FIŞA DISCIPLINEI*
1. Date despre program
Instituţia de învăţământ
superior
Facultatea
Departament
Domeniul de studiu
Ciclul de studii
Specializarea
2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
Codul cursului
Tipul de evaluare

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
Facultatea de Științe Economice
Management, Marketing, Administrarea Afacerilor
Finanțe
Licență
Finanțe și Bănci
Sisteme ERP
An de studiu
Semestrul
Număr de credite
III
1
5
Categoria formativă a disciplinei
(DF=fundamentală.; DD=domeniu; DS=specialitate; DC=complementară)
DR
Conf. univ. dr. Eduard Stoica

Tipul cursului
Obligatoriu

Examen
Titular activităţi curs
Titular activităţi seminar /
Roxana Roșu
laborator/ proiect
3. Timpul total estimat
Extinderea disciplinei în planul de învăţământ – număr de ore pe săptămână
Curs
Seminar
Laborator
Proiect
Total
2
0
1
0
4
Extinderea disciplinei în planul de învăţământ – Total ore din planul de învăţământ
Curs
Seminar
Laborator
Proiect
Total (NOADsem)
28
0
14
0
42

Distribuţia fondului de timp pentru studiu individual
Nr.ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
26
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
20
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
25
Tutoriat:
4
Examinări:
8
Total ore alocate studiului individual (NOSIsem )
69
Total ore pe semestru (NOADsem + NOSIsem ) = nr. credite x 25
125
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
Discipline necesar a
Informatică, Management
fi promovate
anterior
Noțiuni de utilizare a calculatoarelor
Competențe
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
• Acces platforma G Suite for Education (Google Classroom, Google
Meet);
• Nu se acceptă comportamentul agresiv, insultarea persoanelor și
De desfăşurare a cursului
alte forme de agresiuni verbale sau fizice;
• Cursul se desfășoară online în condiții de ascultare și participare
activă la discuții.
De desfăşurare a sem/lab/pr
• Sală de laborator dotată corespunzător: calculatoare, rețea,

•

conexiune la Internet, software specializat ERP;
Termenul predării proiectului de laborator este stabilit de cadrul
didactic titular, de comun acord cu studenții. Nu se vor accepta
cererile de amânare a acestuia pe motive, altfel decât obiectiv
întemeiate.

6. Competenţe specifice acumulate
• Cunoașterea structurii și funcționalității sistemului informațional din
întreprinderi;
• Însușirea cunoștințelor referitoare la sistemele informatice pentru
conducere;
• Cunoașterea locului sistemului informațional în activitatea economicofinanciară;
• Capacitatea de analiză și interpretare a datelor de sinteză specifice
sistemelor ERP și CRM.
• Folosirea noțiunilor economice în soluționarea de probleme prin
Competenţe profesionale
dezvoltarea și implementarea de subsisteme informatice noi / sisteme
informatice în organizație
• Capacitatea de a realiza analiza avansată a datelor și a prezenta
rezultatele în vederea sprijinirii proceselor decizionale
• Descrierea transformărilor organizaţionale generate de reproiectarea
informaţională impusă de integrarea informaţională.
• Familiarizarea cu structura și modul de utilizare al unei platforme
integrate pentru afaceri cu aplicaţii pentru acumularea de abilităţi
practice privind exploatarea ERP-urilor
• Capacitatea de a comunica verbal și în scris pe teme profesionale cu
informaticieni, și economiști și de a elabora rapoarte tehnice.
• Îndeplinirea la termen, cu sârguință, eficiență și responsabilitate a
sarcinilor profesionale;
• dezvoltarea deprinderilor de a lucra individual și în echipă (cu tot ceea
ce presupune implicit aceasta – asumarea de roluri și responsabilități,
colaborare, cooperare și întrajutorare, influența stilurilor de învățare
Competenţe transversale
asupra rezultatelor muncii în echipă, învățarea de la colegii de birou
sau de specialitate);
• Realizarea unor proiecte de mici dimensiuni pentru organizarea și
analiza datelor.
• Să selecteze corect soluții și planul de implementare; dezvoltarea
capacitații de cercetare si de creație;
• Capacitate de lucru în echipă.
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul general al disciplinei
• Cunoaşterea caracteristicilor, componentelor şi utilităţii sistemelor
informatice integrate de tip ERP.
• Cursul prezintă tipuri de sisteme informatice, principii de
proiectare și tipurile corespunzătoare de instrumente de
implementare ale acestor sisteme.
Obiectivele specifice
• Motivaţia pentru proiectarea/achiziţia şi utilizarea sistemelor
informatice integrate în carul IMM-urilor (performaţe, costuri,
amortizare). Studii de caz. ERP-uri utilizate în România.
8. Conţinuturi
Curs
Nr. ore
Locul
și
rolul
sistemului
informațional
în
conducerea
organizațiilor
economice.
Componentele
Curs 1
2
și resursele sistemului informatic. Clasificarea sistemelor informatice

Curs 2
Curs 3
Curs 4
Curs 5
Curs 6
Curs 7

Resurse, motivații și avantaje ale implementării unui sistem ERP
Sisteme informatice integrate de afaceri ERP
Noțiuni generale. Notiunea de sistem ERP. Clasificarea sistemelor ERP. Metode de structurare
si de utilizare a soluțiilor ERP
CRM (CustomerRelationship Management). Acoperirea celor 4 componente de business.
(Operațiuni de Front-Office, Operațiuni de Back-Office, Managementul relațiilor de business,
Analiza)
Implementarea unui ERP – structura unui proiect, strategii și metodologii de implementare.
Rolul consultanței în succesul unui proiect ERP
Studii de caz: 1. Domeniul bancar 2. Domeniul retail 3. Domeniul de producţie
Evoluții și tendințe pe piaţa aplicaţiilor ERP din Romania

Total ore curs:

2
10
4
4
4
2
28
Nr. ore
1
1
2
2
2
2
2
2
14

Seminar/Laborator
Lab 1
Lucrul cu sistemul SAP / Versiuni ale SAP
Lab 2
Module SAP (FI, CO, MM, SD, PP, HR)
Lab 3
FI – Contabilitate financiara
Lab 4
CO – Contabilitatea costurilor (Controlling)
Lab 5
MM – Gestiunea materialelor
Lab 6
SD – Vanzari si distributie
Lab 7
PP – Planificarea productiei
Lab 8
Aplicarea şi prezentarea cunoştinţelor prin crearea unui proiect
Total ore seminar/laborator
Metode de predare
Curs 1 – Curs 7
Prezentarea online orală și multimedia,
dezbaterea, brainstorming-ul, problematizarea,
28
studiul de caz.
Laborator 1 – Laborator 11
• experimentul pe calculator;
• exerciţiul pe calculator;
• efectuarea de exerciţiişiaplicaţii;
12
• întrebări de judecată profesională;
• conversaţia;
• reflecţia personală;
• prelegerea participativă.
Laborator 12
• proiectul;
• dezbaterea;
2
• explorarea realităţii;
• reflecţia personală.
Bibliografie

Referinţe
bibliografice
recomandate

Hurbean, L., Fotache, D., Păvăloaia, D., Dospinescu, O., Platforme integrate pentru
afaceri. ERP, Editura Economica, Bucureşti, 2013
Fotache D., Hurbean L., Dospinescu O., Păvăloaia V.D., "Procese organizaționale și
integrare informațională: Enterprise ResourcePlanning", Editura Universității "Alexandru
Ioan Cuza", Iași, 2010
Eduard Stoica, “Mod de utilizare Social Media în afacerile electronice”, Editura
Universității Lucian Blaga din Sibiu, 2013
Eduard Stoica, “Cercetări privind utilizarea Social Media pentru creșterea IQ-ului digital
al companiilor, Editura Universității Lucian Blaga din Sibiu, 2015
Monk, E., Wagner, B., Concepts in Enterprise Resource Planning, Thompson Course
Technology, 2006

Kumar Srinivasan, Sridhar Srinivasan, SAP Business Planning and Consolidation, ISBN13: 9781493212064, 2015
Soham Ray, Sisteme Enterprise Resource Planning (ERP), Editura: Rheinwerk Verlag
GmbH, ISBN-13: 9781493213276, 2016
Razvan Bologa, Ana Ramona Lupu, Sisteme Enterprise Resource Planning (ERP).
Elemente introductive, Editura ASE, 2012
https://open.sap.com
Referinţe
bibliografice
http://www.seniorerp.ro/descopera-4-metode-simple-de-crestere-a-vanzarilor-cu-un-CRM
suplimentare
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
• Prin însușirea conceptelor teoretico-metodologice și abordarea aspectelor practice incluse în
disciplina Sisteme informatice financiar-bancare, studenții dobândesc un bagaj de cunoștințe
consistent și dezvoltarea unei gândiri și a unui limbaj care să le permită comunicarea cu
profesioniștii din companii
• Cursul există în programa de studii a universităților și facultăților de profil din România
• Conținutul cursului este foarte bine apreciat de către companiile care au ca și angajați absolvenți ai
acestui curs
10. Evaluare
Tip
Ponderea în
Criterii de evaluare
Metode de evaluare
Obs.**
activitate
nota finală
Cunoașterea conceptelor și principiilor
sistemelor informatice financiar60%
Curs
Evaluare online
CEF
bancare
predate la curs
Se evaluează online
corectitudinea și
completitudinea
Elaborarea și susținerea proiectului
modului de rezolvare,
30%
CPE
final
respectiv
argumentarea în
momentul susținerii
proiectului final.
Seminar/
Laborator
Se înregistrează
frecvența şi
interacțiunea la orele
de laborator, precum
Test și teme laborator
10%
nCPE
şi corectitudinea
rezolvării studiilor de
caz / lucrărilor
aplicative.
Standard minim de performanţă

Activități aplicative
• participare activă la laboratorul online;
• realizarea unui proiect coerent, documentat și funcțional care să cuprindă în totalitate (100%) cerințele
de întocmire;
• prezentarea proiectului cu scopul de a demonstra stăpânirea conținutului și calitatea de autor;
• o bună cunoaștere a terminologiei, a principiilor și instrumentelor de lucru specifice disciplinei;
• utilizarea logică și creativă a noțiunilor predate în cadrul disciplinei.
Proiect
(condiționează participarea la examen) - obținerea minim a notei 5 la evaluarea proiectului.
Cerințe minime pentru nota 5
Cerințe pentru nota 10
• Interes constant manifestat pentru însușirea
• Participare online activă la curs-laborator;
disciplinei;
• Realizarea unui proiect coerent, documentat
• Cunoașterea
elementelor
fundamentale
și funcțional care să cuprindă în totalitate
specifice domeniului;
(100%) cerințele de întocmire;
• Utilizarea unor aplicații simple din domeniul
• Prezentarea
proiectului
demonstrând
disciplinei;
stăpânirea conținutului și calitatea de autor;
• Obținerea minim a notei 5 la examenul oral;
• bună cunoaștere a terminologiei, a
principiilor și instrumentelor de lucru
• Să realizeze singur 60% din cerințele de
specifice disciplinei.
întocmire a proiectului de disciplină.
• Utilizarea logică și creativă a noțiunilor
predate în cadrul disciplinei.
(*) Fişa disciplinei cuprinde componente adaptate persoanelor cu dizabilităţi, în funcţie de tipul şi
gradul acestora.
(**) CPE – condiţionează participarea la examen; nCPE – nu condiţionează participarea la examen; CEF condiţionează evaluarea finală;
Data completării: 25.09.2020
Data avizării în Departament: 28.09.2020
Grad didactic, titlul, prenume, numele
Titular curs

Conf. univ. dr. Eduard Stoica

Titular seminar/laborator

Roxana Roșu

Director de departament

Lect. univ. dr. Diana Mihaiu

Semnătura

FIŞA DISCIPLINEI*
1. Date despre program
Instituţia de
învăţământ superior
Facultatea
Departament
Domeniul de studiu
Ciclul de studii
Specializarea
2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
Științe Economice
Finanțe Contabilitate
Finanțe
Studii universitare de licență
Finanțe și bănci
ANALIZĂ ECONOMICO-FINANCIARĂ

Codul cursului

Tipul cursului

DD

OB.

Tipul de evaluare

An de studiu

Semestrul

Număr de
credite
6

III
1
Categoria formativă a disciplinei
(DF=fundamentală.; DD=domeniu; DS=specialitate;
DC=complementară)

Titular activităţi curs
Prof. univ. dr. Mihaela Herciu
Titular activităţi seminar /
Lect. univ. dr. Diana Mihaiu
laborator/ proiect
3. Timpul total estimat
Extinderea disciplinei în planul de învăţământ – număr de ore pe săptămână
Curs
Seminar
Laborator
Proiect
Total
2
2
0
0
4
Extinderea disciplinei în planul de învăţământ – Total ore din planul de învăţământ
Curs
Seminar
Laborator
Proiect
Total (NOADsem)
28
28
0
0
56
Distribuţia fondului de timp pentru studiu individual
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe
teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat:
Examinări:
Total ore alocate studiului individual (NOSIsem )
Total ore pe semestru (NOADsem + NOSIsem ) = nr. credite x 25
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
Discipline necesar
Finanțele firmei
a fi promovate
anterior
Competențe

Nr.ore
25
20
25
15
9

Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor, instrumentelor de natură
economico-financiară

94
150

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
De desfăşurare a cursului
De desfăşurare a sem/lab/pr
6. Competenţe specifice acumulate
• C2 - Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii
referitoare la probleme economico-financiare
Competenţe profesionale
• C3 - Realizarea de lucrări de natură economico-financiară la nivelul
entităţilor/organizaţiilor private şi publice
• CT1 - Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale
in cadrul propriei strategii de munca riguroasă, eficientă şi
responsabilă
Competenţe transversale
• CT2 - Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă
plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă
eficientă în cadrul echipei
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul general al disciplinei Însuşirea conceptelor, metodelor şi tehnicilor ştiinţifice de
analiză economico-financiară financiară, necesare pentru
utilizarea eficientă a resurselor și eficacitatea alocărilor, cu
scopul asigurării viabilităţii activităţii viitoare a întreprinderii.
• Aplicarea de metode, tehnici şi instrumente manageriale în
Obiectivele specifice

•
•

rezolvarea de probleme/situaţii bine definite în dinamica mediului
intern şi extern al organizaţiei
Utilizarea de metode şi criterii de evaluare a strategiilor şi
politicilor organizaţionale
Aplicarea principiilor şi metodelor manageriale de bază necesare în
procesul decizional pentru organizaţii de mică complexitate (în
ansamblu sau pe o componentă)

8. Conţinuturi
Curs
Curs 1 Bazele teoretico-metodologice ale analizei economico-financiare
Curs 2 Analiza activității de producție
Curs 3 Analiza cifrei de afaceri
Curs 4 Analiza diagnostic a valorii adăugate
Curs 5 Analiza cheltuielilor firmei
Curs 6 Analiza rentabilității firmei
Curs 7 Analiza și gestiunea resurselor umane
Curs 8 Analiza poziției financiare a firmei
Curs 9 Analiza performanței financiare a firmei
Curs 10 Analiza fluxurilor de numerar
Seminar/Laborator
Bazele teoretico-metodologice ale analizei economico-financiare
Sem 1
Analiza activității de producție
Sem 2
Analiza cifrei de afaceri
Sem 3
Analiza diagnostic a valorii adăugate
Sem 4
Analiza cheltuielilor firmei
Sem 5

Nr. ore
2
2
2
2
4
4
2
4
4
2
Total ore curs:
28
Nr. ore
2
2
2
2
4

Sem 6
Sem 7
Sem 8
Sem 9
Sem 10

Analiza rentabilității firmei
Analiza și gestiunea resurselor umane
Analiza poziției financiare a firmei
Analiza performanței financiare a firmei
Analiza fluxurilor de numerar

4
2
4
4
2
Total ore seminar/laborator

28

Metode de predare
Expunerea
Online:
Exemplificarea
https://classroom.google.com/c/MTY3OTU5MDExNjI1?cjc=dp2ed6z
Cazuistica
https://meet.google.com/pkh-zvgi-ubn
Bibliografie

Referinţe
bibliografice
recomandate

Referinţe
bibliografice
suplimentare

Anghel, I., Șerban, E., Robu, V., Analiză economico-financiară a firmei, Editura
Economică, 2014;
Balteş N. (coordonator), Analiza economico-financiară a întreprinderii, Ediția a II-a,
Editura ULBS, Sibiu, 2013;
Brezeanu, P., (coordonator), Analiză financiară, Editura Economică, Bucureşti, 2007;
Hristea, A.M., Analiza economică și financiară a activității întreprinderii, Ed. Economică,
2015
Muntean, M., Solomon, D.C., Analiza economico-financiara aprofundata, Ed. Alma
Mater, 2015.
Păvăloaia, W., Analiza economico-financiară. Concepte și studii de caz, Editura
Economică, 2010;
Vâlceanu, Ghe., Analiză economico-financiară, editura Economică, 2010.

https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/finance/types-of-financialanalysis/
https://www.cfainstitute.org/-/media/documents/support/programs/cfa/2019L1V3R26-footnotes.pdf

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Se realizează prin contacte periodice cu aceștia în vederea analizei problemei.
10. Evaluare
Tip
activitate
Curs

Seminar/
Laborator

Criterii de evaluare
Test ce constă în rezolvarea a 7
probleme

Metode de evaluare
Examen

Parțial
Examen
Elaborarea unui studiu de caz Teme/referate
privind
analiza
economicofinanciară a unei firme

Ponderea în
nota finală
70%

40%
30%

Obs.**
CEF
nCPE
CEF

Standard minim de performanţă
•
Rezolvarea a minim 4 probleme din cele 7 aferente examenului
•
Elaborarea, pentru seminar, a studiului de caz privind analiza economico-financiară a unei
firme

(*) Fişa disciplinei cuprinde componente adaptate persoanelor cu dizabilităţi, în funcţie de
tipul şi gradul acestora.
(**) CPE – condiţionează participarea la examen; nCPE – nu condiţionează participarea la examen;
CEF - condiţionează evaluarea finală;
Data completării: 22.09.2020
Data avizării în Departament 28.09.2020
Grad didactic, titlul, prenume, numele
Titular curs

Prof. univ. dr. Mihaela Herciu

Titular seminar/laborator

Lect. univ. dr. Diana Mihaiu

Director de departament

Lect. univ. dr. Diana Mihaiu

Semnătura

FIŞA DISCIPLINEI*
1. Date despre program
Instituţia de învăţământ
superior
Facultatea
Departament
Domeniul de studiu
Ciclul de studii
Specializarea
2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
Codul cursului
Tipul de evaluare

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
Facultatea de Științe Economice
Finanțe-Contabilitate
Finanțe
Licență
Finanțe și bănci
Audit financiar
An de studiu
Semestrul
Număr de credite
3
2
4
Categoria formativă a disciplinei
(DF=fundamentală.; DD=domeniu; DS=specialitate; DC=complementară)
DD
Conf.univ.dr. Bogdan Mârza

Tipul cursului
DO

E
Titular activităţi curs
Titular activităţi seminar /
Asist.univ.drd. Alexandra Marina
laborator/ proiect
3. Timpul total estimat
Extinderea disciplinei în planul de învăţământ – număr de ore pe săptămână
Curs
Seminar
Laborator
Proiect
Total
2
2
4
Extinderea disciplinei în planul de învăţământ – Total ore din planul de învăţământ
Curs
Seminar
Laborator
Proiect
Total (NOADsem)
28
28
56

Distribuţia fondului de timp pentru studiu individual
Nr.ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
20
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
10
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
7
Tutoriat:
4
Examinări:
3
Total ore alocate studiului individual (NOSIsem )
44
Total ore pe semestru (NOADsem + NOSIsem ) = nr. credite x 25
100
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
Discipline necesar a
• Contabilitate financiară
fi promovate
• Analiza economico-financiară
anterior
• Înregistrarea operaţiunilor economice și financiare în contabilitatea unităților de
credit
Competențe
• Întocmirea situațiilor financiare
• Utilizarea indicatorilor economico-financiari
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
De desfăşurare a cursului
Nu este cazul
De desfăşurare a sem/lab/pr
Nu este cazul

Competenţe transversale

Competenţe profesionale

6. Competenţe specifice acumulate
• Definirea noţiunilor legate de auditul financiar
• Utilizarea corectă a termenilor specifici auditului financiar
• Capacitatea de organizare şi planificare a auditului financiar-bancar
• Cunoaşterea normelor şi standardelor de audit financiar
• Identificarea şi documentarea informaţiilor în auditul financiar-bancar
• Analiza şi evaluarea informaţiilor în auditul financiar-bancar
• Utilizarea metodelor şi tehnicilor de audit financiar
• Structura raportului de audit financiar-bancar
• Capacitatea de a transpune în pratică cunoştinţele dobândite
• Cunoaşterea şi aplicarea deontologiei profesionale în audit
• Abilitatea de a colabora cu experţii din alte domenii
• Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in cadrul propriei strategii de
munca riguroasă, eficientă şi responsabilă
• Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici
de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei
• Autoevaluarea nevoilor de formare continuă în vederea adaptării competenţelor profesionale la
dinamica contextului economic
• Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi
tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare
• Preocupare pentru perfecţionarea rezultatelor activităţii profesionale prin asumarea de roluri
într-o echipă multidisciplinară de muncă.
• Implicarea în activităţi de cercetare, cum ar fi documentarea, elaborarea unor sinteze
bibliografice, eventual, a unor referate şi articole de specialitate.
• Participarea la proiecte având caracter ştiinţific şi demonstrarea capacitatii de a identifica
oportunităţi pentru propria formare profesională în viitor.
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul general al disciplinei
Această disciplină urmăreşte transmiterea către studenţi a cunoştinţelor
despre conceptul şi planificarea auditului financiar-bancar, despre
probele de audit, despre întocmirea raportului de audit financiar şi
aplicarea acestora în practică la nivelul instituțiilor de credit
Obiectivele specifice
• transmiterea către studenţi a cunoştinţelor despre conceptul şi
planificarea auditului financiar
• transmiterea către studenţi a cunoştinţelor despre planificarea
misiunii de audit financiar
• transmiterea către studenţi a cunoştinţelor despre tehnicile și
procedurile de identificare a probelor de audit financiar
• transmiterea către studenţi a cunoştinţelor despre întocmirea
raportului de audit financiar
8. Conţinuturi
Curs
Nr. ore
Curs 1 Conceptul de audit financiar
2
Curs 2 Rolul şi obiectivele auditului financiar
2
Curs 3 Tipologia auditului financiar
2
Curs 4 Normele de conduita în auditul financiar
2
Curs 5 Standardele profesionale ale auditului financiar
2
Curs 6 Acceptarea angajamentului de audit
2
Curs 7 Orientarea şi planificarea auditului
2
Curs 8 Pragul de semnificație în audit
2

Curs 9
Curs 10
Curs 11
Curs 12
Curs 13
Curs 14

Evaluarea controlului intern
Controlul conturilor
Controlul situațiilor financiare
Analiza situaţiilor financiare
Concluziile auditului şi raportarea
Documentarea în audit
Total ore curs:

Seminar/Laborator
Sem 1 Dimensiunea istorică şi culturală a auditului
Sem 2 Organizarea si obiectivele unei misiuni de audit financiar
Sem 3 Tipurile de audit
Sem 4 Metodologia auditului
Sem 5 Obiective si responsabilitati
Sem 6 Norme generale de audit
Sem 7 Cunoasterea clientului
Sem 8 Planul general de audit
Sem 9 Pragul de semnificatie in audit
Sem 10 Definire si organizare a misiunii de audit
Sem 11 Controlul conturilor
Sem 12 Analiza bilantului si a contului de rezultate
Sem 13 Raportul auditorului
Sem 14 Organizarea dosarelor de audit
Total ore seminar/laborator

2
2
2
2
2
2
28
Nr. ore
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
28

Metode de predare
• Prelegere
• Dezbatere
• Problematizare
• Studiu de caz
• Cercetarea documentelor
Bibliografie

Referinţe
bibliografice
recomandate

Referinţe
bibliografice
suplimentare

Dorina Poanta, Petre Brezeanu, Laura Elly Novac, Violeta Tataru, Iulian Brasoveanu,
Vera Morariu, Cristina Triandafil – Auditul financiar. Repere metodologice, etice şi
istorice. Reglementări internaţionale (ISA) – extrase, Cavallioti, 2008
Emil Horomnea – Audit Financiar. Concepte. Standarde. Norme, Alfa, 2010
Adelina Dumitrescu - Audit și contabilitate - Baze ale performanței în administrația
publică, Economică, 2012
Federatia Internationala a Contabililor - Reglementari Internationale de Audit, Asigurare
si Etica. Audit Financiar 2008 (I + II), Irecson, 2009
Sorin Domișoru - Audit statutar și comunicare financiară, Volumul I, Economică, 2011
Tatiana Dănescu – Audit financiar-convergenţe între teorie şi practică, Irecson, 2007
Ana Morariu, Eugeniu Ţurlea – Auditul financiar contabil, Economică, 2008
Standardele internaţionale de audit, 2005 – www.cafr.ro
Codul de conduită etică si profesională, 2005 – www.cafr.ro
CAFR – Ghid privind unele reglementări ale profesiei de auditor, Ediţia a II-a revizuită şi
completată, Editura CNI Coresi, Bucureşti, 2007

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
• Fişa disciplinei este elaborată pe baza unor manuale ale CAFR și BNR, recunoscute pe plan naţional
• Conţinutul disciplinei este coroborat cu cerinţele obținerii calității de membru în cadrul organismului
profesional CAFR
10. Evaluare
Tip
Ponderea în
Criterii de evaluare
Metode de evaluare
Obs.**
activitate
nota finală
Cunoaştere şi înţelegere
Curs
Examen - Test grila
70%
CEF
Abilitatea de explicare şi interpretare
Cunoașterea procedurilor de audit
Seminar
Referat
30%
nCPE
Abilitatea de interpretare a
informațiilor
Standard minim de performanţă
• Studentul cunoaşte conceptele şi le interpretează corect din punct de vedere practic și teoretic
• Limbajul de specialitate este corect utilizat
• Minim nota 5 la testul grilă și referat
(*) Fişa disciplinei cuprinde componente adaptate persoanelor cu dizabilităţi, în funcţie de tipul şi
gradul acestora.
(**) CPE – condiţionează participarea la examen; nCPE – nu condiţionează participarea la examen; CEF condiţionează evaluarea finală;
Data completării: 25.09.2020
Data avizării în Departament 28.09.2020
Grad didactic, titlul, prenume, numele
Titular curs

Conf.univ.dr. Bogdan Mârza

Titular seminar/laborator

Asist.univ.drd. Alexandra Marina

Director de departament

Lect.univ.dr. Diana Mihaiu

Semnătura

FIŞA DISCIPLINEI*
1. Date despre program
Instituţia de
învăţământ superior
Facultatea
Departament
Domeniul de studiu
Ciclul de studii
Specializarea
2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
Codul cursului

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
de Științe Economice
Finanțe-Contabilitate
Finanțe
Licență
Finanțe Bănci

Tipul cursului
DR

Tipul de evaluare

An de studiu

Semestrul

Număr de
credite
4

DA
1
Categoria formativă a disciplinei
(DF=fundamentală.; DD=domeniu; DS=specialitate;
DC=complementară)
DS
Conf. Univ. Dr. Raluca Sava

examen
Titular activităţi curs
Titular activităţi seminar /
Dr. Ioana Pop
laborator/ proiect
3. Timpul total estimat
Extinderea disciplinei în planul de învăţământ – număr de ore pe săptămână
Curs
Seminar
Laborator
Proiect
Total
2
1
3
Extinderea disciplinei în planul de învăţământ – Total ore din planul de învăţământ
Curs
Seminar
Laborator
Proiect
Total (NOADsem)
28
14
42
Distribuţia fondului de timp pentru studiu individual
Nr.ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
35
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe
7
teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
14
Tutoriat:
Examinări:
2
Total ore alocate studiului individual (NOSIsem )
58
Total ore pe semestru (NOADsem + NOSIsem ) = nr. credite x 25
100
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
Discipline necesar
Nu este cazul
a fi promovate
anterior
Competențe
Nu este cazul
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
De desfăşurare a cursului
Desktop/laptop/tableta, camera video, microfon, conexiune internet

De desfăşurare a sem/lab/pr Desktop/laptop/tableta, camera video, microfon, conexiune internet
6. Competenţe specifice acumulate
• Realizarea operativă a activităţii financiar-contabile la nivelul
instituţiilor de credit
• Aplicarea tehnicilor şi procedurilor de înregistrare operativă specifice
contabilităţii instituţiilor de credit
Competenţe profesionale • Participarea la elaborarea şi implementarea programelor informatice
destinate domeniului financiar-contabil în cadrul unei instituţii de
credit
• Elaborarea situaţiilor financiare, a documentelor de sinteză, a
raportărilor către diferite organisme precum şi efectuarea de analize,
sinteze şi previziuni economice
Competenţe transversale Nu este cazul
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul general al disciplinei Să dezvolte și să aprofundeze abilităţile necesare pentru
reflectarea în contabilitate a operaţiilor economico-financiare
regăsite în activitatea unei instituţii de credit
Obiectivele specifice
• Să introducă studenţi în domeniul contabilităţii instituţiilor de
credit;
• Să formeze abilităţile necesare pentru reflectarea în
contabilitate a operaţiilor economice din instituţiile bancare şi
de credit;
• Să aprofundeze baza ştiinţifică a studenţilor pentru formarea
unui raţionament profesional autentic, specific băncilor şi
altor instituţii de credit;
• Să dezvolte capacităţii studentului de a înţelege activitatea
unei unităţi bancare si de credit, desfăşurate în cadrul
economiei reale;
• Să creeze condiţii care să permită studenţilor aprofundarea
cunoştinţelor despre referenţiale contabile nationale și
internationale aplicabile instituţiilor de credit;
• Să incite studenţii la implicarea lor în activitatea de cercetare
ştiinţifică contabilă în domeniul financiar-bancar.
8. Conţinuturi
Curs
Nr. ore
Curs 1 Organizarea contabilităţii în instituţiile de credit – principii, particularităţi,
2
metode şi procedee specifice
Curs 2 Contabilitatea operaţiunilor de trezorerie
2
Curs 3 Contabilitatea decontărilor intrabancare
2
Curs 4 Contabilitatea decontărilor interbancare
2
Curs 5 Contabilitatea operațiunilor cu clientela
2
Curs 6 Contabilitatea operaţiunilor cu titluri - recunoaştere, evaluare şi înregistrare în
2
contabilitate
Curs 7 Contabilitatea creanţelor şi datoriilor faţă de personal, bugetul statului şi
2
bugetul asigurărilor sociale
Curs 8 Contabilitatea resurselor materiale şi a operaţiilor de gestiune internă –
2
recunoaştere, evaluare şi înregistrare în contabilitate

Contabilitatea valorilor imobilizate - recunoaştere, evaluare şi înregistrare în
contabilitate
Curs 10 Contabilitatea capitalurilor proprii, capitalurilor asimilate şi a provizioanelor recunoaştere, evaluare şi înregistrare în contabilitate
Curs
Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor şi rezultatelor în instituţiile de credit 11-12
recunoaştere, evaluare şi înregistrare în contabilitate
Curs
Situaţiile financiare anuale ale instituţiilor de credit – componente, întocmire,
13-14
analiza
Total ore curs:
Seminar/Laborator
Sem 1
Organizarea contabilităţii în instituţiile de credit – principii, particularităţi,
metode şi procedee specifice
Contabilitatea operaţiunilor de trezorerie
Sem 2
Contabilitatea decontărilor intra şi interbancare
Sem 3
Contabilitatea operaţiunilor cu clientelei
Contabilitatea operaţiunilor cu titluri - recunoaştere, evaluare şi înregistrare în
contabilitate
Sem 4
Contabilitatea creanţelor şi datoriilor faţă de personal, bugetul statului şi
bugetul asigurărilor sociale
Contabilitatea resurselor materiale şi a operaţiilor de gestiune internă –
recunoaştere, evaluare şi înregistrare în contabilitate
Sem 5
Contabilitatea valorilor imobilizate - recunoaştere, evaluare şi înregistrare în
contabilitate
Contabilitatea capitalurilor proprii, capitalurilor asimilate şi a provizioanelor recunoaştere, evaluare şi înregistrare în contabilitate
Sem 6
Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor şi rezultatelor în instituţiile de credit recunoaştere, evaluare şi înregistrare în contabilitate
Sem 7
Situaţiile financiare anuale ale instituţiilor de credit – componente, întocmire,
analiza
Total ore seminar/laborator
Metode de predare
Curs 9

2
2
4
4
28
Nr. ore
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
14

prelegere, dezbatere, problematizare, prin intermediul classroom
google si google meet

Bibliografie
Referinţe
bibliografice
recomandate

• Dedu Vasile, Enciu Adrian, Contabilitate bancara, Editura Economica,
Bucuresti, 2009; - Biblioteca ULBS
• Enciu
Adrian,
Contabilitate
bancară,
www.ase.ro/biblioteca/model/index2.asp;
• Firescu V., „Reflectarea principalelor operaţiuni în contabilitatea
instituţiilor de credit”, Editura Sitech, Craiova, 2012;
• Firescu V., „Contabilitatea instituţiilor de credit”, Editura Sitech, Craiova,
2010;
• Lupulescu G., “Gestiunea internă a profitabilităţii băncilor comerciale”,
Ed. Economică, Bucureşti, 2011
• Sava R., “Contabilitatea instituţiilor de credit”, Ed. Continent, Sibiu, 2007
– Biblioteca ULBS

Referinţe
bibliografice
suplimentare

• Sava R, “Contabilitate bancara – teorie si practica”, Ed. ULBS, Sibiu, 2016 Biblioteca ULBS
Ordin BNR nr. 2/2013 pentru modificarea Reglementărilor contabile conforme cu
Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de
credit, aprobate prin Ordinul BNR nr. 27/2010
Ordin BNR nr. 7/2014 pentru modificarea şi completarea Reglementărilor
contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară,
aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a
României nr. 27/2010

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Se realizează prin contacte periodice cu aceștia în vederea analizei problemei.
10. Evaluare
Tip
activitate

Curs

Criterii de evaluare
Aplicarea tehnicilor şi procedurilor de
înregistrare de înregistrare în
contabilitatea instituţiilor de credit
Aplicarea unui raţionament
profesional autentic în rezolvarea
aplicațiilor practice
Aplicarea tehnicilor şi procedurilor de
înregistrare în contabilitate specifice
instituţiilor de credit, cu ocazia
rezolvării exercițiilor atât pe parcursul
seminarului cât și cu ocazia rezolvării
temelor.

Seminar/
Laborator
Capacitatea de argumentare și
evaluarea argumentelor proprii sau
susținute de alții

Standard minim de performanţă

Metode de evaluare

Ponderea în
nota finală

Examen scris

60

CEF

Examen scris

10

CEF

Studenții vor fi notați
pe parcursul
semestrului atunci
când rezolvă aplicații
practice (la tablă),
când participă activ și
constructiv la
dezbateri răspunzând
întrebărilor din
materie/legislație
adresate de cadrul
didactic precum și
separat pentru
prezentarea temelor
primite spre rezolvare
în
seminarul/seminarele
precedente

30

CEF

Obs.**

Pentru absolvirea acestei discipline este necesară obținerea unei note finale de minim 5(cinci);
Verificarea este sub formă scrisă, online și durează 60 minute.
Printre standardele minime de performantă a fi atinse se numără: aplicarea tehnicilor şi procedurilor
de înregistrare în contabilitatea instituţiilor de credit a principalelor operațiuni întâlnite în activitatea
desfăşurată de acestea: acordarea de credite clientelei nebancare precum şi altor instituţii financiare
şi/sau de credit, contractarea de împrumuturi de la alte instituţii de credit sau de la Banca Naţională
a României, atragerea şi plasarea depozitelor pe piaţa interbancară, operaţiuni de schimb valutar,
operaţiuni de schimb la vedere şi la termen, operaţiuni de achiziţie şi vânzare de titluri de valoare
etc.
(*) Fişa disciplinei cuprinde componente adaptate persoanelor cu dizabilităţi, în funcţie de
tipul şi gradul acestora.
(**) CPE – condiţionează participarea la examen; nCPE – nu condiţionează participarea la examen;
CEF - condiţionează evaluarea finală;
Data completării: ......25.09.2020............
Data avizării în Departament: 28.09.2020
Grad didactic, titlul, prenume, numele
Titular curs

Conf. Univ. Dr. Raluca Sava

Titular seminar/laborator

Dr. Ioana Pop

Director de departament

Lect. Univ. Dr. Diana Mihaiu

Semnătura

FIŞA DISCIPLINEI*
1. Date despre program
Instituţia de învăţământ
superior
Facultatea
Departament
Domeniul de studiu
Ciclul de studii
Specializarea
2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
Codul cursului
Tipul de evaluare

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
Facultatea de Științe Economice
Finanțe-Contabilitate
Finanțe
Licență
Finanțe și bănci
Evaluarea firmei
An de studiu
Semestrul
Număr de credite
3
1
3
Categoria formativă a disciplinei
(DF=fundamentală.; DD=domeniu; DS=specialitate; DC=complementară)
DD
Conf.univ.dr. Bogdan Mârza

Tipul cursului
DA

V
Titular activităţi curs
Titular activităţi seminar /
Asist.univ.drd. Alexandra Marina
laborator/ proiect
3. Timpul total estimat
Extinderea disciplinei în planul de învăţământ – număr de ore pe săptămână
Curs
Seminar
Laborator
Proiect
Total
2
1
3
Extinderea disciplinei în planul de învăţământ – Total ore din planul de învăţământ
Curs
Seminar
Laborator
Proiect
Total (NOADsem)
28
14
42

Distribuţia fondului de timp pentru studiu individual
Nr.ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
11
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
8
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
8
Tutoriat:
3
Examinări:
3
Total ore alocate studiului individual (NOSIsem )
33
Total ore pe semestru (NOADsem + NOSIsem ) = nr. credite x 25
75
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
Discipline necesar a • Contabilitate financiară
fi promovate
• Analiza economico-financiară
anterior
• Gestiunea finaciară a întreprinderii
• Înregistrarea operaţiunilor economice și financiare în contabilitatea întreprinderii
Competențe
• Utilizarea indicatorilor economico-financiari
• Înțelegerea și utilizarea procedurii actualizării unor beneficii viitoare
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
De desfăşurare a cursului
Nu este cazul
De desfăşurare a sem/lab/pr
Nu este cazul

Competenţe transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţe specifice acumulate
• Definirea noţiunilor legate de evaluarea unei întreprinderi
• Capacitatea de organizare şi planificare a activităţii de evaluare a firmei
• Utilizarea corectă a termenilor specifici evaluării firmei
• Identificarea şi documentarea informaţiilor în evaluarea firmei
• Diagnosticul întreprinderii în vederea evaluării
• Utilizarea metodelor de evaluare
• Întocmirea raportului de evaluare
• Abilitatea de a colabora cu specialiştii din alte domenii
• Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in cadrul propriei strategii de
munca riguroasă, eficientă şi responsabilă
• Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici
de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei
• Autoevaluarea nevoilor de formare continuă în vederea adaptării competenţelor profesionale la
dinamica contextului economic
• Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi
tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare
• Preocupare pentru perfecţionarea rezultatelor activităţii profesionale prin asumarea de roluri
într-o echipă multidisciplinară de muncă.
• Implicarea în activităţi de cercetare, cum ar fi documentarea, elaborarea unor sinteze
bibliografice, eventual, a unor referate şi articole de specialitate.
• Participarea la proiecte având caracter ştiinţific şi demonstrarea capacitatii de a identifica
oportunităţi pentru propria formare profesională în viitor.
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul general al disciplinei
Această disciplină urmăreşte transmiterea către studenţi a cunoştinţelor
necesare evaluării de întreprinderi
Obiectivele specifice
• transmiterea către studenţi a cunoştinţelor despre conceptul şi
planificarea evaluării întreprinderii
• transmiterea către studenţi a cunoştinţelor despre diagnosticarea
întreprinderii
• transmiterea către studenţi a cunoştinţelor despre tehnicile și
metodele de evaluare a întreprinderii
• transmiterea către studenţi a cunoştinţelor despre întocmirea
raportului de evaluare
8. Conţinuturi
Curs
Nr. ore
Curs 1 Principalele tipuri de valoare. Valoarea întreprinderii.
2
Curs 2 Standarde de evaluare a întreprinderii
2
Curs 3 Necesitatea și rolul diagnosticului în evaluarea firmei
2
Curs 4 Diagnosticul juridic
2
Curs 5 Diagnosticul operațional
2
Curs 6 Diagnosticul comercial
2
Curs 7 Diagnosticul resurselor umane și al managementului firmei
2
Curs 8 Diagnosticul financiar
2
Curs 9 Metode patrimoniale de evaluare
2
Curs 10 Metode bazate pe actualizarea beneficiilor viitoare
2
Curs 11 Metode de evaluare bursiere sau prin comparatie
2
Curs 12 Metode mixte de evaluare. Alegerea metodelor optime de evaluare
2
Curs 13 Alegerea metodelor de evaluare
2

Curs 14

Raportul de evaluare a întreprinderii
Total ore curs:

Seminar/Laborator
Sem 1 Principalele tipuri de valoare. Principii de evaluare a întreprinderii
Sem 2 Clasificarea evaluărilor
Sem 3 Diagnosticul juridic
Sem 4 Diagnosticul operațional
Sem 5 Diagnosticul comercial
Sem 6 Diagnosticul resurselor umane și al managementului firmei
Sem 7 Diagnosticul situaţiei patrimoniale. Corelația fond de rulment – necesar fond de
rulment, trezorerie netă. Diagnosticul corelației creanțe-obligații
Sem 8 Diagnosticul lichidității și solvabilității. Diagnosticul pe baza ratelor de echilibru
financiar
Sem 9 Situatia generala a rezultatului pe baza contului de profit si pierdere. Diagnosticul
factorial al rezultatului exploatării. Pragul de rentabilitate si intervalul de siguranță.
Diagnosticul pe baza ratelor de rentabilitate
Sem 10 Metode patrimoniale de evaluare
Sem 11 Metode bazate pe actualizare
Sem 12 Metode bursiere de evaluare
Sem 13 Metode mixte de evaluare
Sem 14 Reconciliere rezultatelor și identificarea valorii de piață
Total ore seminar/laborator
Metode de predare
• Prelegere
• Dezbatere
• Problematizare
• Studiu de caz
• Cercetarea documentelor

2
28
Nr. ore
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
14

Bibliografie
Adela Deaconu, „Diagnosticul și evaluarea întreprinderii”, Editura Economică , 2019
Liviu Spătaru, Alina Stancovici - Eficiența și evaluarea afacerilor, Economică, 2010
Ion Anghel, Adrian Anica Popa, Mihaela Oancea Negescu, Ana Maria Popescu –
Referinţe
Evaluarea întreprinderii, Economică, 2011
bibliografice
Bogdan Mârza - Performanță prin valoare. Crearea valorii - deziderat fundamental al
recomandate
performanței organizațiilor moderne, Editura Universității "Lucian Blaga" din Sibiu,
Sibiu, 2013
Silvia Petrescu, „Evaluarea economică și financiară a întreprinderii”, Editura Tehnopress,
2012
Sorin V. Stan, Ion Anghel, Veronica Gruzsniczki – Capitalul intelectual al întreprinderii,
IROVAL, Ed. Universităţii „Petru Maior” Târgu Mureş, 2006
Referinţe
bibliografice
Sorin V. Stan, Ion Anghel (coordonatori) – Evaluarea întreprinderii, ediţia a treia
suplimentare
revizuită, IROVAL, INVEL MULTIMEDIA, 2007
Victor Dragotă - Evaluarea acțiunilor societăților comerciale, Economică, 2008
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
• Fişa disciplinei este elaborată pe baza unor manuale ale IROVAL, recunoscute pe plan naţional
• Conţinutul disciplinei este coroborat cu cerinţele obținerii calității de membru în cadrul organismelor
profesionale ANEVAR și CECCAR

10. Evaluare
Tip
activitate

Criterii de evaluare

Metode de evaluare

Ponderea în
nota finală

Obs.**

Cunoaştere şi înţelegere
Examen - Test grila
70%
CEF
Abilitatea de explicare şi interpretare
Cunoasterea tehnicilor de evaluare
Seminar
Referat
30%
nCPE
Abilitatea de interpretare a
informațiilor
Standard minim de performanţă
• Studentul cunoaşte conceptele şi le interpretează corect din punct de vedere practic și teoretic
• Limbajul de specialitate este corect utilizat
• Minim nota 5 la testul grilă și referat
Curs

(*) Fişa disciplinei cuprinde componente adaptate persoanelor cu dizabilităţi, în funcţie de tipul şi
gradul acestora.
(**) CPE – condiţionează participarea la examen; nCPE – nu condiţionează participarea la examen; CEF condiţionează evaluarea finală;
Data completării: 25.09.2020
Data avizării în Departament: 28.09.2020
Grad didactic, titlul, prenume, numele
Titular curs

Conf.univ.dr. Bogdan Mârza

Titular seminar/laborator

Asist.univ.drd. Alexandra Marina

Director de departament

Lect.univ.dr. Diana Mihaiu

Semnătura

FIŞA DISCIPLINEI*
1. Date despre program
Instituţia de învăţământ
superior
Facultatea
Departament
Domeniul de studiu
Ciclul de studii
Specializarea
2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
Codul cursului
Tipul de evaluare

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
Facultatea de Științe Economice
Finanțe-Contabilitate
Finanțe
Licență
Finanțe ți Bănci

Tipul cursului
DO

FISCALITATE
An de studiu
Semestrul
III
1
Categoria formativă a disciplinei
DD=domeniu

Număr de credite
6

Titular activităţi curs
Prof.univ.dr. Carmen Comaniciu
Titular activităţi seminar /
Lect.univ.dr. Liliana Barbu
laborator/ proiect
3. Timpul total estimat
Extinderea disciplinei în planul de învăţământ – număr de ore pe săptămână
Curs
Seminar
Laborator
Proiect
Total
2
2
4
Extinderea disciplinei în planul de învăţământ – Total ore din planul de învăţământ
Curs
Seminar
Laborator
Proiect
Total (NOADsem)
28
28
56
Distribuţia fondului de timp pentru studiu individual
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat:
Examinări:
Total ore alocate studiului individual (NOSIsem )
Total ore pe semestru (NOADsem + NOSIsem ) = nr. credite x 25
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
Discipline necesar a fi
Microeconomie; Macroeconomie; Finanţe, Finanţe Publice; Contabilitate financiară
promovate anterior
Competențe
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
De desfăşurare a cursului
De desfăşurare a sem/lab/pr
-

Nr.ore
28
32
28
2
4
94
150

6. Competenţe specifice acumulate
•
•

Competenţe profesionale

•
•
•
•
•

Competenţe transversale

•

identificarea de termeni, relaţii şi procese specifice domeniului fiscal şi utilizarea
adecvată a acestora în entităţiile/organizaţiile private şi publice;
explicarea, interpretarea şi evaluarea critică a modalităţilor de aşezare şi percercepere a
impozitelor, taxelor şi contribuţilor în entităţile private şi publice;
valorificarea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură fiscală în
elaborarea de proiecte/lucrări;
descrierea, explicarea şi aplicarea metodelor pentru impozitarea directă şi impozitarea
indirectă;
aplicarea cunoştinţelor, metodelor, tehnicilor şi instrumentelor pentru realizarea lucrărilor
din domeniul fiscal (calculul, înregistrarea, declararea şi plata obligaţiilor fiscale);
utilizarea unor indicatori de calitate pentru evaluarea situaţiei fiscale;
aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii fiscale în cadrul propriei strategii de
muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă;
identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de
tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei, cu punerea în aplicare a tuturor
cunoştinţelor din domeniul fiscal;

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul general al disciplinei Abordarea fiscalităţii, prin prisma locului şi rolului ocupat în viaţa social-economică
a unei naţiuni, cu identificarea relaţiei sistem fiscal - politică fiscală - activitate
fiscală, prin îmbinarea aspectelor teoretice cu cele pragmatice.
Obiectivele specifice
• Precizarea caracteristicilor şi elementelor tehnice privind obligaţiile fiscale,
respectiv impozite, taxe şi contribuţii.
• Tratarea conceptului, funcţiilor, formelor şi metodele de exercitare ale
controlului fiscal/inspecţiei fiscale, precum şi a drepturilor şi obligaţiilor ce revin
contribuabililor şi inspectorilor de specialitate pe durata desfăşurării controlului
fiscal/inspecţiei fiscale.
•
Identificarea cauzelor ce generează fenomenul evazionist şi a principalelor
modalităţi de combatere a evaziunii fiscale.
8. Conţinuturi
Curs
Nr. ore
Curs 1
Curs introductiv (Obiectivele disciplinei; competențe profesionale și transversale; Conținuturi;
Referințe bibliografice; Evaluare)
Fiscalitatea – componentă a vieţii social-economice a naţiunii (Consideraţii generale; Deciziile
2 ore
de politică fiscală şi reglarea sistemului fiscal; Funcţiile şi principiile managementului
activităţii fiscale)
Curs 2
Obligaţiile fiscale - sursă semnificativă de formare a veniturilor bugetare (Locul şi rolul
impozitelor şi taxelor în sistemul pârghiilor economico-financiare; Caracterizarea impozitelor,
2 ore
taxelor şi contribuţiilor; Principiile impunerii)
Curs 3
Impozitul pe profit 1 (Definire; elemente tehnice; mod de aşezare şi percepere)
2 ore
Curs 4
Impozitul pe profit 2 (Venituri neimpozabile; cheltuieli nedeductibile) Impozitul pe venitul
2 ore
microîntreprinderii (Definire; elemente tehnice; mod de aşezare şi percepere)
Curs 5
Impozitul pe venit (Definire; elemente tehnice; mod de aşezare şi percepere)
2 ore
Curs 6
Taxa pe valoarea adăugată (Definire; elemente tehnice; mod de aşezare şi percepere)
2 ore
Curs 7
Accizele (Definire; elemente tehnice; mod de aşezare şi percepere)
2 ore
Curs 8
Impozite şi taxe locale (Definire; elemente tehnice; mod de aşezare şi percepere)
2 ore
Curs 9
Inspecţia fiscală (conceptul de control financiar, control fiscal şi inspecţie fiscală; programarea
inspecţiei fiscale şi selectarea contribuabililor supuşi controlului; tipuri de inspecţie fiscală;
2 ore
etapele desfăşurării inspecţiei fiscale; obiectivele de control şi sursele de informaţii)
Curs 10
Răspunderile şi drepturile organelor de control; Drepturile şi obligaţiile contribuabililor pe
2 ore
timpul desfăşurării inspecţiei fiscale
Curs 11
Evaziunea fiscală în actuala conjunctură românească (Definirea şi formele evaziunii fiscale;
fapte sancţionate de fiscalitate; forme de manifestare a evaziunii fiscale; cauzele apariţiei
2 ore
evaziunii fiscale şi metode de combatere a evaziunii fiscale)
Curs 12
Declarații fiscale (Descărcare declarații fiscale; Declarație privind obligațiile de plată la bugetul
2 ore
de stat; Decont de taxă pe valoarea adăugată; Declaraţie informativă privind livrările/prestările

şi achiziţiile efectuate peteritoriul naţional; Declaraţia privind obligaţiile de plată a
contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate;
Depunere declarații fiscale; Prezentarea certificatului digital; Verificarea stării declarațiilor
Curs 13
Eficientizarea colectării veniturilor la bugetul general consolidat
Curs 14
Curs recapitulativ (Q&A)
Total ore curs:
Seminar/Laborator
Relaţia Fiscalitate – Sistem fiscal – Politică fiscală
Sem 1
Caracteristicile activităţii fiscale în profil teritorial
Sem 2
Clasificarea şi caracteristicile impozitelor, taxelor şi contribuţiilor
Sem 3
Impozit pe profit – studii de caz
Sem 4
Impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii- studii de caz
Sem 5
Taxa pe valoarea adăugată – studii de caz
Sem 6
Accize – studii de caz
Sem 7
Impozitele şi taxele locale – studii de caz
Sem 8
Impozite, taxe, contribuţii – probleme complexe
Sem 9
Impozite, taxe, contribuţii – probleme complexe
Sem 10
Impozite, taxe, contribuţii – probleme complexe
Sem 11
Metode de exercitare a inspecţiei fiscale
Sem 12
Acte şi fapte de evaziune fiscală – studii de caz
Sem 13
Obligaţiile fiscale şi sistemul declarativ
Sem 14
Total ore seminar/laborator
Metode de predare
Prelegerea participativă, expunerea

Dezbaterea, problematizarea

2 ore
2 ore
28 ore
Nr. ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
28 ore

Demonstraţia

Bibliografie
•
•
•
•

Referinţe
bibliografice
recomandate

•
•
•
•
•
•
•

Referinţe
bibliografice
suplimentare

•
•
•
•

Codul Fiscal şi Norme metodologice, 2020-2021
Codul de procedură fiscală şi Norme netodologice, 2020-2021
Comaniciu C., Bunescu L., Teorie şi practică fiscală românească: 1000 teste grilă, Ed. Universităţii
"Lucian Blaga" din Sibiu, Sibiu, 2013
Comaniciu C., Orientări în labirintul fiscal. Editia a 2-a revizuită, Ed. Universităţii "Lucian Blaga"
din Sibiu, Sibiu, 2011
Comaniciu C., Bunescu L., Mihaiu D., Fiscalitate: idei de bază şi noţiuni fundamentale pe înţelesul
tuturor, Ed. Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, Sibiu, 2010
Comaniciu C., Orientări în labirintul fiscal, Ed. Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, Sibiu, 2010
Comaniciu C., Fiscalitatea: valenţe multidimensionale, Ed. Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu,
Sibiu, 2005
Bragaru M., Impozite, taxe şi contribuţii, Ed. CH Beck, Bucureşti, 2011
Franţ F., Finanţe publice, Ed. Economică, Bucureşti, 2013
Moşteanu N.R., Tehnici fiscale – Fiscal techniques, Ed. Universitară, Bucureşti, 2011
Nica A., Miricescu E., Cataramă D., Fiscalitate. De la lege la practică, Ediţia 8, Ed. CH Beck,
Bucureşti, 2013

Cartea Roșie a Fiscalității 2019, Ed. Rentrop & Straton, București, 2019
Comaniciu C., Fiscalitate internațională, Ed. Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, Sibiu,
2016
Amnistia, eșalonarea și medierea fiscală 2019-2020, Ed. Confisc, București, 2019
Şaguna D.D., Radu D. I., Drept fiscal. Fiscalitate. Obligații fiscale. Declarații fiscale, Ed.
C.H. Beck, București, 2020

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Se realizează prin contacte periodice cu aceștia în vederea analizei problemei.
10. Evaluare
Tip activitate

Criterii de evaluare
Evaluare finală

Curs

Evaluare periodică
Seminar/
Laborator

Metode de evaluare
Examen scris cu rezolvarea
temei/subiectului în termen de
maxim 7 zile
Teme atribuite – analize/studii de
caz privind așezarea și perceperea
impozitelor, taxelor și
contribuțiilor

Ponderea în
nota finală

Obs.**

50%

CPE

50%

nCPE

Standard minim de performanţă
rezolvarea în proporţie de 50% a problemelor cuprinse în temele atribuite pe parcursul semestrului şi a temei/subiectului
de la evaluarea finală
(.*) Fişa disciplinei cuprinde componente adaptate persoanelor cu dizabilităţi, în funcţie de tipul şi gradul
acestora.
(**) CPE – condiţionează participarea la examen; nCPE – nu condiţionează participarea la examen; CEF condiţionează evaluarea finală;
Data completării: 25.09.2020
Data avizării în Departament: 28.09.2020
Grad didactic, titlul, prenume, numele

.

Titular curs

prof.univ.dr. Carmen Comaniciu

Titular seminar/laborator

Lect.univ.dr. Liliana Barbu

Director de departament

Lect.univ.dr. Diana Mihaiu

Semnătura

FIŞA DISCIPLINEI*
1. Date despre program
Instituţia de
învăţământ superior
Facultatea
Departament
Domeniul de studiu
Ciclul de studii
Specializarea
2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
Facultatea de Științe Economice
II – Finanțe-Contabilitate
Finanțe
Licență
Finanțe și bănci

OPERAȚIUNILE INSTITUȚIILOR DE CREDIT
Număr de
Codul cursului
Tipul cursului
An de studiu
Semestrul
credite
DO
III
I
6
Categoria formativă a disciplinei
Tipul de evaluare
(DF=fundamentală.; DD=domeniu; DS=specialitate;
DC=complementară)
E
DD
Titular activităţi curs
Conf. univ. dr. Ramona Orăștean
Titular activităţi seminar /
Conf. univ. dr. Ioana Sbârcea
laborator/ proiect
3. Timpul total estimat
Extinderea disciplinei în planul de învăţământ – număr de ore pe săptămână
Curs
Seminar
Laborator
Proiect
Total
2
2
4
Extinderea disciplinei în planul de învăţământ – Total ore din planul de învăţământ
Curs
Seminar
Laborator
Proiect
Total (NOADsem)
28
28
56
Distribuţia fondului de timp pentru studiu individual
Nr.ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
18
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe
14
teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
28
Tutoriat
28
Examinări
6
Total ore alocate studiului individual (NOSIsem )
94
Total ore pe semestru (NOADsem + NOSIsem ) = nr. credite x 25
150
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
Discipline necesar
a fi promovate
Monedă și credit
anterior
Competențe
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
De desfăşurare a cursului
Accesarea suportului de curs postat în Google Classroom și studierea

bibliografiei recomandate.
Participarea în proporţie de 70% la seminariile de pe parcursul
De desfăşurare a sem/lab/pr
semestrului și prezentarea proiectului.
6. Competenţe specifice acumulate
Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor şi
instrumentelor de natură financiară în cadrul instituțiilor de credit
obținând cunoștințe privind:
- identificarea și definirea termenilor şi noţiunilor specifice
instituţiilor de credit;
- explicarea şi interpretarea conceptelor, teoriilor, metodelor,
instrumentelor, relaţiilor, conexiunilor şi dependenţelor existente
între operaţiunile instituţiilor de credit;

Competenţe profesionale

și dezvoltând abilități de:
- aplicare a conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor
financiar-bancare în instituțiile de credit pentru rezolvarea de
probleme specifice;
- evaluare critică a conceptelor, metodelor şi instrumentelor financiarbancare folosite pentru rezolvarea de probleme;
- valorificare a conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor
instituțiilor de credit în elaborarea unor proiecte din domeniul
bancar.
Execuţia de operaţiuni şi tranzacţii financiare specifice instituțiilor
de credit
obținând cunoștințe privind:
- identificarea şi descrierea operaţiunilor instituțiilor de credit – de
atragere de fonduri, de transfer de fonduri și de utilizare a fondurilor
- precum şi a mecanismelor acestora;
- explicarea şi interpretarea unor idei şi a conţinuturilor teoretice şi
practice specifice instituţiilor de credit;
- explicarea operaţiunilor specifice instituțiilor de credit;
- sinteza şi evaluarea proceselor şi fenomenelor financiare ce au loc şi
se manifestă în cadrul instituţiilor de credit naţionale;
și dezvoltând abilități de:
- aplicare a cunoştinţelor, metodelor, tehnicilor şi instrumentelor
specifice pentru derularea operaţiunilor instituțiilor de credit;
- evaluare a calităţii execuţiei operaţiunilor bancare;
- simulare a unor operaţiuni financiar-bancare.

dezvoltarea capacităţii de transpunere în practică a cunoştinţelor
teoretice dobândite;
- dezvoltarea unui spirit universitar bazat pe creativitate şi studiu
individual;
- explicarea importanţei practice a cunoaşterii corecte şi în detaliu a
noţiunilor cu care operează sectorul bancar;
- însuşirea unui comportament adecvat cu privire la abordarea unor
Competenţe transversale
probleme referitoare la noile realităţi din mediul financiar-bancar;
- stimularea încrederii şi a motivaţiei de a lucra în echipe
multidisciplinare cu specialişti din alte domenii;
- familiarizarea cu modelele de formare diverse şi cu orientările
actuale dominante la nivel internaţional precum și identificarea
oportunităţilor de formare continuă pentru construirea unui plan
personal de dezvoltare profesională.
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul general al disciplinei - identificarea termenilor şi noţiunilor specifice;
Obiectivele specifice
- înțelegerea conceptelor, teoriilor, metodelor, instrumentelor,
relaţiilor, conexiunilor şi dependenţelor existente între
operaţiunile instituţiilor de credit;
- înțelegerea teoriilor monetare, a mecanismului de transmisie
a politicii monetare și a modelelor macroeconomice prin care
politica monetară poate fi evaluată;
- dezvoltarea unor competențe general acceptate de specialiști,
bazate pe gândire analitică și muncă în echipă și dobândirea
unor abilități care să susțină prezentarea în scris și oral a
rezultatelor obținute.
8. Conţinuturi
Curs
Nr. ore
Curs 1 SISTEMUL BANCAR: structură, funcții
2
Curs 2- INSTITUŢIILE DE CREDIT:
4
3
Concept, tipologie
Reglementări privind activitatea bancară în România
Particularităţi ale sistemelor bancare actuale
Curs 4 PRODUSELE ȘI SERVICIILE BANCARE: concept, tipologie
2
Curs 5 OPERAŢIUNILE BANCARE DE ATRAGERE A FONDURILOR
2
Curs 6- OPERAŢIUNILE BANCARE DE TRANSFER AL FONDURILOR:
6
8
Tehnica plăţilor prin instrumente de plată fără numerar (ordin de plată, cec,
bilet la ordin, cambie)
Viramentul – procedeu tehnic bancar şi instrument de plată
Curs 9 Tehnica plăţilor prin instrumente de plată cu acces la distanţă
2
Curs
Transferul internaţional al fondurilor (acreditiv documentar, incaso
4
10-11
documentar, ordin de plată)
Curs
OPERAŢIUNILE BANCARE DE PLASARE A FONDURILOR:
4
12-13
Creditarea
Operaţiunile cu titluri financiare ale băncilor comerciale
Curs 14 BANCA DIGITALĂ
2
Total ore curs:
28
-

Seminar/Laborator
Nr. ore
Sem 1
Rolul şi structura sistemului bancar
2
Sem 2
Tipologia instituțiilor de credit în România
2
Sem 3
Particularităţi ale sistemelor bancare actuale
2
Sem 4
Caracterizare generală a operaţiunilor desfăşurate de băncile comerciale din
2
România
Sem 5
Produsele și serviciile bancare
2
Sem 6
Depozitele bancare: analiză la principalele bănci din România
2
Sem 7
Operaţiunile de casierie ale unei bănci din România
2
Sem 8
Asemănări şi deosebiri între ordin de plată, cec, bilet la ordin şi cambie
2
Sem 9
Avantaje şi dezavantaje ale utilizării monedei electronice
2
Sem 10 Contractele standard: debitare directă și standing order
2
Sem 11 Asemănări şi deosebiri între acreditivul documentar, incaso documentar şi
2
ordinul de plată internaţional
Sem 12 Creditarea bancară: analiză la principalele bănci din România
2
Sem 13 Prezentarea proiectului
2
Sem 14 Recapitulare
2
Total ore seminar/laborator
28
Metode de predare
Prelegere, explicație
Dezbatere,
Studiu de caz
problematizare
Bibliografie
•
•
•
•
Referinţe
bibliografice
recomandate

•
•
•
•
•
•

Bărbulescu, O. - Instrumentele de plată, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2014
Căpraru, B. - Activitatea bancară. Sisteme, operaţiuni şi practici, ediția a 2-a,
Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2014
Căpraru, B. - Retail banking, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2009
Costică, I., Lăzărescu, S.A. - Politici şi tehnici bancare, Ed. ASE, Bucureşti,
2004
Dănilă, N., Anghel, L.C., Radu, A.N., Boitan, I., Bistriceanu, G., Șinca, F.E. Corporate banking. Produse și servicii bancare, Ed. ASE, București, 2010
Dănilă, N., Anghel, L.C., Șinca, F.E. - Retail banking. Produse și servicii
bancare retail, Ed. Economică, București, 2012
Dardac, N., Barbu, T. - Instituții de credit, Ed. ASE, Bucureşti, 2012
Dedu, V., Enciu, A., Ghencea, S. - Produse şi servicii bancare. Corporate şi
retail bancar, Ed. ASE, Bucureşti, 2008
Negruş, M. - Produse şi servicii bancare. Marketing bancar, Ed. Fundaţiei
România de Mâine, Bucureşti, 2006
Orăștean, R. - Operațiunile instituțiilor de credit – note de curs, 2020

•

Brezeanu, P., Florescu, D. - Tehnici și operațiuni bancare pentru
administrarea afacerilor, Ed. Cavallioti, București, 2012
• Caracota, R. - Sistemul bancar din România: realizări şi perspective, Ed.
Universitară, 2012
• Mionel, O. - Tehnica plăților și finanțării internaționale, Ed. Universitară,
2012
Referinţe
• Nedelescu, M., Stănescu, C. - Produse şi servicii bancare, Ed. Universitară,
bibliografice
2012
suplimentare
• Toma, R. - Politici şi tehnici bancare, Ed. Universităţii Lucian Blaga din
Sibiu, 2007
• Poanta, D. - Instrumente de plată. Sisteme de plăţi, Ed. Universitară, 2010
• Trenca, I. - Tehnica bancară, Casa Cărţii de Ştiinţă Cluj-Napoca, 2008
• www.ecb.int, www.bnr.ro
• https://www.youtube.com/watch?v=OPXenixmxj4
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Se realizează prin contacte periodice cu aceștia în vederea analizei problemei.
10. Evaluare
Tip
activitate

Criterii de evaluare
-

Curs

-

Metode de evaluare

cunoașterea
terminologiei
specifice
înțelegerea
conceptelor
fundamentale,
teoriilor,
metodelor și instrumentelor
specifice instituțiilor de credit
înțelegerea teoriilor monetare,
Examen scris cu
a mecanismului de transmisie a rezolvare pe loc - tip
politicii
monetare
și
a
chestionar (grilă)
modelelor
macroeconomice
prin care politica monetară
poate fi evaluată
însușirea
modalităților
de
utilizare a instrumentelor de
plată naționale și internaționale

Ponderea în
nota finală

Obs.**

60%

CEF

înțelegerea
aplicabilității
Proiect
40%
CPE
informațiilor prezentate la curs
și seminar
- realizarea unui proiect care să
conțină
o
analiză
a
portofoliului de produse și
Seminar/
servicii bancare la o instituție
Laborator
de credit din România într-o
anumită perioadă
- capacitatea de a sintetiza
informațiile studiate și de a
răspunde la întrebări ale
colegilor în cadrul dezbaterilor
Standard minim de performanţă
- să perceapă corect conţinutul termenilor utilizați
- să recunoască caracteristicile de bază ale activităților instituțiilor de credit
- să prezinte proiectul „Analiză a portofoliului de produse și servicii bancare la o instituție de
credit din România într-o anumită perioadă„
-

(*) Fişa disciplinei cuprinde componente adaptate persoanelor cu dizabilităţi, în funcţie de
tipul şi gradul acestora.
(**) CPE – condiţionează participarea la examen; nCPE – nu condiţionează participarea la examen;
CEF - condiţionează evaluarea finală;
Data completării: 25.09.2020
Data avizării în Departament: 28.09.2020
Grad didactic, titlul, prenume, numele
Titular curs

Conf. dr. Ramona Orăștean

Titular seminar/laborator

Conf. dr. Ioana Sbârcea

Director de departament

Lect. dr. Diana Mihaiu

Semnătura

FIŞA DISCIPLINEI*
1. Date despre program
Instituţia de învăţământ
superior
Facultatea
Departament
Domeniul de studiu
Ciclul de studii
Specializarea
2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
Codul cursului
Tipul de evaluare

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
Facultatea de Științe Economice
Management, Marketing, Administrarea afacerilor
Finanțe
Licență
Tehnica contractării, plății și finanțării comerțului

An de studiu
Semestrul
Număr de credite
III
I
5
Categoria formativă a disciplinei
(DF=fundamentală.; DD=domeniu; DS=specialitate; DC=complementară)

Tipul cursului
Obligatoriu

Titular activităţi curs
Prof.univ.dr. Sorin Burnete
Titular activităţi seminar /
Conf.univ.dr. Ioana Raluca Sbârcea
laborator/ proiect
3. Timpul total estimat
Extinderea disciplinei în planul de învăţământ – număr de ore pe săptămână
Curs
Seminar
Laborator
Proiect
Total
2
2
4
Extinderea disciplinei în planul de învăţământ – Total ore din planul de învăţământ
Curs
Seminar
Laborator
Proiect
Total (NOADsem)
28
28
56
Distribuţia fondului de timp pentru studiu individual
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat:
Examinări:
Total ore alocate studiului individual (NOSIsem )
Total ore pe semestru (NOADsem + NOSIsem ) = nr. credite x 25
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
Discipline necesar a
Micro și macroeconomie, finanțele firmei
fi promovate
anterior
Competențe
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
De desfăşurare a cursului
De desfăşurare a sem/lab/pr

Nr.ore
35
20
10
4

69
125

6. Competenţe specifice acumulate
Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură
financiară în entităţile/organizaţii-le private şi publice
- Explicarea şi interpretarea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor
de natură financiară în entităţile/organizaţiile private şi publice
-

Aplicarea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură
financiară în entităţile private şi publice pentru rezolvarea de probleme
specifice

-

Valorificarea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură
financiară în elaborarea de proiecte/lucrări

Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii referitoare la probleme
economico-financiare

Competenţe profesionale

-

Explicarea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de culegere, analiză şi
interpretare a datelor referitoare la o problemă economico-financiară

-

Aplicarea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de culegere, analiză şi
interpretare a datelor referitoare la o problemă economico-financiară

-

Efectuarea de analize economico-financiare curente pe baza datelor şi
informaţiilor culese

Realizarea de lucrări de natură economico-financiară la nivelul
entităţilor/organizaţiilor private şi publice

Competenţe transversale

- Explicarea lucrărilor de natură economico-financiară realizate la nivelul
entităţilor/organizaţiilor private şi publice;
- Aplicarea cunoştinţelor, metodelor, tehnicilor şi instrumentelor pentru realizarea
lucrărilor economico-financiare.
- Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei
strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă;
- Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea
de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul general al disciplinei
Înţelegerea de către studenţi a proceselor şi mecanismelor financiarmonetare la scară națională și globală
Obiectivele specifice
Cunoaşterea de către studenţi a:
- problemelor financiar-monetare cu care se confruntă firmele cu
activitate internaţională;
- caracteristicilor și mecanismelor piețelor de schimb;
- rolului piețelor de schimb în finanțarea tranzacțiilor internaționale.
8. Conţinuturi
Curs
Nr. ore
Piața schimburilor monetare. Cererea și oferta de monedă străină
Curs 1
2
Funcțiile, dimensiunile și structura pieței de schimb
Curs 2
2
Organizarea pieței de schimb. Principalii operatori pe piața de schimb
Curs 3
2
Mecanismele pieței de schimb. Cotarea monedelor
Curs 4
2
Piața de schimb la termen
Curs 5
2
Tranzacții
cu
instrumente
derivate
Curs 6
2
Gestionarea riscului de curs de schimb
Curs 7
2

Curs 8
Curs 9
Curs 10
Curs 11
Curs 12
Curs 13
Curs 14

Arbitrajul pe piața de schimb
Piața euro-monedelor. Posibilități de finanțare pe piața euro-monedelor
Piața euro-creditelor. Posibilități de finanțare pe piața euro-creditelor
Regimuri de curs de schimb în vigoare în țările lumii
Sisteme bazate pe cursuri de schimb flexibile. Avantaje și riscuri ale flotării monedelor
Instrumente și modalități de plată în tranzacțiile internaționale
Finanțarea tranzacțiilor internaționale. Importanța creditului în comerțul internațional

Total ore curs:

2
2
2
2
2
2
2
28
Nr. ore
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
28

Seminar/Laborator
Cursul de schimb pe termen lung. Paritatea puterilor de cumpărare
Sem 1
Echilibrul pieței de schimb. Factori care determină modificarea echilibrului pieței de schimb
Sem 2
Politica operatorilor în funcție de previzionarea evoluției viitoare a pieței de schimb. Aplicații
Sem 3
Cotații la termen. Discontul, prima și diferența cash
Sem 4
Tranzacții futures și option cu monede străine
Sem 5
Strategii de protejare împotriva expunerii la riscul de curs de schimb
Sem 6
Operațiuni de arbitraj pe piața de schimb. Aplicații
Sem 7
Operațiuni de arbitraj pe rata dobânzii. Aplicații
Sem 8
Rata dobânzii pe piața euromonedelor. Aplicații
Sem 9
Arbitrajul pe piața euromonedelor. Aplicații
Sem 10
Instrumente și modalități de plată în tranzacțiile internaționale
Sem 11
Finanțarea tranzacțiilor internaționale. Importanța creditului în comerțul internațional
Sem 12
Decontarea tranzacțiilor fără utilizarea mijloacelor de plată. Contrapartida
Sem 13
Total ore seminar/laborator
Metode de predare
Prelegeri
Dezbateri
Aplicatii
Bibliografie
Referinţe
bibliografice
recomandate

Referinţe
bibliografice
suplimentare

•
•
•
•
•

Burnete S. – Relaţiile monetar-financiare internaţionale, Ed. „Alma Mater” Sibiu, 2002
Burnete S. – Anatomia afacerilor internaționale, Ed. Univ.”Lucian Blaga”, 2015
Negruș M. - Plăți și garanții internaționale, Beck, 2006
Brigs P. – International Trade and Payments, Blackwell Publishers, 1994
Melvin M., Norrbin S.C. – International Money and Finance, Elsevier Inc., 2013

•
•
•
•
•
•

Chirică L. – Piețe financiare și decontări internaționale, Ed. Economică, 2010
Mihai I., Mihai T.I. – Trade Finance, Ed.Economică, 2002
Dardac N., Barbu T. – Monedă, bănci şi politici monetare, Ed. Didactică şi pedagogică R.A., 2005
Badea D.G., Novac L.E. – International Trade and Finance, Ed. Economică, 2005
Burnete S. – Anatomia afacerilor internaționale, Ed. Univ.”Lucian Blaga”, 2015
S. Burnete – “Emerging Economies Faced with the Downside of Financial Globalization: Hedges and
Way Outs”, Review of Economic & Business Studies, nr. 2, 2009
S. Burnete – “Risks of disregarding the incompatible trinity rule: the Swiss franc crisis case” Revista
economică, ISSN 1582-6260, Vol.67, nr.5, 2015 p.47-58
Burnete S. – Economie internaţională: teorii și politici, Ed. Univ.”Lucian Blaga”, 2016
Burnete S. - Schimbul monetar, circuitul internațional al banilor și finanțarea tranzacțiilor comerciale
(teorii, politici, uzanțe, reglementări), Ed. Univ. Lucian Blaga din Sibiu, 245 p

•
•
•

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Se realizează prin contacte periodice cu aceștia în vederea analizei problemei.

10. Evaluare
Tip
activitate
Curs

Seminar/
Laborator

Criterii de evaluare

Metode de evaluare

Însușirea noțiunilor financiare
privitoare la plata, contractarea si
finantarea comerțului
Deprinderea modului de utilizare a
instrumentarului folosit pe parcursul
semestrului

Examen scris cu
răspunsul pe loc (tip
grilă)
Temă cu chestionar

Susținerea unui proiect cu tema
“Provocări actuale asupra tehnicilor
contractării, plății și finanțării
comerțului ”

Ponderea în
nota finală

Obs.**

50%

25%
Susținerea unui
proiect (în ultima parte
a semestrului, în baza
unei programări
prealabile)

nCPE
25%

Standard minim de performanţă
Stăpânirea unui minim de cunoştinţe teoretice cu care s-a operat pe parcursul semestrului
(*) Fişa disciplinei cuprinde componente adaptate persoanelor cu dizabilităţi, în funcţie de tipul şi
gradul acestora.
(**) CPE – condiţionează participarea la examen; nCPE – nu condiţionează participarea la examen; CEF condiţionează evaluarea finală;
Data completării: 25.09.2020
Data avizării în Departament: 28.09.2020
Grad didactic, titlul, prenume, numele
Titular curs

Prof.univ.dr. Sorin Burnete

Titular seminar/laborator

Conf.univ.dr. Ioana Sbârcea

Director de departament

Lect.univ.dr. Diana Mihaiu

Semnătura

