
 

 

 

 

FIŞA DISCIPLINEI*  

1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ 

superior 
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

Facultatea Facultatea de Științe Economice 

Departament Finanțe-Contabilitate 

Domeniul de studiu Finanțe 

Ciclul de studii Master 

Specializarea Finanțe 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei CONTABILITATE ASISTATĂ SOFTWARE 

Codul cursului 
Tipul 

cursului 
An de studiu Semestrul 

Număr de 

credite  

syunlv7 DA I I 7 

Tipul de evaluare 

Categoria formativă a disciplinei 

(DF=fundamentală.; DD=domeniu; DS=specialitate; 

DC=complementară) 

V DD 

Titular activităţi curs Dr. Ioana Pop 

Titular activităţi seminar / 

laborator/ proiect  
Dr. Ioana Pop 

3. Timpul total estimat 

Extinderea disciplinei în planul de învăţământ – număr de ore pe săptămână 

Curs Seminar Laborator Proiect Total 

1 2 - - 3 

Extinderea disciplinei în planul de învăţământ – Total ore din planul de învăţământ 

Curs Seminar Laborator Proiect Total (NOADsem) 

14 28 - - 42 

 

Distribuţia fondului de timp pentru studiu individual Nr.ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 55 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe 

teren 

23 

Pregătire seminare, teme, referate, portofolii şi eseuri 35 

Tutoriat 10 

Examinări 10 

Total ore alocate studiului individual (NOSIsem )  133 

Total ore pe semestru (NOADsem + NOSIsem ) = nr. credite x 25 175 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

Discipline necesar a fi 

promovate anterior 

• discipline necesar a fi studiate anterior și care fundamentează 

competențele necesare pentru un parcurs optim al disciplinei: 

„Bazele Contabilității”, „Contabilitate Financiară” și 

„Informatică”; 

Competențe 
• stăpânește și utilizează adecvat terminologia și coordonatele 

noționale fundamentale ale contabilității; 



 

 

• demonstrează capacitate de analiză, abilităţi de raţionare, sinteză 

şi evaluare a unor speţe de bază ale contabilității; 

• aplică adecvat metodologia specifică analizei contabile. 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

De desfăşurare a cursului 
• necesarul de mijloace și materiale: videoproiector, laptop, tablă, 

Google Classroom, Google Hangouts Meet, conexiune la internet; 

De desfăşurare a 

seminarului 

• necesarul de mijloace și materiale: videoproiector, laptop, tablă, 

calculator de birou, fișe de lucru, soft contabilitate (Saga C.3.0.), 

Google Classroom, Google Hangouts Meet, conexiune la internet; 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 

profesionale 

• CP1 Fundamentarea științifică și utilizarea adecvată a conceptelor, principiilor, 

teoriilor, metodologiilor şi instrumentelor avansate de lucru şi de cercetare în 

mediile profesionale dinamice specifice domeniului finanţelor, la nivel micro 

și/sau macroeconomic: 

▪ CP1.3 Utilizarea integrată a conceptelor, principiilor, teoriilor şi practicilor 

avansate de specialitate în situaţii incomplet definite, generate de mediile 

profesionale dinamice specifice domeniului finanţelor, pentru rezolvarea 

problemelor teoretice şi practice noi, la nivel micro și/sau macroeconomic; 

▪ CP1.4 Evaluarea critică şi pertinentă a cunoştinţelor avansate de specialitate, 

în scopul formulării judecăților de valoare şi a fundamentării deciziilor 

manageriale constructive, în mediile profesionale dinamice specifice 

domeniului finanţelor; 

• CP5 Managementul și utilizarea instrumentelor software financiar-contabile  în 

administrarea organizaţiei: 

▪ CP5.1 Cunoașterea, înţelegerea și descrierea conceptelor, teoriilor și 

metodologiilor specifice instrumentelor software financiar-contabile; 

▪ CP5.2 Explicarea și interpretarea cantitativă și calitativă a informaţiilor 

extrase prin utilizarea instrumentelor software financiar-contabile; 

▪ CP5.3 Aplicarea instrumentarului adecvat de analiză a datelor specifice 

domeniului financiar; 

▪ CP5.4 Evaluarea critic-constructivă a instrumentelor software financiar-

contabile; 

▪ CP5.5 Configurarea soluţiilor de optimizare a instrumentelor software 

financiar-contabile; 

Competenţe 

transversale 

• CT2 Identificarea și definirea rolurilor și responsabilităților într-o echipă 

plurispecializată și autocondusă și aplicarea de tehnici de relaționare și muncă 

eficientă în cadrul echipei; 

• CT3 Identificarea oportunităților de formare continuă și valorificarea eficientă a 

resurselor și tehnicilor de învățare pentru propria dezvoltare; 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

Obiectivul 

general al 

disciplinei 

Să opereze adecvat și eficient cu softuri de contabilitate, în vederea dezvoltării 

evidențelor contabile ale unei entități economice, generării informației de 

natură financiar-contabilă și valorificării acesteia prin integrarea adecvată în 

contextul de natură financiară, fiscală și managerială. 

Obiectivele 

specifice 

Os1.1. Să proiecteze operaționalizarea contabilă a operațiunilor derulate de către o 

entitate economică pe baza specificului activității acesteia, argumentând 

importanța eticii, a calității demersurilor contabilității financiare asistate 



 

 

software și a coagulării unei echipe plurispecializate. 

Os5.1. Să aplice adecvat metodologia analizei contabile pentru operațiunile derulate 

de către o entitate economică, asociate întocmirii documentelor justificative și 

a raportărilor specifice, prin demersuri asistate software, corectând posibilele 

erori de calcul, clasificare și raționament profesional cuprinse în contextele 

considerate spre analiză. 

Os5.2. Să analizeze critic, într-un exercițiu de raționament profesional independent, 

implicațiile operațiunilor derulate de către o entitate economică asupra 

coordonatelor de poziție și performanță financiară ale acesteia, identificând 

argumentativ oportunități și vulnerabilități ale acesteia. 

Os5.3. Să elaboreze registrele obligatorii și documentele de sinteză ale unei entități 

economice pornind de la un set concret de date sau operațiuni. 

Os5.4. Să valorifice adecvat informația financiar-contabilă generată prin demersuri 

asistate software, în vederea satisfacerii nevoilor operaționale și manageriale 

ale unei entități economice. 

8. Conţinuturi 

Curs 
Obiective 

specifice 
Bibliografie 

Nr. 

ore 

Curs 1 

Organizarea și conducerea contabilității 

financiare – sistemele informaționale și 

informatice, rol, funcții, legislație specifică 

Os1.1 CECCAR (2015) 1 

Curs 2 

Tratamente contabile specifice și gestionarea 

adecvată a activelor imobilizate prin asistare 

software 

Os5.1, Os5.2, 

Os5.3., Os5.4 

Munteanu et al. 

(2015), CECCAR 

(2015) 

1 

Curs 3 

Tratamente contabile specifice și gestionarea 

adecvată a stocurilor și a producției în curs de 

execuție prin asistare software 

Os5.1, Os5.2, 

Os5.3., Os5.4 

Munteanu et al. 

(2015), CECCAR 

(2015) 

1 

Curs 4 

Evidența contabilă și urmărirea creanțelor 

entității prin asistare software – tipologii, 

instrumentar, planificare, gestiune 

Os5.1, Os5.2, 

Os5.3., Os5.4 

Munteanu et al. 

(2015), CECCAR 

(2015) 

1 

Curs 5 

Evidența contabilă și urmărirea datoriilor 

curente ale entității prin asistare software – 

tipologii, instrumentar, planificare, gestiune 

Os5.1, Os5.2, 

Os5.3., Os5.4 

Munteanu et al. 

(2015), CECCAR 

(2015) 

1 

Curs 6 

Evidența contabilă și gestiunea trezoreriei 

entității prin asistare software – cash 

management, efectel comerciale, 

dimensionarea facilităților de finanțare 

Os5.1, Os5.2, 

Os5.3., Os5.4 

Munteanu et al. 

(2015), CECCAR 

(2015) 

1 

Curs 7 

Tratamente contabile asistate software privind 

subvențiile de exploatare și subvențiile pentru 

investiții 

Os5.1, Os5.2, 

Os5.3., Os5.4 

Munteanu et al. 

(2015), CECCAR 

(2015) 

1 

Curs 8 

Evidența contabilă și urmărirea datoriilor 

financiare prin asistare software – creditul 

bancar pe termen lung și leasingul financiar 

Os5.1, Os5.2, 

Os5.3., Os5.4 

Munteanu et al. 

(2015), CECCAR 

(2015) 

1 

Curs 9 

Evidența contabilă și urmărirea operațiunilor 

de regularizare prin asistare software – 

cheltuieli și venituri în avans 

Os5.1, Os5.2, 

Os5.3., Os5.4 

Munteanu et al. 

(2015), CECCAR 

(2015) 

1 

Curs 10 
Tratamente contabile specifice decontărilor cu 

personalul prin asistare software – drepturi 

Os5.1, Os5.2, 

Os5.3., Os5.4 

Munteanu et al. 

(2015), CECCAR 
1 



 

 

salariale, asimilate și conexe (2015) 

Curs 11 

Contabilitatea asistată software veniturilor, 

cheltuielilor și a rezultatului – demersul pentru 

rezultatul net, implicații fiscale și privind 

performanța entității 

Os5.1, Os5.2, 

Os5.3., Os5.4 

Munteanu et al. 

(2015), CECCAR 

(2015) 

1 

Curs 12 

Onorarea obligațiilor de declarare de natură 

fiscală și pregătirea declarațiilor fiscale prin 

asistare software – vectorul fiscal, calcularea, 

consemnarea și declararea obligațiilor fiscale 

Os1.1, Os5.1, 

Os5.2, 

Os5.3., Os5.4 

CECCAR (2015), 

L. 227/2015 
1 

Curs 13 
Registrele contabile obligatorii – pregătirea și 

elaborarea asistată software 
Os5.3 CECCAR (2015) 1 

Curs 14 

Raportarea financiară asistată software – 

obligații de raportare, demersuri, legislație 

specifică și particularități 

Os1.1, Os5.2, 

Os5.3, Os5.4 

Bâtcă-Dumitru 

(2017), Istrate 

(2016) 

1 

Total ore curs: 14 

Seminar 
Obiective 

specifice 
Bibliografie 

Nr. 

ore 

Sem 1 

Considerații introductive privind organizarea 

contabilității entităților. Operaționalizarea 

contabilă a activității unei entități. Prezentarea 

softului Saga C.3.0., configurări inițiale, 

constrângeri și premise 

Os1.1 CECCAR (2015) 2 

Sem 2 

Aplicații asistate software privind 

contabilitatea imobilizărilor corporale și 

necorporale – recunoaștere, evaluare, 

amortizări, ieșiri, problematizări 

Os5.1, Os5.2, 

Os5.3., Os5.4 

Munteanu et al. 

(2015), CECCAR 

(2015) 

2 

Sem 3 

Aplicații asistate software privind 

contabilitatea stocurilor și a producției în curs 

de execuție – tratamente particulare și 

gestiunea acestora 

Os5.1, Os5.2, 

Os5.3., Os5.4 

Munteanu et al. 

(2015), CECCAR 

(2015) 

2 

Sem 4 

Aplicații asistate software privind 

contabilitatea creanțelor comerciale (în lei și 

valută), exporturi intracomunitare, exporturi 

internaționale, livrări nefacturate, clienți-

creditori și reduceri acordate 

Os5.1, Os5.2, 

Os5.3., Os5.4 

Munteanu et al. 

(2015), CECCAR 

(2015) 

2 

Sem 5 

Aplicații asistate software privind 

contabilitatea datoriilor comerciale (în lei și 

valută), livrări nefacturate, importuri 

intracomunitare, importuri internaționale, 

furnizori-debitori și reduceri primite 

Os5.1, Os5.2, 

Os5.3., Os5.4 

Munteanu et al. 

(2015), CECCAR 

(2015) 

2 

Sem 6 

Aplicații asistate software privind 

contabilitatea trezoreriei – operațiuni în 

numerar, prin virament bancar (în lei și 

valută), acreditive, efecte comerciale primite și 

acordate. Cash management și planificarea 

decontărilor 

Os5.1, Os5.2, 

Os5.3., Os5.4 

Munteanu et al. 

(2015), CECCAR 

(2015) 

2 

Sem 7 Aplicații asistate software privind subvențiile Os5.1, Os5.2, Munteanu et al. 2 



 

 

de exploatare și subvențiile pentru investiții – 

analiza implicațiilor asupra rezultatului 

perioadei 

Os5.3., Os5.4 (2015), CECCAR 

(2015) 

Sem 8 

Aplicații asistate software privind datoriile 

financiare – credite bancare pe termen lung și 

leasing financiar. Studiu de caz privind 

leasingul financiar și leasingul operațional. 

Studiu de caz privind fundamentarea deciziei 

de finanțare 

Os5.1, Os5.2, 

Os5.3., Os5.4 

Munteanu et al. 

(2015), CECCAR 

(2015) 

3 

Sem 9 

Aplicații asistate software privind unele 

operațiuni de regularizare – cheltuieli și 

venituri în avans 

Os5.1, Os5.2, 

Os5.3., Os5.4 

Munteanu et al. 

(2015), CECCAR 

(2015) 

1 

Sem 10 

Aplicații asistate software privind 

contabilitatea decontărilor cu personalul – 

drepturi salariale, asimilate și conexe 

Os5.1, Os5.2, 

Os5.3., Os5.4 

Munteanu et al. 

(2015), CECCAR 

(2015) 

2 

Sem 11 

Aplicații asistate software privind 

contabilitatea veniturilor, cheltuielilor și a 

rezultatului – demersul pentru rezultatul net, 

implicații fiscale și privind performanța 

entității 

Os5.1, Os5.2, 

Os5.3., Os5.4 

Munteanu et al. 

(2015), CECCAR 

(2015) 

2 

Sem 12 

Îndeplinirea obligațiilor de declarare de natură 

fiscală prin pregătirea declarațiilor fiscale cu 

ajutorul aplicațiilor informatice – vectorul 

fiscal, fișa rol, calcularea, consemnarea și 

declararea obligațiilor fiscale 

Os1.3, Os1.4, 

Os5.1, Os5.2, 

Os5.3., Os5.4 

CECCAR (2015), 

L. 227/2015 
2 

Sem 13 
Registrele contabile obligatorii – pregătirea și 

întocmirea asistată software 
Os5.3 CECCAR (2015) 2 

Sem 14 

Elaborarea situațiilor financiare individuale – 

bilanț, cont de profit și pierdere, situația 

fluxurilor de trezorerie 

Os1.1, Os5.2, 

Os5.3, Os5.4 

Bâtcă-Dumitru 

(2017), Istrate 

(2016) 

2 

Total ore seminar: 28 

Metode de predare 

Curs / 

Seminar 
Metode de predare Mijloace și materiale de predare 

Curs 

Prelegere participativă, expunere, 

exemplificare, problematizare, dezbatere, 

conversație euristică 

Prezentări PowerPoint 

Suport / note de curs 

Seminar 

Conversație euristică, exemplificare, 

instruire directă, exercițiu, argumentare, 

demonstrație, sarcini individuale, studiu de 

caz, incidentul critic, flashlight, bilețele de 

ieșire, hărțile conceptuale (mentimeter), 

feedback în timp real, utilizare soft 

contabilitate (Saga C.3.0.) 

Fișe de lucru săptămânale 

Sinteze teoretico-aplicative de 

seminar 

Exemple detaliate (fișiere „.docx”, 

„pdf”, „pptx”, „.xlsx”) 

Soft Saga C.3.0. 

Proiect teoretico-aplicativ 

Bibliografie 

Referinţe 

bibliografice 
• Balteș, N., Ciuhureanu, A.T., 2015. Contabilitate financiară. Editura 

Universității „Lucian Blaga”, Sibiu; 



 

 

recomandate • Bâtcă-Dumitru, C.-G., 2017. Contabilitate și raportare financiară. Editura 

CECCAR, București; 

• Paliu-Popa, L., Ecobici, N., 2018. Contabilitate financiară aplicată. Ghid 

practic. Ediția a II-a revizuită, actualizată și completată. Editura Universul 

Academic, București; 

• Munteanu, V., Zuca, M., Nedea, C., Vera, S., Munteanu, R., 2015. 

Contabilitatea financiară a întreprinderii, Editura universitară, București; 

• *** CECCAR, 2015. Ghid Profesional CECCAR. Ghidul practic de aplicare a 

Reglementărilor Contabile OMFP 1.802/2014. Editura CECCAR, București; 

• *** HG nr. 2139/2004 din 30 noiembrie 2004 pentru aprobarea Catalogului 

privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe; 

• *** Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

• *** Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

• *** Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările 

ulterioare; 

• *** OMFP nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind 

situațiile financiare anuale individuale şi situațiile financiare anuale consolidate; 

• *** OMFP nr. 1.826/2003 pentru aprobarea Precizărilor privind unele măsuri 

referitoare la organizarea și conducerea contabilității de gestiune; 

• *** OMFP nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile; 

• *** OMFP nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi 

efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor 

proprii; 

Referinţe 

bibliografice 

suplimentare 

• Brabete, V. (coord.), Mihai, M., Drăgan, C., 2017. Contabilitatea activităților de 

comerț, turism și alimentație publică. Ediția a II-a actualizată și completată. 

Editura Universitara, Craiova; 

• Deaconu, S.-C., 2012. Particularități ale contabilității entităților. Editura C.H. 

Beck, București; 

• Dumitru, R., 2017. Elemente de dreptul muncii. Editura CECCAR, București; 

• Hristea, A.M., 2015. Analiza economică și financiară a activității întreprinderii. 

De la intuiție la știință, Volumele 1 și 2. Ediția a doua. Editura Economică, 

București; 

• Istrate, C., 2016. Contabilitate și raportări financiare individuale și consolidate. 

Editura Polirom, București; 

• Mateș, D., Bunget, O. (coord.), Domil, A., Dumitrescu, A., Costea, S., Bogdan, 

O., Ursachi, A., Pușcaș, A., Pușcaș, A., Lascu, R., 2017. Contabilitate 

aprofundată. Editura Eurostampa, 2017; 

• Ionescu, L., 2015. Contabilitatea operațiunilor fiscale ale întreprinderii. Editura 

Bibliotheca, Târgoviște; 

• Militaru, I., N., 2017. Dreptul afacerilor. Editura CECCAR, București; 

• Popa, A.F., Păunescu, M., Ciobanu, R., 2020. Fiscalitate. Editura CECCAR, 

București; 

• Săvoiu, G., 2012. Statistică generală cu aplicații în contabilitate. Editura 

Universitară, București. 

 



 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

Disciplina de față este menită a fundamenta temeinic un conținut curricular de actualitate, ce 

integrează comprehensiv elemente de contabilitate financiară aplicată, fiscalitate și finanțe, 

urmărindu-se consolidarea unor competențe și abilități profesionale ce privesc familiarizarea 

educabililor cu softuri de specialitate, în vederea dezvoltării evidențelor contabile ale unei entități 

economice, generarea informației de natură financiar-contabilă și valorificarea eficientă a acesteia. 

Conținutul curricular este aliniat cerințelor organismului profesional din domeniul contabilității, 

fiind orientat spre dezvoltarea abilităților practice și gândire critică, într-un cadru ce susține 

disciplina muncii, etica profesională și favorizează cristalizarea raționamentului profesional 

independent. În consecință, intenția este de a consolida coordonatele care condiționează succesul 

sau reușita eucabililor și le creează reale avantaje competitive pe piața muncii, conturând premisele 

rezilienței profesionale, definită intrinsec prin amplificarea adaptabilității, a deprinderilor de 

formare continuă, a mobilității pe piața muncii de profil financiar-contabil, susținerea independenței 

în gândire și totodată a spiritului antreprenorial. 
 

10. Evaluare 

Tip 

activitate 
Criterii de evaluare 

Metode de 

evaluare 

Ponderea în 

nota finală 
Obs.** 

Curs 

Criterii conform baremului de examen 

(evaluare sumativă) ce vizează 

stăpânirea principalelor coordonate 

conceptuale, paradigme, tehnici, 

algoritmi şi practici referitoare la 

integrarea contabilității financiare 

asistate software în cadrul operațional 

al unei entități economice, alături de 

valorificarea adecvată a informației 

financiar-contabile generate prin 

asistare software. 

(Os1.1.- Os5.4.) 

S1. Examen oral 

online (pe baza 

proiectului 

aplicativ realizat 

în Saga C.3.0.) 

35% - 

Seminar 

Criterii conform tabelului 1 

subsecvent, secțiunile A și B – S2a-c, 

ce vizează evaluarea formativă și 

însuşirea progresivă a problematicilor 

tratate la curs şi seminar, de natură 

interdisciplinară de contabilitate 

financiară aplicată, fiscalitate și 

finanțe. 

(Os1.1.- Os5.4.) 

S2. Realizare a trei 

teme individuale 

pe tematici 

complementare 

15% 

(5% x 3 

teme) 

nCPE 

Criterii conform tabelului 1 

subsecvent, secțiunile A și B – S3, ce 

vizează evaluarea formativă și 

însuşirea progresivă a problematicilor 

tratate la curs şi seminar. 

(Os1.1.- Os5.4.) 

S3. Proiect aplicativ 

dezvoltat la 

seminar în Saga 

C.3.0. pe baza 

unui context de 

operațiuni stabilit 

de titularul de 

seminar 

50% CPE 



 

 

Standard minim de performanţă 

Pentru promovarea disciplinei, masterandul trebuie să îndeplinească jumătate din cerinţele impuse, 

atât pentru evaluarea sumativă, cât şi pentru cea formativă, iar simultan să cumuleze un minim de 

50% prezențe la activitățile de curs și seminar. 

Se poate acorda un bonus de 1-2 puncte pentru participarea și implicarea la clasă, în rezolvarea 

cerințelor și sarcinilor individuale și de grup. 

Tabelul 1. Criterii de evaluare 

Nr. 

Crt. 

Rezultate ale învățării / 

criterii de feedback și evaluare 
Punctaj Observații 

Secțiunea A. Criterii de eligibilitate 

1. 

Fiecare document, aferent sarcinilor S2a-c și S3, este 

redactat olograf de către student, dar pentru tematicile mai 

complexe se acceptă redactarea electronică, în format A4, 

marginea din stânga 2,5cm, restul 2 cm, TNR 12, aliniere 

justify și spațiere la un rând. 

x 

Pentru a fi 

considerate spre 

evaluare, 

documentele predate 

trebuie să respecte 

integral criteriile de 

eligibilitate. 

Termenul predării 

cerințelor de 

seminar este stabilit 

de titular de comun 

acord cu 

masteranzii. 

2. 

Documentul trebuie încărcat pe contul de Google 

Classroom al disciplinei, în termenul prestabilit, la cerința 

aferentă. Predarea cu întârziere a cerințelor de evaluare 

formativă va fi depunctată cu 1 pct. pe zi de întârziere. 

x 

3. 
Documentul poate să fie în format „.pdf”, „.docx”, „.jpeg” 

sau „.png”. 
x 

4. 
Documentul trebuie denumit după cum urmează: 

Nume_prenume_specializarea_tema_nr.temei. 
x 

Secțiunea B. Criterii de evaluare 

S2a-c: Rezolvați cerințele individuale aplicând instrumentarul contabilității financiare pentru 

spețele prezentate, integrându-le în contextul adecvat de natură economică, fiscală și financiară. 

1. 

Identificarea tratamentului contabil aferent operațiunilor 

implicate de spețele prezentate și aplicarea adecvată a 

metodologiei analizei contabile asistate software. 

2,5 
Punctajul va fi 

ajustat în funcție de 

gradul de realizare 

al fiecărui criteriu 

de evaluare. 

 

(CP1.3, CP1.4, 

CP5.1, CP5.2, 

CP5.3, CP5.4, 

CP5.5, CT2, CT3) 

2. 
Documentarea adecvată a operațiunilor implicate de spețele 

prezentate. 
2,5 

3. 

Identificarea implicațiilor fiscale aferente operațiunilor 

consemnate în evidențele contabile și aplicarea algoritmilor 

și constrângerilor care se impun. 

2,5 

4. 

Analizarea impactului operațiunilor consemnate în 

evidențele contabile asupra poziției și performanței 

financiare a entității economice. 

2,5 

S3: Pentru un context prestabilit de operațiuni, prin demersuri asistate software, realizați un 

proiect dedicat documentării și dezvoltării evidențelor contabile ale unei entități economice, 

integrând aspecte financiare, fiscale și manageriale. 

1. 

Elaborarea unui dosar lunar de activitate a entității 

economice, sub forma unui portofoliu, cuprinzând 

documentele justificative aferente operațiunilor economice 

și prelucrările contabile efectuate asupra acestora. 

1 

Punctajul va fi 

ajustat în funcție de 

gradul de realizare 

al fiecărui criteriu 

de evaluare. 

 

(CP1.3, CP1.4, 

2. 

Utilizarea softului de contabilitate, în concordanță cu 

fundamentele teoretice, pentru evidența operațiunilor 

privind stocurile și urmărirea adecvată cantitativ-valorică a 

1 



 

 

producției realizate (finalizate și în curs de execuție) și 

valorificate. 

CP5.1, CP5.2, 

CP5.3, CP5.4, 

CP5.5, CT2, CT3) 

3. 

Utilizarea softului de contabilitate, în concordanță cu 

fundamentele teoretice, pentru evidența operațiunilor 

privind creanțele comerciale (în lei și în valută). 

1 

4. 

Utilizarea softului de contabilitate, în concordanță cu 

fundamentele teoretice, pentru evidența operațiunilor 

privind datoriile comerciale (în lei și în valută). 

1 

5. 

Utilizarea softului de contabilitate, în concordanță cu 

fundamentele teoretice, pentru evidența operațiunilor 

privind activele imobilizate (recunoaștere, evaluare, 

amortizare, casare). 

1 

6. 

Utilizarea softului de contabilitate, în concordanță cu 

fundamentele teoretice, pentru evidența operațiunilor 

privind datoriile financiare (credit bancar pe termen lung, 

leasing financiar). 

0,25 

7. 

Utilizarea softului de contabilitate, în concordanță cu 

fundamentele teoretice, pentru evidența operațiunilor 

privind subvențiile (din exploatare și investiții). 

0,5 

8. 

Utilizarea softului de contabilitate, în concordanță cu 

fundamentele teoretice, pentru evidența operațiunilor de 

regularizare (cheltuieli și venituri în avans). 

0,25 

9. 

Utilizarea softului de contabilitate, în concordanță cu 

fundamentele teoretice, pentru evidența operațiunilor 

privind trezoreria entității (în lei și în valută). 

1 

10. 

Utilizarea softului de contabilitate, în concordanță cu 

fundamentele teoretice, pentru evidența operațiunilor 

privind decontările cu personalul (salariale și conexe). 

1 

11. 

Calcularea și consemnarea în evidențele contabile 

electronice ale entității a obligațiilor fiscale care se impun, 

în concordanță fundamentele teoretice, activitatea derulată 

și vectorul fiscal al entității (TVA, impozit pe profit, 

obligații salariale etc.). 

1 

12. 

Elaborarea demersurilor lunare de închidere a lunii și a 

documentelor de sinteză, subsecvente derulării 

verificărilor, regularizărilor și corelărilor care se impun. 

1 

Nota finală (Nf) a disciplinei se calculează astfel: 

Nf = NS1*0,35 + NS2a*0,05 + NS2b*0,05 + NS2c*0,05 + NS3*0,5 

Unde: 

S1 – sarcina 1, examen oral 

S2 – sarcina 2, realizarea temelor individuale pe tematici complementare interdisciplinare 

S2a-c (sarcini individuale): Rezolvați cerințele individuale aplicând instrumentarul 

contabilității financiare asistate software pentru spețele prezentate, integrându-le în 

contextul adecvat de natură economică, fiscală și financiară. 

S3 – sarcina 3, proiect aplicativ dezvoltat la seminar pe parcursul semestrului 

S3 (sarcină individuală): Pentru un context prestabilit de operațiuni, prin demersuri 

asistate software, realizați un proiect dedicat documentării și dezvoltării evidențelor 

contabile ale unei entități economice, integrând aspecte financiare, fiscale și 



 

 

manageriale. 

Nf – nota finală 

NSn – nota aferentă fiecărei sarcini de evaluare obligatorii 

NSn ≥ 5 

(*) 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 Semnătura 

Titular curs Dr. Ioana Pop  

Titular seminar Dr. Ioana Pop 

 

Director de departament Lect.Univ.Dr. Diana Marieta Mihaiu  

 



 

 

 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ 

superior 
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu  

Facultatea Ştiinţe Economice 

Departament Finanţe-Contabilitate 

Domeniul de studiu Finanțe 

Ciclul de studii Master profesional Finanțe B6 

Specializarea Finanțe/Economist 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei Analiză și diagnostic financiar 

Codul cursului Tipul cursului An de studiu Semestrul Număr de credite  

 DO I I 8 

Tipul de evaluare 
Categoria formativă a disciplinei 

 

 DS 

Titular activităţi curs Prof. Univ. Dr. Nicolae Balteş 

Titular activităţi seminar / 

laborator/ proiect  
Prof. Univ. Dr. Nicolae Balteş 

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 65 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 30 

Tutoriat:  20 

Examinări:  13 

Total ore alocate studiului individual (NOSIsem )   

Total ore pe semestru (NOADsem + NOSIsem ) = nr. credite x 25 200 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

Discipline necesar a 

fi promovate 

anterior 

Analiză economico-financiară; Contabilitate financiară; Finanţe; Statistică economică 

Competențe 
Interpretarea indicatorilor ce caracterizează situaţia financiară a unei entităţi 

economice cu scop lucrativ 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

De desfăşurare a cursului Online pe platformele Google Classroom și Google Meet  

De desfăşurare a sem/lab/pr Online pe platformele Google Classroom și Google Meet  



 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale 

C3. Prelucrarea informaţiilor în vederea întocmirii de rapoarte financiar-

contabile şi/sau fiscale 

C4. Determinarea şi interpretarea indicatorilor economico-financiari 

C5. Derularea operaţiunilor specifice controlului financiar-contabil 

Competenţe transversale  

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

Obiectivul general al disciplinei Cursul şi seminariile urmăresc familiarizarea studenţilor cu modul de 

calcul şi interpretare a principalilor indicatori economico-financiari 

clasici și moderni, pe baza informaţiilor furnizate de situaţiile 

financiare anuale întocmite de entităţile economice cu scop lucrativ, 

precum: solduri intermediare de gestiune, capacitate de autofinanţare, 

prag de rentabilitate, rate de rentabilitate, indicatori de apreciere a 

situaţiei financiare şi de echilibru financiar, levier operaţional şi 

financiar, risc de insolvenţă, indicatori de apreciere a performanţelor 

bancare etc.    

Obiectivele specifice Cunoaştere şi înţelegere(cunoaşterea şi utilizarea adecvată a 

noţiunilor specifice disciplinei) 

❑ identificarea de termeni, relaţii, procese, perceperea unor relaţii 

şi conexiuni 

❑ utilizarea corectă a termenilor de specialitate 

❑ definirea/nominalizarea de concepte 

❑ capacitatea de adaptare la noi situaţii 

❑ cunoştinţe generale de bază, precum şi necesare 

profesiunii/disciplinei 

❑ abilităţi de operare pe PC 

❑ capacitatea de adaptare la noi situaţii 

 

 

2. Explicare şi interpretare(explicarea şi interpretarea unor idei, 

proiecte, procese, precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale 

disciplinei) 

❑ generalizarea, particularizarea, integrarea unor domenii 

❑ realizarea de conexiuni între rezultate 

❑ argumentarea unor enunţuri 

❑ generarea, demonstrarea 

❑ capacitatea de organizare şi planificare 

❑ capacitatea de analiză şi sinteză 

 

3. Instrumental-aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea 

activităţilor practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici şi 

instrumente de investigare şi de aplicare) 

❑ rezolvarea de probleme prin modelare şi algoritmizare 



 

 

❑ relaţionări între diferite tipuri de reprezentări, între reprezentări 

şi obiect 

❑ reducerea la o schemă sau model 

❑ descrierea unor stări, sisteme, procese, fenomene 

❑ capacitatea de a transpune în practică cunoştinţele dobândite 

❑ abilităţi de cercetare, creativitate 

❑ capacitatea de a concepe proiecte şi de a le derula 

❑ capacitatea de a soluţiona probleme 

 

4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă 

de domeniul ştiinţific / cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori 

şi relaţii democratice / promovarea unui sistem de valori culturale, 

morale şi civice / valorificarea optimă şi creativă a propriului 

potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea 

instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / angajarea în 

relaţii de parteneriat cu alte persoane / instituţii cu responsabilităţi 

similare / participarea la propria dezvoltare profesională) 

❑ reacţia pozitivă la sugestii, cerinţe, sarcini didactice, satisfacţia 

de a răspunde 

❑ implicarea în activităţi ştiinţifice în legătură cu disciplina 

❑ acceptarea unei valori atribuite unui obiect, fenomen, 

comportament etc. 

❑ capacitatea de a avea un comportament etic 

❑ abilitatea de a colabora cu specialităţi din alte domenii 

 

8. Conţinuturi 

Curs Nr. ore 

Curs 1 Abordări teoretice privind obiectivele analizei diagnostic-financiar 2 

Curs 2 Analiza şi diagnosticul performanţei financiare a entităţii economice pe baza contului 

de profit sau pierdere (de rezultat) 2 

Curs 3 Analiza şi diagnosticul poziţiei financiare: indicatori privind aprecierea structurii 

financiare   
2 

Curs 4 Analiza şi diagnosticul poziţiei financiare: indicatori privind aprecierea situaţiei 

financiare 
2 

Curs 5 Analiza şi diagnosticul echilibrului financiar 2 

Curs 6 Analiza şi diagnosticul modificării poziţiei financiare a entităţii economice pe baza 

situaţiei fluxurilor de trezorerie 
2 

Curs 7 Analiza şi diagnosticul modificării poziţiei financiare a entităţii economice pe baza 

situaţiei modificării capitalurilor proprii 
2 

Curs 8 Politici contabile şi note explicative la situaţiile financiare anuale 2 

Curs 9 Aprobarea situaţiilor financiare anuale: raportul administratorului şi raportul de audit 

(cenzorilor) 
2 

Curs 10 Analiza şi diagnosticul riscurilor: economic, financiar şi de insolvenţă 2 

Curs 11 Analiza şi diagnosticul financiar a activităţii instituţiilor de credit: indicatori de 

performanţă bancară 
2 

Curs 12 Nevoile bancare de lichiditate şi rezerva minimă obligatorie. Indicatori de lichiditate 

bancară 
2 



 

 

Curs 13 Indicatori de apreciere a solvabiltăţii instituţiilor de credit 
2 

Curs 14 Fondurile proprii şi indicatori de apreciere ai expunerii nete la societatea bancară 
2 

Total ore curs: 28 

Seminar/Laborator Nr. ore 

Sem 1 Soldurile intermediare de gestiune.Capacitatea de autofinanţare. Pragul de 

rentabilitate. Rezultatul pe acţiune. Analiza şi diagnosticul performanţei pe baza 

ratelor de rentabilitate. 

2 

Sem 2  Analiza şi diagnosticul ratelor de structură ale activului bilanţier. Analiza şi 

diagnosticul ratelor de structură a datoriilor şi capitalului propriu.  

2 

Sem 3 Analiza şi diagnosticul situaţiei financiare a entităţii economice. Analiza şi 

diagnosticul lichidităţii prin intermediul ratelor. Analiza şi diagnosticul solvabilităţii. 

Analiza şi diagnosticul gradului de îndatorare. Analiza şi diagnosticul indicatorilor 

capacităţii de finanţare. Analiza şi diagnosticul ratelor de gestiune (activitate). 

2 

Sem 4 Analiza şi diagnosticul echilibrului financiar pe baza corelaţiei fond de rulment-

necesar de fond de rulment-trezorerie. Analiza şi diagnosticul echilibrului financiar, 

determinat pe baza corelaţiei creanţe-datorii.  

2 

Sem 5 Tema 10. Analiza şi diagnosticul riscurilor: economic, financiar şi de insolvență 2 

Sem 6 Tema 11. Analiza şi diagnosticul financiar a activităţii instituţiilor de credit: indicatori 

de performanţă bancară. Nevoile bancare de lichiditate şi rezerva minimă obligatorie. 

Indicatori de lichiditate bancară. 

2 

Sem 7 Indicatori de apreciere a solvabiltăţii instituţiilor de credit. 2 

Total ore seminar/laborator 14 

 

Metode de predare 

Aplicaţii practice şi studii de caz proiectate și discutate pe 

platformele Google Classroom și Google Meet 
  

 

Bibliografie 

Referinţe  



 

 

bibliografice 

recomandate 

-Achim, M., Analiză economico-financiară, Editura Risoprint, Cluj Napoca 2009. 

- Balteş Nicolae, (coordonator) şi colaboratori – Analiza economico-financiară a întreprinderii, Ed. 

Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu, 2013 

- Balteş Nicolae – Analiză şi diagnostic financiar, Ed. Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu, 2010 

-  Balteş Nicolae, Alina Teodora Ciuhureanu – Contabilitate financiară – , Editura Universităţii 

“Lucian Blaga” din Sibiu, 2015 

- Bătrâncea, Ioan - Analiza financiară a entităţii economice, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2007 

- Petrescu Silvia    –     Analiză şi diagnostic financiar-contabil, Editura CECCAR, Bucureşti, 

2008. 

- Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată (MO nr. 454/18 iunie 2008), cu modificările şi 

completările ulterioare 

- Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile 

privind situațiile financiare anuale individuale şi situațiile financiare anuale consolidate, MO nr. 

963 din 30 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare 

Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi insolvenţa, MO nr. 

466/25.06.2014 

Referinţe 

bibliografice 

suplimentare 

 

 
1. - Nicolae Balteş, Maria Daciana Cozma,  Performanță și risc în activitatea bancară, Editura Tehno 

Media, Sibiu, 2017, ISBN 978-606-616-276-0 

2.  

- Nicolae Balteș, Georgiana Piko- Poziția și performanța financiară la entitățile economice 

aparținând industriei farmaceutice - evoluții și tendințe -, Editura Techno Media, Sibiu, 2018 ISBN 

978-606-616-285-2 

- Nicolae Balteș, Alexandra-Gabriela-Maria Dragoe - Performanţă financiară în industria 

prelucrătoare, Editura Techno Media, Sibiu, 2018 ISBN 978-606-616-340-8 

- Balteş Nicolae, Diana Elena Vasiu – Analiza performanţei financiare a entităţii economice, 

Editura Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu, 2015 ISBN 978-606-12-1131-9 

 

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 din domeniu, recunoscute pe plan naţional 

- Cadrul didactic are doctoratul în domeniul Finanţe  

- În mare parte, problematica disciplinei a făcut obiectul unor comunicări ştiinţifice ale cadrelor 

didactice la Conferinţe Ştiinţifice internaţionale şi în reviste de specialitate indexate în baze de date 

internaţionale 

- Conţinutul disciplinei este coroborat cu cerinţele organismului profesional CECCAR,  la care 

titularul de curs este lector acreditat şi ale unor angajatori reprezentativi din ţară şi judeţul Sibiu (în 

special societăţi de expertiză contabilă).  

 



 

 

 

10. Evaluare online 
 

Tip 

activitate 
Criterii de evaluare Metode de evaluare 

Ponderea în 

nota finală 
Obs.** 

Curs 

Cunoaştere şi înţelegere 

Abilitatatea de explicare şi 

interpretare 

Prezenţa la cursuri 

Examen scris cu 

rezolvarea 

temei/subiectului în 

termen de maxim 7 

zile 

 

70% CPE 

    

Seminar/ 

Laborator 

Cunoaştere şi înţelegere Abilitatatea 

de explicare şi interpretare 

Rezolvarea corectă a cerinţelor 

Prezenţa la seminarii 

- Activităţi aplicative 

- Teste pe parcursul 

semestrului 

- Teme de control 

- Activităţi ştiinţifice 

30% CEF 

    

Standard minim de performanţă 

1. Studentul cunoaşte și interpretează corect din punct de vedere teoretic conceptele prezentate la 

cursuri și seminarii 

2. Limbajul de specialitate este corect utilizat 

3. Minim nota 5 la seminar 

4. Studentul rezolvă temele propuse în cursul semestrului de cadrul didactic titular de seminar 

 

 

Data completării: 25.09.2020 

 

 

Data avizării în Departament:28.09.2020 

 

 Grad didactic, titlul, prenume, numele Semnătura 

Titular curs Prof. Univ. Dr. Nicolae Balteş 

 

Titular seminar/laborator Prof. Univ. Dr. Nicolae Balteş  

 

Director de departament Lect. Univ. Dr. Diana Mihaiu 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

FIŞA DISCIPLINEI*  

 

 

1. Date despre program 

Instituţia de 

învăţământ superior 
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu  

Facultatea Facultatea de Științe Economice 

Departament II – Finanțe-Contabilitate 

Domeniul de studiu Finanțe 

Ciclul de studii Master 

Specializarea Finanțe 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei ECONOMIE FINANCIARĂ 

Codul cursului Tipul cursului An de studiu Semestrul 
Număr de 

credite  

 DO I I 8 

Tipul de evaluare 

Categoria formativă a disciplinei 

(DF=fundamentală.; DD=domeniu; DS=specialitate; 

DC=complementară) 

E DD 

Titular activităţi curs Conf. univ. dr. Ramona Orăștean 

Titular activităţi seminar / 

laborator/ proiect  

Conf. univ. dr. Ramona Orăștean 

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 28 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe 

teren 

42 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 42 

Tutoriat 28 

Examinări 18 

Total ore alocate studiului individual (NOSIsem )  158 

Total ore pe semestru (NOADsem + NOSIsem ) = nr. credite x 25 200 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

Discipline necesar 

a fi promovate 

anterior 

Microeconomie 

Macroeconomie  

Monedă și credit 

Competențe  



 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

De desfăşurare a cursului 
Accesarea suportului de curs postat în Google Classroom și studierea 

bibliografiei recomandate. 

De desfăşurare a sem/lab/pr 
Participarea în proporţie de 70% la seminariile de pe parcursul 

semestrului și prezentarea proiectului. 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale 

- identificarea termenilor şi noţiunilor specifice economiei financiare 

și monetare; 

- înţelegerea şi utilizarea corectă a termenilor de specialitate; 

- particularizarea cunoştinţelor specifice mediului financiar european 

și internațional; 

- explicarea şi interpretarea unor idei şi a conţinuturilor teoretice şi 

practice specifice economiei financiare; 

- înțelegerea teoriilor privind existența banilor; 

- înțelegerea mecanismului de transmisie a politicii monetare și a 

modelelor macroeconomice prin care politica monetară poate fi 

evaluată;  

- raportarea conceptelor de specialitate unele la celelalte, indicarea 

notelor comune şi a diferenţelor specifice; 

- investigarea şi analiza prin utilizarea metodelor specifice de 

cercetare a proceselor şi fenomenelor monetare și financiare 

naţionale şi internaţionale; 

- evaluarea capacităţii de a soluţiona probleme folosind metode şi 

tehnici specifice economiei monetare și financiare; 

- obţinerea de cunoştinţe de bază necesare exercitării profesiei; 

- dobândirea de noi abilităţi precum şi dezvoltarea celor existente. 

Competenţe transversale 

- creşterea capacităţii de adaptare la situaţiile noi oferite de mediul 

monetar și financiar prin utilizarea cunoştinţelor acumulate; 

- dezvoltarea capacităţii de transpunere în practică a cunoştinţelor 

teoretice dobândite; 

- sporirea abilităţilor de cercetare şi a creativităţii pentru obţinerea de 

rezultate superioare în procesul de învăţare; 

- dezvoltarea unui spirit universitar bazat pe creativitate şi studiu 

individual; 

- explicarea importanţei practice a cunoaşterii corecte şi în detaliu a 

noţiunilor cu care operează economia monetară; 

- însuşirea unui comportament adecvat cu privire la abordarea unor 

probleme referitoare la noile realităţi din mediul financiar naţional, 

regional şi internaţional; 

- 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 fundamentale și a fenomenelor 



 

 

monetare și financiare la nivel național, regional și 

internațional;  

- 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 Natura banilor: tipuri de bani, funcții ale banilor  2 

Curs 2 Cererea și oferta de monedă: determinanții microeconomici ai cererii de bani, 

intermediarii financiari, crearea de bani 

2 

Curs 3 Dobânda: tipologie, factori determinanți 2 

Curs 4-

5 

Politica monetară: obiective, instrumente, strategii 4 

Curs 6 Mecanismul de transmisie a politicii monetare 2 

Curs 7 Rolul băncii centrale în menținerea stabilității financiare 2 

Curs 8 Infrastructura financiară: Sistemele de plăţi şi decontări 2 

Curs 9 Lichiditatea și rezerva internațională   2 

Curs 10 Sistemul monetar internaţional – principii, caracteristici, reformă 2 

Curs 11 Globalizarea financiară: cauze, efecte 2 

Curs 12 Crizele financiare: tipologie, cauze, efecte și soluții 2 

Curs 13 Sistemul monetar european – principii, caracteristici 2 

Curs 14 Industria Fintech 2 

Total ore curs: 28 

Seminar/Laborator Nr. ore 

Sem 1 Forme de monedă: de la moneda efectivă la moneda virtuală 1 

Sem 2 Determinanții microeconomici ai cererii de monedă. Oferta de bani 1 

Sem 3 Tipuri de dobândă: analiză pe serii de date  1 

Sem 4 Politicile monetare ale băncilor centrale: tipologie, direcții noi 1 

Sem 5 Politica monetară neconvențională 1 

Sem 6 Sistemele de plăţi şi decontări: analiză comparativă BNR-BCE-FED 1 

Sem 7 Rezerva internațională: analiză pe baza datelor publicate de FMI 1 

Sem 8 Scenarii de configurare a sistemului monetar-financiar internaţional 1 

Sem 9 Globalizarea și liberalizarea financiară 1 

Sem 10 Criza financiară globală 1 

Sem 11 Criza zonei euro 1 

Sem 12 Fintech-urile în România 1 

Sem 13 Prezentarea proiectului  1 

Sem 14 Recapitulare  1 

Total ore seminar/laborator 14 

Metode de predare 

Prelegere, explicație Dezbatere, 

problematizare 
Studiu de caz 



 

 

 

Bibliografie 

Referinţe 

bibliografice 

recomandate 

• Cerna, S. - Economie monetară, Editura Universităţii de Vest, Timişoara, 2009 

• Cocriş, V. (coord.) - Băncile centrale, mediul economic și guvernarea în 

contextul mondializării, Ed. Junimea, Iaşi, 2012 

• Dăianu, D. (coord.) - Criza zonei euro și viitorul Europei, Ed. Polirom, 2016 

• Danielsson, J. - Global Financial Systems: stability and risk, Pearson: Harlow, 

London, New York, 2013 

• Dobrescu, E. - Sisteme monetare contemporane, Ed. Wolterskluwer, 2011 

• Joyce, J.P. - The IMF and Global Financial Crises, Cambridge University 

Press: Cambridge, 2013 

• Lybeck, J.A. - Istoria globală a crizei financiare (2007-2010), Ed. Polirom, 

București, 2012 

• Orăștean, R. – Economie monetară și financiară – note de curs, 2018 

• Roman, A. – Politici monetare, Ed. Universității Al.I. Cuza, Iași, 2009 

• www.ecb.int, www.bnr.ro, www.imf.org, www.bis.org 

Referinţe 

bibliografice 

suplimentare 

• Cerna, S., Donath, L., Șeulean, V., Bărglăzan, D., Boldea, B. - Economie 

monetară și financiară internațională, Ed. Universității de Vest, Timișoara, 

2005 

• Daniels, J.P., Van Hoose, D. - International Monetary and Financial 

Economics, Prentice Hall Pearson: Boston Columbus Indianapolis, 2014 

• Ferguson, N. - Ascensiunea banilor. O istorie financiară a lumii, Ed. Polirom, 

2016 

• Franc, V.I., Pop, N. - Spre o monedă globală, Ed. Expert, București, vol. 1, 

vol. 2, vol. 3, 2012, 2013, 2014 

• Godley, W., Lavoie, M. - Monetary Economics, Palgrave MacMillan, 2006 

• Mishkin, Fr.S. - The Economics of Money, Banking and Financial Markets, 8th 

Edition, Pearson Education, 2007 

• Mureșan, M. (coord.), Chirleșan, D., Roman, A. - Băncile, politica monetară și 

stabilitatea financiară sub impactul crizei globale actuale, Ed. Junimea, 2011 

• Reinhart, C.,  Rogoff, K. - De data asta e altfel. Opt secole de sminteală 

financiară, Ed. Publica, București, 2012 

• Rochon, L.P., Olawoye, S.Y. - Monetary Policy and Central Banking: New 

Directions in Post-Keynesian Theory, Edward Elgar Publishing Limited, 

2012  

• Roubini, N., Mihm, S. - Economia crizelor. Curs-fulger despre viitorul 

finanţelor, Ed. Publica, București, 2010 

• Toma, R., Negruș M. - Spre o nouă arhitectură monetar-financiară 

internaţională, Ed. Universităţii Lucian Blaga din Sibiu, 2005 

• Popescu Duduială, L. - Economie monetară și financiară, Ed. Academica 

Brâncuși, Tg. Jiu, 2009 

• Stiglitz, J. - Euro: Cum amenință moneda comună viitorul Europei, Ed. 

Publica, 2016 

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. 

javascript:toggle(%22doc_67%22)
http://www.librarie.net/autor/6206/emilian-dobrescu
http://www.librarie.net/editura/Wolterskluwer
http://www.polirom.ro/catalog/autori/lybeck-johan-a/
http://www.publica.ro/autori/carti/nouriel-roubini
http://www.publica.ro/autori/carti/stephen-mihm


 

 

10. Evaluare 

Tip 

activitate 
Criterii de evaluare Metode de evaluare 

Ponderea în 

nota finală 
Obs.** 

Curs 

- cunoașterea terminologiei 

specifice  

- înțelegerea conceptelor 

fundamentale și a fenomenelor 

monetare și financiare la nivel 

național, regional și 

internațional 

- înțelegerea teoriilor monetare, 

a mecanismului de transmisie a 

politicii monetare și a 

modelelor macroeconomice 

prin care politica monetară 

poate fi evaluată 

Examen scris cu 

rezolvare pe loc - tip 

chestionar (grilă) 

50% CEF 

Seminar/ 

Laborator 

- înțelegerea aplicabilității 

informațiilor prezentate la curs 

și seminar 

- realizarea unui proiect care să 

conțină o analiză a politicii 

monetare a unei bănci centrale 

(din afara zonei euro) în ultimii 

2 ani  

- dovedirea faptului ca există un 

bagaj minim de cunoștințe în 

urma realizării și prezentării 

proiectului 

- capacitatea de a sintetiza 

informațiile studiate și de a 

răspunde la întrebări ale 

colegilor în cadrul dezbaterilor 

Proiect 50% CPE 

Standard minim de performanță 

- să perceapă corect conținutul termenilor utilizați 

- să recunoască caracteristicile de bază ale mecanismelor monetare și financiare europene și 

internaționale   

- să prezinte proiectul ”Analiza politicii monetare a unei bănci centrale (din afara zonei euro) în 

ultimii 2 ani” 

 

 

 

(*) 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 Semnătura 

Titular curs Conf. dr. Ramona Orăștean  

 

Titular seminar/laborator Conf. dr. Ramona Orăștean 

 

Director de departament Lect. dr. Diana Mihaiu   

  

  

 



 

 

 

 

FIŞA DISCIPLINEI*  

1. Date despre program 

Instituţia de 

învăţământ superior 
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu  

Facultatea Facultatea de Științe Economice 

Departament II – Finanțe-Contabilitate 

Domeniul de studiu Finanțe 

Ciclul de studii Master 

Specializarea Finanțe 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei  

Codul cursului Tipul cursului An de studiu Semestrul 
Număr de 

credite  

 Oligatoriu I I 7 

Tipul de evaluare 

Categoria formativă a disciplinei 

(DF=fundamentală.; DD=domeniu; DS=specialitate; 

DC=complementară) 

  

Titular activităţi curs Conf.univ.dr. Ioana Sbârcea 

Titular activităţi seminar / 

laborator/ proiect  

Conf.univ.dr. Ioana Sbârcea 

3. Timpul total estimat 

Extinderea disciplinei în planul de învăţământ – număr de ore pe săptămână 

Curs Seminar Laborator Proiect Total 

1 2   3 

Extinderea disciplinei în planul de învăţământ – Total ore din planul de învăţământ 

Curs Seminar Laborator Proiect Total (NOADsem) 

14 28   42 

 

Distribuţia fondului de timp pentru studiu individual Nr.ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 34 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe 

teren 

45 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 35 

Tutoriat:  15 

Examinări:  4 

Total ore alocate studiului individual (NOSIsem )  133 

Total ore pe semestru (NOADsem + NOSIsem ) = nr. credite x 25 175 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

Discipline necesar 

a fi promovate 

anterior 

• Statistică 

• Finanțe 

• Informatică 

Competențe  

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

De desfăşurare a cursului  



 

 

De desfăşurare a sem/lab/pr  

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale 

• aprofundarea cunoștințelor statistice dobândite; 

• aplicarea instrumentarului statistic în analize financiare; 

• interpretarea rezultatelor analizelor statistice în context 

economico-financiar; 

• utilizarea tehnicilor specifice de eșationare și utilizarea 

instrumentarului statisticii inferențiale; 

• aprofundarea aspectelor referitoare la corelație și regresie; 

testarea ipotezelor statistice; 

• prelucrarea univariată a datelor în SPSS 

• analiza bivariată a datelor financiare 

Competenţe transversale 

• obţinerea de cunoştinţe de bază necesare exercitării profesiei; 

• dobândirea de noi abilităţi precum şi dezvoltarea celor existente; 

• creşterea capacităţii de adaptare la situaţiile noi oferite de mediul 

bancar internaţional prin utilizarea cunoştinţelor acumulate; 

• identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă 

plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă 

eficientă în cadrul echipei  

• sporirea abilităţilor de cercetare şi a creativităţii pentru obţinerea 

de rezultate superioare în procesul de învăţare; 

• evaluarea capacităţii de a soluţiona probleme folosind metode şi 

tehnici specifice domeniului bancar; 

• utilizarea unei game variate de strategii, metode, tehnici de 

instruire, învăţare şi evaluare. 

• dezvoltarea unui spirit universitar bazat pe creativitate şi studiu 

individual; 

• stimularea încrederii şi a motivaţiei de a lucra în echipe 

multidisciplinare cu specialişti din alte domenii. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

Obiectivul general al disciplinei • aprofundarea cunoștințelor de statistică și aplicarea acestora 

în domeniul finanțe; 

Obiectivele specifice • cunoașterea instrumentarului statisticii inferențiale 

• analiza rezultatelor statistice din perspectiva financiară 

8. Conţinuturi 

Curs Nr. ore 

Curs 1 Noțiuni de bază în statistică 2 

Curs 2 Teoria eșantionării 2 

Curs 3 Testarea ipotezelor statistice 2 

Curs 4 Erori de eșantionare și observare 2 

Curs 5 Analiză de corelație și regresie  2 

Curs 6 Analiza variației (ANOVA) și a covariației (ANCOVA) 2 

Curs 7 Indici statistici. Indici bursieri 2 

Total ore curs: 14 

Seminar/Laborator Nr. ore 



 

 

Sem 1 Exerciții de reamintire a noțiunilor statistice de bază 2 

Sem 2 Exercițiu de observare statistică folosind unități statistice din domeniul 

financiar 

2 

Sem 2 Tehnici aleatoare de sondaj 4 

Sem 3 Testarea ipotezelor statistice 2 

Sem 4 Determinarea erorilor de selecție  2 

Sem 5  Determinarea erorilor de observare 2 

Sem 6 Inferența statistică 2 

Sem 7 Studierea corelației între 2 variabile financiare 2 

Sem 8 Exemple de analize de tip ANOVA 4 

Sem 9 Analiza comparativă și în evoluție a indicilor bursieri din România  4 

Sem 10 Utilizarea sistemului indicilor statistici în analiza economico-financiară 2 

Total ore seminar/laborator 28 

Metode de predare 

Prelegere Aplicatii Studii de caz 

 

Bibliografie 

Referinţe 

bibliografice 

recomandate 

 

• Badea, Gabriel Sorin  &  Toplicianu, Valerica – Statistica pentru economiști, 

2017  

• Buiga, A.  – Statistica inferențială. Aplicații în SPSS, Ed. a 2-a revizuită, 

Editura Todesco, 2011 

• Carlberg, C. (2011), Statistical analysis. Microsoft Excel 2010, Pearson Ed. 

• Florea, I., Parpucea, I., Buiga, A., Lazăr, D. – Statistica inferențială, Presa 

Universitară Clujeană, 2000 

• Field, A. (2014), Discovering statistics using IBM SPSS statistics, 4th ed., 

Sage 

• Field, A. (2012),Discovering statistics using R, Sage 

Referinţe 

bibliografice 

suplimentare 

• Remus C-tin Butănescu-Volanin – Statistică descriptivă, Editura ULB, Sibiu 

2018 

• Diethelm Würtz, Yohan Chalabi, Longhow Lam, Andrew Ellis - Basic R for 

Finance (2010), Early Bird Edition 

• Griffith, A. (2010), SPSS for dummies, 2nd ed., Wiley 

• Isaic-Maniu, Irina – Caracterizarea statistică a riscului – concepte, tehnici, 

aplicații, 2006 

• Jaba, Elisabeta și Grama, Ana – Analiza statistică cu SPSS sub Windows, 2004 

• Sbârcea Ioana Raluca, Vasiu Diana Elena – Bazele statisticii pentru economiști 

/ Basic statistics for economists, Editura Techno Media, Sibiu, 2018 

 

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 Metode de evaluare 

Ponderea în 

nota finală 
Obs.** 



 

 

Curs 

- Cunoasterea terminologiei 

specifice statisticii pentru finanțe 

- Intelegererea semnificației 

indicatorilor statistici utilizați în 

analizele financiare realizate 

Examen scris cu 

rezolvarea pe loc 

(tip grilă) 

50%  

Seminar/ 

Laborator 

Deprinderea modului de lucru cu 

soft-urile utilizate în cadrul 

seminariilor pentru analiza 

statistică a datelor financiare  

Deprinderea modului de calcul al 

indicatorilor statisticii inferentiale 

Test de seminar 

(tema cu chestionar) 

 

 

Test de seminar 

(tema cu chestionar) 

25% 

 

 

 

25% 

nCPE 

Standard minim de performanţă 

Stăpânirea unui minim de cunoştinţe teoretice cu care s-a operat pe parcursul semestrului; 

Dovada unei minim grad de utilizare a softurilor statistice                                

 

(*) 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 Semnătura 

Titular curs Conf.univ.dr. Ioana Sbârcea  

Titular seminar/laborator Conf.univ.dr. Ioana Sbârcea 

 

Director de departament Lect.univ.dr. Diana Mihaiu  

  

  

 



 

 

Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice 

  Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 

Facultatea de Științe Economice 

 

 

 

FIȘA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 

1.2 Facultatea        Facultatea de Științe Economice 

1.3 Departamentul   Finanțe-Contabilitate 

1.4 Domeniul de studii                 Finanțe 
1.5 Ciclul de studii                   Master 
1.6 Programul de studii/Calificarea    Finanțe 

 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei Achiziții, fuziuni și restructurare corporativă 

Codul cursului Tipul cursului An de studiu Semestrul Număr de credite  

 DO II I 7 

Tipul de evaluare 
 

 DD=domeniu 

E  

Titular activităţi curs Lect.univ.dr. Mihaiu Diana Marieta 

Titular activităţi seminar / 

laborator/ proiect  

Lect.univ.dr. Mihaiu Diana Marieta 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

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 57 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 34 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 34 

Tutoriat:  4 

Examinări:  4 

Total ore alocate studiului individual (NOSIsem )  133 

Total ore pe semestru (NOADsem + NOSIsem ) = nr. credite x 25 175 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum        Corporate Finance 
4.2 de competenţe        Team working 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1. de desfăşurare a                                     

cursului                  
• Laptop, proiector 

5.2. de desfăşurare a                                    

seminarului/laboratorului 
• Laptop, proiector 

    



 

 

Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice 

  Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 

Facultatea de Științe Economice 

 

 

6. Competenţele specifice acumulate 

C
o
m

p
et

en
țe

  

p
ro

fe
si

o
n

al
e 

• Identificarea şi definirea  conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură 

financiară in domeniul achizitiilor si fuziunilor. 

• Explicarea şi interpretarea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de 

natură financiară în domeniul achizitiilor si fuziunilor. 

• Aplicarea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de evaluare a firmei. 

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

culese. 

C
o
m

p
et

en
țe

 

tr
an

sv
er

sa
le

 • 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) 
7.1 Obiectivul general al disciplinei Să dezvolte și să aprofundeze abilităţile necesare pentru 

reflectarea în contabilitate a operaţiilor privind fuziunile si 

achizitiile si sa cunoasca procesul de achizitii, fuziuni si 

restructurare a unei companii. 
7.2 Obiectivele specifice             • Cunoaşterea tipurilor de fuziuni şi a motivelor care stau la 

baza deciziilor de achiziţii şi fuziuni 

• Cunoaşterea aspectelor legale, contabile şi fiscale în 

domeniul achiziţiilor şi fuziunilor 

• Analiza procesului aferent unei achiziţii si fuziuni 

• Identificarea metodelor de stabilire a valorii companiilor 

supuse procesului de achizitie şi fuziune  

• Identificarea variantelor de restructurare a unei firme aflate 

în dificultate financiară. 

    

8. Conţinuturi 

Curs Nr. ore 

Curs 1 Mediul de achiziţii şi fuziuni: introducere, reglementări legale 2 

Curs 2 Motivațiile achizițiilor și fuziunilor 2 

Curs 3 Aspecte contabile şi fiscale în domeniul achiziţiilor şi fuziunilor 4 

Curs 4 Etapele procesului de achiziţii şi fuziuni 4 

Curs 5 Metode de evaluare utilizate în achiziţii şi fuziuni 4 

Curs 6 Strategii alternative de afaceri şi restructurare 4 

Curs 7 Faliment şi reorganizare versus lichidare 2 

Curs 8 Aliante strategice, joint ventures versus achizitii si fuziuni 4 

Total ore curs: 28 

Seminar/Laborator Nr. ore 

Sem 1 Tendinte recente in domeniul achiziţiilor şi fuziunilor. 

Studiu de caz: Încercarea eşuată a GE de a fuziona cu Honeywell 

2 

Sem 2 Aplicaţii privind contabilitatea şi fiscalitatea în achiziţii şi fuziuni 2 



 

 

Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice 

  Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 

Facultatea de Științe Economice 

 

 

Proiecte 

Sem 3 Importanţa elaborării planului de integrare în succesul unei achiziţii/fuziuni 

Studiu de caz: Alinierea culturală – implementarea unei culturi adecvate 

Proiecte 

2 

Sem 4 Metode de evaluare utilizate în achiziţii şi fuziuni 

Studiu de caz: Maximizează valoarea afacerii tale la vânzare! Proiecte 

2 

Sem 5 Strategii alternative de afaceri şi restructurare 

Studii de caz privind alternativele de afaceri la achiziţii şi fuziuni. Proiecte 

2 

Sem 6 Faliment şi reorganizare versus lichidare 

Studiu de caz: „Delta Airline reînvie din propria cenuşă”. Proiecte 

2 

Sem 7 Comparație alianțe strategice și joint ventures cu achiziții și fuziuni. Studiu de 

caz.Proiecte 

2 

Total ore seminar/laborator  

 

Metode de predare 

expunerea, dezbaterea 

 
Exercitiul Studii de caz 

 

Bibliografie 

Referinţe 

bibliografice 

recomandate 

 

• Ciobanu Radu – Achiziţii, fuziuni şi restructurări corporative, Editura ASE, 

2013. 

• Donald de Pamphilis – Mergers, aquisitions and other restructuring activities, 

Editia a şasea, Elsevier, 2012. 

• Huma Elena – Managementul proceselor pe piata de fuziuni, preluari si 

achizitii, Editura ASE, 2013. 

• Hurduzeu Gheorghe – Achiziţii şi fuziuni de firme: cazuri celebre, Ed. 

Economică, 2003. 

 

Referinţe 

bibliografice 

suplimentare 

• William J. Gole, Paul J. Hilger - A mergers and acquisitions best practices 

guide, JOHN WILEY& SONS, INC., 2008. 

 

• Patrick A. Gaughan - Mergers, aquisitions and corporate restructurings, Editia 

a cincea, John Wiley&Sons, 2011. 

• William J. Gole, Paul J. Hilger - A mergers and acquisitions best practices 

guide, JOHN WILEY& SONS, INC., 2008. 

 

 



 

 

Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice 

  Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 

Facultatea de Științe Economice 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 

 

• Fişa disciplinei este elaborată pe baza unor manuale din domeniu, recunoscute pe plan 

naţional si international; 

• Cadrul didactic are doctoratul în domeniul Finanţe; 

• Conţinutul disciplinei este coroborat cu cerinţele organismelor profesionale CECCAR si 

CAFR. 

 

10. Evaluare 

 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de 

evaluare 

10.3 Pondere 

din                                                         

nota finală 

10.4 Curs              Intocmire raport de evaluare firma proiect 20% 

10.5 Seminar/laborator Redactarea şi susţinerea unui studiu 

de caz in domeniul achizitiilor, 

fuziunilor şi restructurărilor de 

firme. 

Prezentare proiect conform temei 

alocate 

 

Examen final 

Studiu de caz 

 

 

 

 

Examen scris 

 

20% 

 

 

30% 

 

30% 

10.6 Standard minim de performanţă 

- Întocmirea și prezentarea corectă a proiectului  

- Rezolvarea corecta a aplicatiilor de la examenul scris in proportie de 50% 

 

Data completării Semnătura titularului de curs     Semnătura titularului de seminar 

25.09.2020         

 

 

Data avizării în departament               Semnătura directorului de departament 

28.09.2020                                           



 

 

 

 

FIŞA DISCIPLINEI*  

1. Date despre program 

Instituția de 

învățământ superior 
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu 

Facultatea Facultatea de Ştiinţe Economice 

Departament Finanţe şi Contabilitate 

Domeniul de studiu Finanţe 

Ciclul de studii Master 

Specializarea Finanțe 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei Evaluarea valorilor mobiliare și gestiunea portofoliului 

Codul cursului Tipul cursului An de studiu Semestrul 
Număr de 

credite  

 Obligatoriu 2 1 7 

Tipul de evaluare 

Categoria formativă a disciplinei 

(DF=fundamentală.; DD=domeniu; DS=specialitate; 

DC=complementară) 

E DS 

Titular activităţi curs Conf. dr. Vasile Brătian 

Titular activităţi seminar / 

laborator/ proiect  
Lector dr. Claudiu Opreana 

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 78 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe 

teren 

30 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

Tutoriat:  2 

Examinări:  3 

Total ore alocate studiului individual (NOSIsem )  133 

Total ore pe semestru (NOADsem + NOSIsem ) = nr. credite x 25 175 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

Discipline necesar 

a fi promovate 

anterior 

 

Competențe  



 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

De desfășurare a cursului 

- Nu se admite comunicarea prin intermediul telefonului mobil sau 

prin alte mijloace similare (nivelul atenției joacă un rol esențial în 

ceea ce privește învățarea – Binet Alfred). 

De desfășurare a sem/lab/pr 

- Nu se admite comunicarea prin intermediul telefonului mobil sau 

prin alte mijloace similare (nivelul atenției joacă un rol esențial în 

ceea ce privește învățarea – Binet Alfred). 

6. Competenţe specifice acumulate 

competențe profesionale 

• Fundamentarea deciziei de investiții în valori mobiliare. 

• Elaborarea de analize, sinteze și previziuni ale evoluției 

prețurilor valorilor mobiliare . 

• Aplicarea modelelor de evaluare a valorilor mobiliare. 

• Aplicarea modelului B&S de evaluare a derivativelor de natura 

opțiunilor. 

• Realizarea de conexiuni între rezultate. 

• Determinarea cantitativă a rentabilității și riscului valorilor 

mobiliare. 

• Înțelegerea conceptului de variabilă aleatoare și determinarea 

acesteia. 

• Realizarea de analize tehnice. 

• Construcția unui portofoliu de valori mobiliare și gestionarea 

acestuia prin modelele Markowitz și Sharpe. 

Competenţe transversale 

• Comunicarea verbală şi scrisă folosind adecvat conceptele 

economice. 

• Deprinderea de a lucra în echipă. 

• Deprinderea de a rezolva problemele folosind metoda 

reducţionistă şi metoda holistă. 

• Abilitatea de a coopera cu specialiști din alte domenii. 

• Atitudine responsabilă în luarea deciziilor de investiții. 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

Obiectivul general al disciplinei Disciplina Evaluarea valorilor mobiliare și gestiunea 

portofoliului are ca obiectiv general descrierea mecanismelor de 

optimizare a corelației dintre rentabilitatea și riscul valorilor 

mobiliare individuale sau aflate în portofoliu. 

Obiectivele specifice • Estimarea valorii titlurilor financiare primare în mediul cert. 

• Estimarea valorii titlurilor financiare primare în mediul 

probabilist. 

• Estimarea valorii produselor derivate (opțiuni) 

• Optimizarea corelației rentabilității și riscului valorilor 

mobiliare aflate în portofoliu. 

8. Conţinuturi 

Curs Nr. ore 

Curs 1 Unitatea de studiu 1 – PROBABILITĂȚI ȘI VARIABILE ALEATOARE 

• Conceptul de probabilitate și categorii (probabilități subiective, 

probabilități obiective, probabilități condiționate, probabilități 

2 



 

 

necondiționate). 

• Conceptul de variabilă aleatoare și categorii (variabilă aleatoare 

discretă, variabilă aleatoare continuă). 

Curs 2 Unitatea de studiu 2 – PROBABILITĂȚI ȘI VARIABILE ALEATOARE 

• Caracteristici numerice: expectanță, varianța, abaterea medie pătratică, 

covarianța, corelația. 

• Distribuția (repartiția) normală. 

• Utilizarea tabelelor pentru calculul probabilității ca valoarea unei 

variabile aleatoare continue să se situeze într-un anumit interval. 

2 

Curs 3 Unitatea de studiu 3 – COMPORTAMENTUL ALEATORIU AL VALORILOR 

MOBILIARE ȘI CALCUL STOCHASTIC 

• Conceptul de valori mobiliare și categorii. 

• Rentabilitatea și riscul valorilor mobiliare. 

• Criteriul rentabilitate – risc al valorilor mobiliare. 

• Modelul de evaluare în timp continuu a valorilor mobiliare. 

• Mișcarea browniană și procesul Wiener. 

• Proprietățile Markov și martingal. 

• Integrarea stocastică și ecuații diferențiale stocastice 

• Funcții cu variabile stocastice și lema Itô. 

• Dezvoltări în serie Taylor. 

5 

Curs 4 Unitatea de studiu 4 – EFICIENȚA PIEȚEI FINANCIARE 

• Conceptul de eficiență a pieței financiare și categorii (piață financiară 

eficientă în formă slabă, piață eficientă în formă semi-forte, piață 

eficientă în formă forte). 

• Modele ale eficienței pieței financiare (modelul fair game, modelul 

submartingal, modelul random-walk). 

• Testarea eficienței pieței financiare. 

• Eficiența în formă slabă a pieței de capital din România.  

3 

Curs 5 Unitatea de studiu 5 – EVALUAREA ACȚIUNILOR ȘI OBLIGAȚIUNILOR 

UTILIZÂND TEHNICA ACTUARIALĂ ȘI ECONOMETRICĂ 

• Modele de evaluare a acțiunilor bazate pe tehnică actuarială (Gordon – 

Shapiro, Bates, Molodovsky, Walter, Holt). 

• Modelul CAPM. 

• Modelul APT. 

• Modelul de evaluare a obligațiunilor bazat pe tehnică actuarială. 

• Rata internă de rentabilitate a obligațiunilor. 

4 

Curs 6 Unitatea de studiu 6 – EVALUAREA OPȚIUNILOR ÎN TIMP CONTINUU – 

MODELUL B&S 

• Conceptul de opțiune și categorii (opțiuni CALL și opțiuni PUT). 

• Factori de influență ai valorii unei opțiuni. 

• Operațiuni de cumpărare și vânzare de opțiuni. 

• Modelul Black – Scholes (B&S) de evaluare a opțiunilor (ipotezele 

modelului, ecuația de mișcare, soluțiile explicite pentru CALL și PUT, 

indicatorii grecești).  

4 



 

 

Curs 7 Unitatea de studiu 7 – ANALIZA TEHNICĂ 

• Conceptul de analiză tehnică. 

• Instrumente utilizate în analiza tehnică (grafice, trenduri, formațiuni, 

indicatori). 

 

2 

Curs 8 Unitatea de studiu 8 – GESTIUNEA PORTOFOLIULUI DE VALORI 

MOBILIARE  

• Conceptul de portofoliu de valori mobiliare. 

• Ecuațiile portofoliului. 

• Portofoliul cu risc minim. 

2 

Curs 9 Unitatea de studiu 9 – MODELUL MARKOWITZ DE SELECȚIE A 

PORTOFOLIULUI 

• Ipotezele modelului Markowitz. 

• Expresia analitică a frontierei eficiente de tip Markowitz. 

 

2 

Curs 10 Unitatea de studiu 10 – MODELUL SHARPE DE SELECȚIE A 

PORTOFOLIULUI 

• Ipotezele modelului. 

• Rentabilitatea și riscul portofoliului în modelul Sharpe. 

 

2 

Total ore curs: 28 

Seminar/Laborator Nr. ore 

Sem 1 Tema nr.1. Repartiția de probabilitate a variabilei aleatoare.  Expectanță, 

varianță, abatere medie pătratică, covarianță, corelație.  Distribuția normală.  

→ Aplicații 

2 

Sem 2 Tema nr.2. Rentabilitatea și riscul valorilor mobiliare. Procese Wiener. Model 

de evaluare în timp continuu al valorilor mobiliare. Proprietățile Markov și 

martingal. Varianța pătratică și mișcarea browniană. Integrarea stochastică și 

ecuații diferențiale stocastice. Funcții cu variabile stochastice și lema lui Itô. 

→ Aplicații și studii de caz 

2 

Sem 3 Tema nr.3. Modele ale eficienței pieței financiare (modelul fair game, modelul 

submartingal, modelul random-walk). Testarea eficienței în formă slabă a pieței 

de capital din România. 

→ Studii de caz 

2 

Sem 4 Tema nr.4. Modele de evaluare a acțiunilor bazate pe tehnică actuarială 

(Modelul Gordon-Shapiro, Modelul Bates, Modelul Molodowsky, Modelul 

Walter, Modelul Holt). Modelul CAPM. Modelul APT. Modelul de evaluare a 

obligațiunilor bazat pe tehnică actuarială. Rata internă de rentabilitate a 

obligațiunilor. 

 → Aplicații și studii de caz 

2 

Sem 5 Tema nr.5. Operațiuni de cumpărare și de vânzare de opțiuni. Modelul Black –  

Scholes (B&S) de evaluare a opțiunilor. 

2 



 

 

→ Aplicații și studii de caz 

Sem 6 Tema nr.6. Media mobilă simplă (SMA) și exponențială (EMA). Convergența 

– divergența mediei mobile (MACD). Benzile Bollinger. Indexul forței relative 

(RSI). Oscilatorul stohastic.  

→ Studii de caz 

1 

Sem 7 Tema nr.7. Estimarea rentabilității și riscului portofoliului de valori mobiliare 

în context statistic. Frontiera eficientă. Portofoliul cu varianță minimă absolută.  

→ Studiu de caz 

1 

Sem 8 Tema nr. 8. Structura portofoliului eficient și riscul portofoliului în modelul 

Markowitz.  

→ Studii de caz 

1 

Sem 9 Tema nr. 9. Structura portofoliului eficient și riscul portofoliului în modelul 

Sharpe. 

→ Studii de caz 

1 

Total ore seminar/laborator 14 

Metode de predare 

✓ Expunerea 

✓ Problematizarea  

✓ Explicația 

✓ Conversația 

✓ Studiul de caz 

  

 

Bibliografie 

Referinţe 

bibliografice 

recomandate 

• Brătian, V. (coordonator); Bucur, A; Opreana, C., Finanțe cantitative – 

Evaluarea valorilor mobiliare și gestiunea portofoliului, Editura 

Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu, 2016; 

• Brătian, V., Economic Organizațion and Paradigm of the Living Logical 

System, Editura Lambert Academic Publishing, Germany, 2012; 

• Dragotă, V., (coordonator), Gestiunea portofoliului de valori mobiliare, 

Editura Economică, 2009; 

• Negrea, B., Evaluarea activelor financiare, Editura Economică, 2006; 

• Negrea, B., Damian, V., Calcul stocastic aplicat în inginerie financiară, 

Editura Economică, 2015; 

• Pecican, Ș., Econometrie pentru...economiști, ediția a 3-a, Editura 

Economică, 2009; 

• Stancu, I., Finanțe, Ediția a IV-a, Editura Economică, 2007; 

• Willmott, P., Quantitativ Finance, John Wilei&Sons, Ltd., 2007; 

***REUTERS, Introducere în studiul analizei tehnice, Editura Economică, 2001. 

Referințe 

bibliografice 

suplimentare 

• Devlin, K., Partida neterminată, Editura Humanitas, 2010; 

• Dragotă, V., Evaluarea acțiunilor societăților comerciale, Editura 

Economică, 2006; 

• Popescu, T., Serii de timp, Editura Tehnică, 2000; 

• Taleb, N., Lebăda neagră, Editura Curtea Veche, 2008; 

• Taleb, N., Antifragil, Editura Curtea Veche, 2014. 



 

 

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 Metode de evaluare 

Ponderea în 

nota finală 
Obs.** 

Curs 

Cunoașterea conceptelor, tehnicilor  

și modelelor de optimizare folosite 

în cadrul domeniului finanțelor 

cantitative; 

Capacitatea de a realiza judecăți pe 

seama conceptelor; 

Capacitatea de a realiza 

raționamente pe seama judecăților; 

Capacitatea de a rezolva probleme, 

aplicând noțiunile învățate. 

Test grilă din 

tematica cursului. 

 

 

 

70% 

 

 

 

 

 
 

Seminar/ 

Laborator 

Proiecte/referate/teme/ propuse la 

seminare; 

Participarea activă la rezolvarea 

problemelor propuse la seminare. 

Sintetizarea și 

notarea activității 

studenților pe 

parcursul 

semestrului. 

30% 

CPE 

Standard minim de performanță 

• Minim nota 5 (cinci) la testul grilă în sesiune (Online). 

• Minim nota 5 (cinci) pentru activitatea de la seminare. 

 

(*) Fişa disciplinei cuprinde componente adaptate persoanelor cu dizabilități, în funcție de 

tipul și gradul acestora. 

(**) CPE – condiţionează participarea la examen; nCPE – nu condiționează participarea la examen;  

CEF - condiţionează evaluarea finală; 

 

Data completării: 22.09.2020 

 

Data avizării în Departament: 28.09.2020 

 

 Grad didactic, titlul, prenume, numele Semnătura 

Titular curs Conf. dr. Vasile Brătian  

Titular seminar/laborator Lector dr. Claudiu Opreana 

 

Director de departament Lector. dr. Diana Mihaiu  

   



 

 

 

 

FIŞA DISCIPLINEI*  

1. Date despre program 

Instituţia de 

învăţământ superior 
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu  

Facultatea Facultatea de Științe Economice 

Departament Finanţe-Contabilitate 

Domeniul de studiu Finanțe 

Ciclul de studii Master 

Specializarea Finanțe 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei  

Codul cursului Tipul cursului An de studiu Semestrul 
Număr de 

credite  

 Opțional II I 6 

Tipul de evaluare 

Categoria formativă a disciplinei 

(DF=fundamentală.; DD=domeniu; DS=specialitate; 

DC=complementară) 

Proiect online  

Titular activităţi curs dr Vasiu Diana Elena 

Titular activităţi seminar / 

laborator/ proiect  
dr.Vasiu Diana Elena 

3. Timpul total estimat 

Extinderea disciplinei în planul de învăţământ – număr de ore pe săptămână 

Curs Seminar Laborator Proiect Total 

1 2   3 

Extinderea disciplinei în planul de învăţământ – Total ore din planul de învăţământ 

Curs Seminar Laborator Proiect Total (NOADsem) 

14 28   42 

 

Distribuţia fondului de timp pentru studiu individual Nr.ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 42 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe 

teren 

32 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 16 

Tutoriat:  14 

Examinări:  4 

Total ore alocate studiului individual (NOSIsem )  108 

Total ore pe semestru (NOADsem + NOSIsem ) = nr. credite x 25 150 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

Discipline necesar 

a fi promovate 

anterior 

Economie financiară, Analiză și diagnostic financiar, Raportare financiară 

Competențe - 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

De desfăşurare a cursului Online pe platformele Google Classroom și Google Meet 



 

 

De desfăşurare a sem/lab/pr Online pe platformele Google Classroom și Google Meet 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale 

- Cunoasterea conceptelor specific proiectelor finantate din fonduri 

europene; 

- Cunoasterea cadrului institutional, legislativ si procedural la nivel 

comunitar si national pentru gestionarea programelor si proiectelor finantate 

din bugetul UE; 

- Aplicarea conceptelor de programare, evaluare, selectie, implementare 

și monitorizare a proiectelor finantate din fonduri europene  

- Scrierea de cereri de finanțare pentru proiecte din diferite sectoare 

economice 

- Utilizarea resurselor informatice în finanțării europene 

Competenţe transversale 

- Identificarea şi definirea rolului şi responsabilităţilor într-o echipă 

plurispecializată  

- Elaborarea și fundamentarea bugetului pentru un proiect finanțabil din 

Fonduri europene pe specificul unei entități economice, 

- Cunoasterea cerințelor de conformare cu politicile europene a 

proiectelor;  

- Intelegerea modalităților de cooperare instituională, între institutiile 

nationale si cele comunitare pentru implementarea politicilor, programelor si 

proiectelor finantate din fonduri europene. 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

Obiectivul general al disciplinei Cunoaşterea principiilor, cerinţelor şi regulilor specifice ce privesc 

solicitarea asistenţei financiare pentru implementarea proiectelor 

finanțate din fonduri europene și a surselor de finanțare UE 

Obiectivele specifice Dezvoltarea capacității de a identifica oportunități de finanțare pentru 

activitățile economice 

Cunoașterea instrumentelor de finanțare nerambursabilă alocate 

Statelor Membre ale Uniunii Europene și a investițiilor pe care acestea 

le sprijină 

Cunoașterea și înțelegerea solicitărilor prezentate ân ghiful 

solicitantului 

8. Conţinuturi 

Curs Nr. ore 

Curs 1 Fondurile europene. Definiție, tipologii, direcții de finanțare.  2 

Curs 2 Accesarea fondurilor europene 2 

Curs 3 Fondurile structurale și de investiții 2 

Curs 4 Finanțare europeană prin intermediul programelor operaționale 2 

Curs 5 Alte surse de finanțare europeană 2 

Curs 6 Privind în viitor: finanțarea europeană pentru perioada 2021-2027 4 

Total ore curs: 14 

Seminar/Laborator Nr. ore 

Sem 1 Abordări conceptuale privind finanțarea europeană. Definiții, terminologie, 

documente de programare 

2 

Sem 2 Obținerea finanțării prin intermediul fondurilor europene. Ghidul solicitantului și 

cererea de finanțare Studii de caz 

2 

Sem 3 Fondurile structurale şi de investiţii europene 2 

Sem 4 Finanțare europeană prin intermediul Programului Operațional Infrastructură Mare 2 

Sem 5 Finanțare europeană prin intermediul Programului Operațional Dezvoltare Regionala  2 



 

 

Sem 6 Finanțare europeană prin intermediul Programului Operațional Capacitate 

Administrativă 
2 

Sem 7 Finanțare europeană prin intermediul Programului Operațional Capital Uman; 2 

Sem 8 Finanțare europeană prin intermediul Programului Operațional Ajutorarea 

Persoanelor Dezavantajate 
2 

Sem 9 Finanțare europeană prin intermediul Programului Operațional Competitivitate; 2 

Sem 10 Finanțare europeană prin intermediul Programului Operațional Pescuit și Afaceri 

Maritime. 
2 

Sem 11 Fianțarea europeană prin intermediul  Programelor Operaționale Cooperare 

Teritorială Europeană; 
2 

Sem 12 Finanțare europeană în perioada 2020-2027 4 

Sem 13 Aplicatie: redactarea cererii de finanțare 2 

Total ore seminar/laborator 28 

Metode de predare 

Proiectare și discutare slide-uri Powerpoint pe platformele 

Google Classroom și Google Meet 
  

 

Bibliografie 

Referinţe 

bibliografice 

recomandate 

MOLDOVAN, Iosif  (2013)-Finantarea proiectelor din fonduri europene     

RANF, Diana Elena (2014) -Managementul proiectelor cu finantare europeana : Studiu 

teoretic si practic. Volumul I   

RANF, Diana Elena (2017)-Managementul proiectelor cu finantare europeana : Studiu 

teoretic si practic. Volumul II  

BANACU, Cristian Silviu  (2010) - Finantarea firmelor din fonduri europene : 

Consultanta    

Florescu D (2012) - Managementul proiectelor cu finantare europeana, Ed. C N Beck  

Referinţe 

bibliografice 

suplimentare 

EUROPA 2020: O strategie europeană pentru o creștere inteligentă, ecologică și 

favorabilă incluziunii.  

Către o Europă durabilă până în 2030  

Acordului de parteneriat cu România, 2014-2020 

Acord de Parteneriat pentru Perioada de Programare 2021-2027  

Manual de simplificări. 80 măsuri de simplificare în politica de coeziune 2021-2027 

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 Metode de evaluare 

Ponderea 

în nota 

finală 

Obs.** 



 

 

Curs 

Cunoaştere şi înţelegere 

Abilitatatea de explicare şi 

interpretare 

Prezenţa la cursuri 

Examenului scris cu 

rezolvarea 

temei/subiectului in 

termen de maxim 7 

zile-proiect 

70% CPE 

    

Seminar/ 

Laborator 

Cunoaştere şi înţelegere 

Abilitatatea de explicare şi 

interpretare 

Rezolvarea corectă a cerinţelor 

Prezenţa la seminarii 

- Activităţi aplicative 

- Teste pe parcursul 

semestrului 30% CEF 

    

Standard minim de performanţă 

1. Studentul cunoaşte și interpretează corect din punct de vedere teoretic conceptele prezentate 

la cursuri și seminarii 

2. Limbajul de specialitate este corect utilizat 

3. Minim nota 5 la seminar 

4. Studentul rezolvă temele propuse în cursul semestrului de cadrul didactic titular de seminar 

 

(*) 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 Semnătura 

Titular curs DR. Vasiu Diana 
 

Titular seminar/laborator DR. Vasiu Diana 
 

Director de departament Lect. Univ. Dr. Diana Mihaiu 
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FIȘA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 

1.2 Facultatea        Facultatea de Științe Economice 

1.3 Departamentul   Finanțe și Contabilitate 

1.4 Domeniul de studii                 Finanțe 

1.5 Ciclul de studii                   Master 

1.6 Programul de studii/Calificarea    Finanțe 

  

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei              Managementul financiar internațional 

2.2 Titularul activităţilor de curs    Lector univ. dr. Moțoc Vasile 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lector univ. dr. Moțoc Vasile 

2.4 Anul de  

studiu 
II 

2.5 Semestrul 
I 

2.6 Tipul de 

evaluare  
E 

2.7 Regimul 

disciplinei 
DF 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână          
3 din care: 3.2 curs 2 

3.3 

seminar/laborator 
1 

3.4 Total ore din planul de 

învăţământ 
42 din care: 3.5 curs 28 

3.6 

seminar/laborator 
14 

Distribuţia fondului de timp                                                            ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe                             75 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate  şi pe teren                                                                             35 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri                   23 

Tutoriat - 

Examinări - 

Alte activităţi  - 

3.7 Total ore studiu individual      133 

3.9 Total ore pe semestru            175 

3.10 Numărul de credite              7 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum        Finanțe 

4.2 de competenţe        Utilizarea categoriilor și conceptelor de finanțe și management 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a                                     

cursului                  
Suport de curs și resurse de documentare (bibliografice) 

5.2. de desfăşurare a                                    

seminarului/laboratorului 
Instrumentar de lucru (PC, conexiune internet, etc) 
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6. Competenţele specifice acumulate 

C
o
m

p
et

en
țe

  
p
ro

fe
si

o
n
al

e 

- însușirea conceptelor, funcțiilor și proceselor de management financiar 

- înțelegerea modului de finanțare a companiilor naționale și internaționale 

- cunoștințe generale despre companiile multinaționale 

- înțelegerea factorilor, premiselor și resurselor companiilor multinaționale 

- cunoștințe despre decizia instituțională alocațională în companii 

- înțelegerea structurii capitalului în companiile naționale și internaționale 

- studii de caz privind decizia de finanțare în companii 

- formarea deprinderilor de diagnostic financiar și de analiză a echilibrului financiar în 

companii 

- cunoștințele despre managementul și gestiunea riscului în companii 

- cunoștințe despre sisteme, metode și tehnici utilizate în managementul companiilor 

C
o
m

p
et

en
țe

 

tr
an

sv
er

sa
l 

- promovarea relațiilor centrate pe valori și principii în materie de management financiar 

- participarea în proiecte cu caracter științific pentru  dezvoltarea profesională a studentului 

- implicarea în activități de cercetare concretizate în elaborarea și publicarea de studii și 

articole de specialitate 

- stăpânirea categoriilor și conceptelor proprii managementului financiar 

- susținerea bunei practici și a eficienței în managementul financiar 

- promovarea spiritului de anticipație a evoluțiilor și tendințelor în domeniul finanțelor 

corporatiste 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

- însușirea principalelor concepte, funcții și procese în domeniul 

managementului financiar 

- dezvoltarea capacității de înțelegere a modului de finanțare a 

companiilor naționale și internaționale 

- integrarea studenților în cultura finanțelor corporatiste 

7. 2 Obiectivele specifice             - transmiterea către studenți a cunoștințelor despre obiectul de 

studiu al managementului financiar internațional 

- formarea unei culturi privind managementul financiar 

internațional 

- transmiterea către studenți a cunoștințelor despre finanțarea, 

structura și costul capitalului în companii 

- formarea deprinderilor despre managementul și gestiunea 

riscului în companii 

- transmiterea de cunoștințe despre diagnosticul financiar în 

companii 

    

8. Conţinuturi 

8.1 Curs                              
Metode de 

predare 
Observaţii 

1. Managementul financiar al firmei – domeniu al finanțelor 

corporatiste 

- Expunere, 

dezbatere, 

problematizare 

 

- Studii de caz 

  

2. Compania multinațională – agent al globalizării  

3. Dimensiunea internațională a managementului financiar  

4. Decizia investițională alocațională  

5. Finanțarea companiilor din surse interne  

6. Finanțarea companiei din contribuția acționarilor/asociați  
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7. Finanțarea companiei din resurse externe rambursabil  

8. Finanțarea companiei din resurse nerambursabile  

9. Structura capitalului în companie  

10. Decizia de finanțare a companiei  

11. Tipologia acțiunilor și impactul lor asupra dividendelor  

12. Diagnosticul financiar al companiei  

13. Managementul și gestiunea riscului în companie  

14. Metode și tehnici de management financiar  

8.2 Seminar/laborator 
Metode de 

predare 
Observaţii 

1. Dezbaterea premiselor factorilor și resurselor companiilor 

Studii de caz, 

exerciții 

 

2. Studiu de caz privind dubla impunere a veniturilor 

companiilor internaționale 

 

3. Studiu de caz privind selecția unui proiect de investiții  

4. Studiu de caz privind autofinanțarea companiei  

5. Proiect privind finanțarea companiei din contribuția 

acționarilor 

 

6. Studiu de caz privind finanțarea companiei din împrumuturi 

bancare 

 

7. Studiu de caz privind finanțarea companiei din împrumut 

obligator 

 

8. Studiu de caz privind finanțarea companiei prin leasing  

9. Analiza și determinarea costului capitalului companiei  

10. Studiu de caz privind distribuția dividendelor în companie  

11. Studiu de caz privind echilibrul financiar al companiei  

12. Studiu de caz privind riscul în companie  
    

Bibliografie: 

Muntean C., Horobeț Alex. - Finanțe transnaționale, Ed. All Beck, Buc., 2003 

Horobeț Alex. – Managementul riscului în investițiile internaționale, Ed. All Beck, Buc., 2005 

Manolescu Ghe – Managementul financiar, Ed. Didactică și pedagogică, Buc., 199 

Bogdan I., Tratat de management financiar – bancar, Ed. Economică, Buc., 2002 

Dumitru C. – Management international și relații internaționale, Ed. Polirom, Iași, 2000 

Constantinescu D.A. (coord.) – managementul afacerilor internaționale, Colecția Națională, Buc. 

2000 

Oprean C. – Formarea și utilizarea capitalurilor, Editura ASEM, Chișinău, 2008 

 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 
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10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 
10.2 Metode de 

evaluare 

10.3 Pondere din                                                         

nota finală 

10.4 Curs 

Cunoaștere și înțelegere 

Abilități de interpretare și 

aplicare 

Examen – studiu de 

caz 
70% 

10.5 Seminar/laborator 

Evaluare periodică prin 

verificări orale/scrise 

Înțelegere și 

interpretare 
30% 

Evaluare continuă pe 

parcursul semestrului 

Stăpânirea 

instrumentelor de 

lucru 

 

10.6 Standard minim de performanţă   

- Studentul cunoaște și stăpânește conceptele și categoriile managementului financiar, pe care 

le interpretează corect 

- Obține minim nota 5 la examenul – studiu de caz și la evaluările periodice 

- Utilizează corect limbajul de specialitate al managementului financiar internațional 

  

 

 

 

 

Data completării 

 

25.09.2020 

Semnătura titularului de curs 

 

………………….. 

Semnătura titularului de seminar 

 

…………………. 

 

Data avizării în departament 

 

28.09.2020 

Semnătura directorului de departament 
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