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GHID DE STUDII 

COURSE CATALOGUE 

 
LICENȚĂ (nivel 6 CEC) 

BACHELOR DEGREE (level 6 EQF) 

 

Denumirea programului (în română și engleză) 

Contabilitate și Informatică de Gestiune – ID (învățământ la distanță), 3 ani, 180 credite  

(Accounting and Management Information Systems – 3 years, Distance courses, 180 ECTS) 

Responsabil de program: Străoanu Boni Mihaela, e-mail boni.straoanu@yahoo.com 

 

Domeniul de studiu 

Contabilitate (Accounting) 

 

Descrierea programului 

Programul de licență Contabilitate și Informatică de Gestiune – ID este conceput astfel încât 

să pregătească specialiști cu următoarele competențe:  

• Identificarea și înregistrarea operațiunilor economice în contabilitatea entității / 

organizației 

• Utilizarea resurselor informatice în domeniul financiar-contabil  

• Prelucrarea informațiilor în vederea întocmirii de rapoarte financiar-contabile  și / sau 

fiscale 

• Determinarea și interpretarea indicatorilor economico-financiari  

• Derularea operațiunilor specifice controlului financiar-contabil  

• Utilizarea conceptelor, metodelor și modelelor specifice în auditul statutar 

 

Rezultatele cheie ale învățării 

Absolvenții programului de licență Contabilitate și Informatică de Gestiune – ID vor putea 

să realizeze:  

• Aplicarea conceptelor, procedeelor și metodelor folosite în contabilitatea entității / 

organizației pentru înregistrarea operațiunilor economice 

• Evaluarea procedeelor și tehnicilor aplicabile înregistrării operațiunilor economice în 

contabilitate 

• Elaborarea unei proceduri de analiză, evaluare și înregistrare a operațiunilor economice 

în contabilitate 

• Utilizarea sistemelor de gestiune a bazelor de date și a programelor specifice 

• Studierea comparativă și evaluarea critică a principalelor programe de evidență și 

raportare financiar-contabilă 

• Utilizarea și dezvoltarea unui sistem simplu de colectare a informațiilor în vederea 

înregistrării în contabilitate a operațiunilor economice 

• Aplicarea conceptelor, teoriilor, principiilor și metodelor de bază pentru pregătirea 

informațiilor necesare întocmirii de rapoarte financiar-contabile și / sau fiscale 

• Evaluarea procedeelor și instrumentelor de prelucrare a informațiilor necesare 

întocmirii de rapoarte financiar-contabile și / sau fiscale 

• Întocmirea și prezentarea de rapoarte financiar-contabile și / sau fiscale 
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• Aplicarea metodologiei de calcul și analiză a indicatorilor economico-financiari 

• Utilizarea adecvată a metodologiei de analiză a indicatorilor economico-financiari 

• Proiectarea structurii unei lucrări de analiză a poziției și performanței financiare a 

entității / organizației 

• Aplicarea metodelor, tehnicilor și procedurilor de control financiar-contabil 

• Evaluarea critică (controlul de calitate) a activităților de control financiar-contabil 

• Elaborarea unui plan de control financiar-contabil 

• Aplicarea conceptelor și metodologiei de audit statutar, aplicarea procedurilor de audit 

pentru obținerea probelor de audit 

• Evaluarea critică a activităților de audit statutar, selectarea procedurilor de audit în 

funcție de natura misiunii 

• Elaborarea unui plan de audit statutar sau unui raport de audit statutar după natura 

misiunii 

 

Profilul ocupațional al absolvenților 

Absolvenții programului de licență sunt calificați să lucreze ca (sunt date codurile COR): 

Administrator baze de date - 252101; Administrator credite - 241215; Administrator financiar 

(patrimoniu) (studii superioare)  – 263111; Analist preț de revenire / costuri - 241220; Auditor 

financiar – 241107; Auditor intern - 241105; Auditor intern în sectorul public - 241306; Cenzor 

- 241201; Comisar garda financiară - 241202; Consilier financiar-bancar - 241203; Consilier / 

expert / inspector / referent / economist în gestiunea economică - 263106; Consultant bugetar 

- 241208; Consultant fiscal – 241222; Consultant în informatică - 251901; Contabil – 331302; 

Contabil bugetar – 331306; Controlor de gestiune - 241106; Controlor financiar – 121121; 

Expert contabil - verificator - 241102; Lichidator - 241218; Ofițer bancar (credite, marketing, 

produse și servicii bancare) - 241230; Referent de specialitate financiar - contabilitate - 241104; 

Revizor contabil – 241103 

 

Accesul la continuarea studiilor 

Absolvenții programului de licență își pot continua studiile prin studii universitare de masterat. 

 

Planul de învățământ al programului Contabilitate și Informatică de Gestiune – ID este 

organizat pe 3 ani / 6 semestre. 

 

Anul I, semestrul 1  

 

Microeconomie (5 ECTS) 

 

Titularul de curs, titularul activităților practice, competențele dobândite, metodele și criteriile 

de evaluare pentru această disciplină, bibliografia disciplinei precum și alte informații utile pot 

fi găsite în fișa disciplinei, la adresa: 

https://drive.google.com/file/d/1HX_00zMhzhC10VD5Ci6C3P6u6EsejMfQ/view?usp=shari

ng  

 

https://drive.google.com/file/d/1HX_00zMhzhC10VD5Ci6C3P6u6EsejMfQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HX_00zMhzhC10VD5Ci6C3P6u6EsejMfQ/view?usp=sharing
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Bazele contabilităţii (5 ECTS) 

 

Titularul de curs, titularul activităților practice, competențele dobândite, metodele și criteriile 

de evaluare pentru această disciplină, bibliografia disciplinei precum și alte informații utile pot 

fi găsite în fișa disciplinei, la adresa: 

https://drive.google.com/file/d/1_nk-

_2dWQzDzVXqEhC12BTnRBtvfnClc/view?usp=sharing  

 

Bazele informaticii (5 ECTS) 

 

Titularul de curs, titularul activităților practice, competențele dobândite, metodele și criteriile 

de evaluare pentru această disciplină, bibliografia disciplinei precum și alte informații utile pot 

fi găsite în fișa disciplinei, la adresa: 

https://drive.google.com/file/d/1OgLQ5DZX-

R4Wh4DuUsPNlUP5Vo7yuUkI/view?usp=sharing  

 

Finanţe publice (4 ECTS) 

 

Titularul de curs, titularul activităților practice, competențele dobândite, metodele și criteriile 

de evaluare pentru această disciplină, bibliografia disciplinei precum și alte informații utile pot 

fi găsite în fișa disciplinei, la adresa: 

https://drive.google.com/file/d/1yFc3DvbrKjPJ5iyVmDevxkGnQ_CwpxBO/view?usp=shari

ng  

 

Management (4 ECTS) 

 

Titularul de curs, titularul activităților practice, competențele dobândite, metodele și criteriile 

de evaluare pentru această disciplină, bibliografia disciplinei precum și alte informații utile pot 

fi găsite în fișa disciplinei, la adresa: 

https://drive.google.com/file/d/14_KQSJC1VtrC7Ioyja-

zRMqdOWoSK29n/view?usp=sharing  

 

Dreptul afacerilor 

 (4 ECTS) 

 

Titularul de curs, titularul activităților practice, competențele dobândite, metodele și criteriile 

de evaluare pentru această disciplină, bibliografia disciplinei precum și alte informații utile pot 

fi găsite în fișa disciplinei, la adresa: 

https://drive.google.com/file/d/19OAQMpGENBDzAUbWIldiJQpuH-

25l_mi/view?usp=sharing  

 

https://drive.google.com/file/d/1_nk-_2dWQzDzVXqEhC12BTnRBtvfnClc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_nk-_2dWQzDzVXqEhC12BTnRBtvfnClc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OgLQ5DZX-R4Wh4DuUsPNlUP5Vo7yuUkI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OgLQ5DZX-R4Wh4DuUsPNlUP5Vo7yuUkI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yFc3DvbrKjPJ5iyVmDevxkGnQ_CwpxBO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yFc3DvbrKjPJ5iyVmDevxkGnQ_CwpxBO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14_KQSJC1VtrC7Ioyja-zRMqdOWoSK29n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14_KQSJC1VtrC7Ioyja-zRMqdOWoSK29n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19OAQMpGENBDzAUbWIldiJQpuH-25l_mi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19OAQMpGENBDzAUbWIldiJQpuH-25l_mi/view?usp=sharing
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Limba engleză I – 1  

 (3 ECTS) 

 

Titularul de curs, titularul activităților practice, competențele dobândite, metodele și criteriile 

de evaluare pentru această disciplină, bibliografia disciplinei precum și alte informații utile pot 

fi găsite în fișa disciplinei, la adresa: 

https://drive.google.com/file/d/13kpzpnYQW5kL7sEVp2lp-

WXWtadlznd4/view?usp=sharing  

 

Limba franceză I – 1  

 (3 ECTS) 

 

Titularul de curs, titularul activităților practice, competențele dobândite, metodele și criteriile 

de evaluare pentru această disciplină, bibliografia disciplinei precum și alte informații utile pot 

fi găsite în fișa disciplinei, la adresa: 

https://drive.google.com/file/d/1UEoZxoD3JnyWC3BLJQI7ETnrPNcDYJhk/view?usp=shari

ng  

 

Educație fizică 1 (1 ECTS) 

 

Titularul de curs, titularul activităților practice, competențele dobândite, metodele și criteriile 

de evaluare pentru această disciplină, bibliografia disciplinei precum și alte informații utile pot 

fi găsite în fișa disciplinei, la adresa: 

https://drive.google.com/file/d/1c0YOYJl5hP2jw_Pou6lmUVe-

H7gKv9Ys/view?usp=sharing  

 

Anul I, semestrul 2  

 

Macroeconomie (6 ECTS) 

 

Titularul de curs, titularul activităților practice, competențele dobândite, metodele și criteriile 

de evaluare pentru această disciplină, bibliografia disciplinei precum și alte informații utile pot 

fi găsite în fișa disciplinei, la adresa: 

https://drive.google.com/file/d/1K7ahNWNmebVv6MRcNbfGJzqnNktEO32Z/view?usp=sha

ring  

 

Contabilitate financiară I (5 ECTS) 

 

Titularul de curs, titularul activităților practice, competențele dobândite, metodele și criteriile 

de evaluare pentru această disciplină, bibliografia disciplinei precum și alte informații utile pot 

fi găsite în fișa disciplinei, la adresa: 

https://drive.google.com/file/d/1U8nx8XSZ9HUX8mkgfTQobaTxNv07how8/view?usp=shar

ing  

 

https://drive.google.com/file/d/13kpzpnYQW5kL7sEVp2lp-WXWtadlznd4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13kpzpnYQW5kL7sEVp2lp-WXWtadlznd4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UEoZxoD3JnyWC3BLJQI7ETnrPNcDYJhk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UEoZxoD3JnyWC3BLJQI7ETnrPNcDYJhk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c0YOYJl5hP2jw_Pou6lmUVe-H7gKv9Ys/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c0YOYJl5hP2jw_Pou6lmUVe-H7gKv9Ys/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K7ahNWNmebVv6MRcNbfGJzqnNktEO32Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K7ahNWNmebVv6MRcNbfGJzqnNktEO32Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U8nx8XSZ9HUX8mkgfTQobaTxNv07how8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U8nx8XSZ9HUX8mkgfTQobaTxNv07how8/view?usp=sharing
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Matematică aplicată în economie (5 ECTS) 

 

Titularul de curs, titularul activităților practice, competențele dobândite, metodele și criteriile 

de evaluare pentru această disciplină, bibliografia disciplinei precum și alte informații utile pot 

fi găsite în fișa disciplinei, la adresa: 

https://drive.google.com/file/d/1xGtia8x5TPMw5GvH3ZejEDjfCywp2lrd/view?usp=sharing  

 

Marketing (5 ECTS) 

 

Titularul de curs, titularul activităților practice, competențele dobândite, metodele și criteriile 

de evaluare pentru această disciplină, bibliografia disciplinei precum și alte informații utile pot 

fi găsite în fișa disciplinei, la adresa: 

https://drive.google.com/file/d/1RGXgH-

xD26oUx3DVBEwPT4wUQnCVUdGu/view?usp=sharing  

 

Birotică (3 ECTS) 

 

Titularul de curs, titularul activităților practice, competențele dobândite, metodele și criteriile 

de evaluare pentru această disciplină, bibliografia disciplinei precum și alte informații utile pot 

fi găsite în fișa disciplinei, la adresa: 

https://drive.google.com/file/d/1bp37ndpGUp6gVqfiI5v6gaMxC3Zt3oKJ/view?usp=sharing  

 

Economia întreprinderii (3 ECTS) 

 

Titularul de curs, titularul activităților practice, competențele dobândite, metodele și criteriile 

de evaluare pentru această disciplină, bibliografia disciplinei precum și alte informații utile pot 

fi găsite în fișa disciplinei, la adresa: 

https://drive.google.com/file/d/1GChs3bcWGPBveK-

OVgKvfkGgkNPd5skH/view?usp=sharing  

 

Limba engleză I – 2 (3 ECTS) 

 

Titularul de curs, titularul activităților practice, competențele dobândite, metodele și criteriile 

de evaluare pentru această disciplină, bibliografia disciplinei precum și alte informații utile pot 

fi găsite în fișa disciplinei, la adresa: 

https://drive.google.com/file/d/1eAxwAelvBpvF3xwDRTDYOrJ-

1Shwt5a5/view?usp=sharing  

 

Limba franceză I – 2 (3 ECTS) 

 

Titularul de curs, titularul activităților practice, competențele dobândite, metodele și criteriile 

de evaluare pentru această disciplină, bibliografia disciplinei precum și alte informații utile pot 

fi găsite în fișa disciplinei, la adresa: 

https://drive.google.com/file/d/1taAntzTYl_iLGXuk0oFZ31Z53faStUC6/view?usp=sharing  

 

https://drive.google.com/file/d/1xGtia8x5TPMw5GvH3ZejEDjfCywp2lrd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RGXgH-xD26oUx3DVBEwPT4wUQnCVUdGu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RGXgH-xD26oUx3DVBEwPT4wUQnCVUdGu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bp37ndpGUp6gVqfiI5v6gaMxC3Zt3oKJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GChs3bcWGPBveK-OVgKvfkGgkNPd5skH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GChs3bcWGPBveK-OVgKvfkGgkNPd5skH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eAxwAelvBpvF3xwDRTDYOrJ-1Shwt5a5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eAxwAelvBpvF3xwDRTDYOrJ-1Shwt5a5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1taAntzTYl_iLGXuk0oFZ31Z53faStUC6/view?usp=sharing
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Educaţie fizică 2 (1 ECTS) 

 

Titularul de curs, titularul activităților practice, competențele dobândite, metodele și criteriile 

de evaluare pentru această disciplină, bibliografia disciplinei precum și alte informații utile pot 

fi găsite în fișa disciplinei, la adresa: 

https://drive.google.com/file/d/1-gGzEkE2fv-

CDz10zTU8Zh4RZu2DENly/view?usp=sharing  

 

Anul II, semestrul 3 

 

Contabilitate financiară II (5 ECTS) 

 

Titularul de curs, titularul activităților practice, competențele dobândite, metodele și criteriile 

de evaluare pentru această disciplină, bibliografia disciplinei precum și alte informații utile pot 

fi găsite în fișa disciplinei, la adresa: 

https://drive.google.com/file/d/1-eV7U7y7PknYIqEcDRgu-qTMvoK-

QSKT/view?usp=sharing  

 

Gestiune financiară (4 ECTS) 

 

Titularul de curs, titularul activităților practice, competențele dobândite, metodele și criteriile 

de evaluare pentru această disciplină, bibliografia disciplinei precum și alte informații utile pot 

fi găsite în fișa disciplinei, la adresa: 

https://drive.google.com/file/d/1iw_D67LhFg-BBw2TaDHe4LY0-

vLQvSY5/view?usp=sharing  

 

Statistică economică (5 ECTS) 

 

Titularul de curs, titularul activităților practice, competențele dobândite, metodele și criteriile 

de evaluare pentru această disciplină, bibliografia disciplinei precum și alte informații utile pot 

fi găsite în fișa disciplinei, la adresa: 

https://drive.google.com/file/d/1rKSVOoPGhQHNFOqimWnnT9Ko64dONF0J/view?usp=sh

aring  

 

Programarea calculatoarelor (5 ECTS) 

 

Titularul de curs, titularul activităților practice, competențele dobândite, metodele și criteriile 

de evaluare pentru această disciplină, bibliografia disciplinei precum și alte informații utile pot 

fi găsite în fișa disciplinei, la adresa: 

https://drive.google.com/file/d/1bJTmkYzn3J-QxliRQwKxdo0l8BHo8Eg2/view?usp=sharing  

 

https://drive.google.com/file/d/1-gGzEkE2fv-CDz10zTU8Zh4RZu2DENly/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-gGzEkE2fv-CDz10zTU8Zh4RZu2DENly/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-eV7U7y7PknYIqEcDRgu-qTMvoK-QSKT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-eV7U7y7PknYIqEcDRgu-qTMvoK-QSKT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iw_D67LhFg-BBw2TaDHe4LY0-vLQvSY5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iw_D67LhFg-BBw2TaDHe4LY0-vLQvSY5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rKSVOoPGhQHNFOqimWnnT9Ko64dONF0J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rKSVOoPGhQHNFOqimWnnT9Ko64dONF0J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bJTmkYzn3J-QxliRQwKxdo0l8BHo8Eg2/view?usp=sharing
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Etică în afaceri (5 ECTS) 

 

Titularul de curs, titularul activităților practice, competențele dobândite, metodele și criteriile 

de evaluare pentru această disciplină, bibliografia disciplinei precum și alte informații utile pot 

fi găsite în fișa disciplinei, la adresa: 

https://drive.google.com/file/d/1ucKpZXGnkjWYuW1UJ2ae39-

yUqs5EK9M/view?usp=sharing  

 

Istorie economică (5 ECTS) 

 

Titularul de curs, titularul activităților practice, competențele dobândite, metodele și criteriile 

de evaluare pentru această disciplină, bibliografia disciplinei precum și alte informații utile pot 

fi găsite în fișa disciplinei, la adresa: 

https://drive.google.com/file/d/1PYuw0k_MA3psJbtOnHXDRztRET45cWve/view?usp=shar

ing  

 

Economie monetară (3 ECTS) 

 

Titularul de curs, titularul activităților practice, competențele dobândite, metodele și criteriile 

de evaluare pentru această disciplină, bibliografia disciplinei precum și alte informații utile pot 

fi găsite în fișa disciplinei, la adresa: 

https://drive.google.com/file/d/1sSa65aGi8nBxAbsyIYVwHwYlUgxPzec3/view?usp=sharin

g  

 

Prețuri și concurență (3 ECTS) 

 

Titularul de curs, titularul activităților practice, competențele dobândite, metodele și criteriile 

de evaluare pentru această disciplină, bibliografia disciplinei precum și alte informații utile pot 

fi găsite în fișa disciplinei, la adresa: 

https://drive.google.com/file/d/16MGE1dh_QB5MjmnJVuZWYUAb-

sldEQnI/view?usp=sharing  

 

Limba engleză I-3 (3 ECTS) 

 

Titularul de curs, titularul activităților practice, competențele dobândite, metodele și criteriile 

de evaluare pentru această disciplină, bibliografia disciplinei precum și alte informații utile pot 

fi găsite în fișa disciplinei, la adresa: 

https://drive.google.com/file/d/1GQCcL5lqWsdjpiHs5fGCNj6XrtBUX_yN/view?usp=sharin

g  

 

https://drive.google.com/file/d/1ucKpZXGnkjWYuW1UJ2ae39-yUqs5EK9M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ucKpZXGnkjWYuW1UJ2ae39-yUqs5EK9M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PYuw0k_MA3psJbtOnHXDRztRET45cWve/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PYuw0k_MA3psJbtOnHXDRztRET45cWve/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sSa65aGi8nBxAbsyIYVwHwYlUgxPzec3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sSa65aGi8nBxAbsyIYVwHwYlUgxPzec3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16MGE1dh_QB5MjmnJVuZWYUAb-sldEQnI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16MGE1dh_QB5MjmnJVuZWYUAb-sldEQnI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GQCcL5lqWsdjpiHs5fGCNj6XrtBUX_yN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GQCcL5lqWsdjpiHs5fGCNj6XrtBUX_yN/view?usp=sharing
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Limba franceză I-3 (3 ECTS) 

 

Titularul de curs, titularul activităților practice, competențele dobândite, metodele și criteriile 

de evaluare pentru această disciplină, bibliografia disciplinei precum și alte informații utile pot 

fi găsite în fișa disciplinei, la adresa: 

https://drive.google.com/file/d/1Nxnl4FY5UoCcgX8TWvqTEvOQD5U71YEn/view?usp=sh

aring  

 

Educație fizică 3 (1 ECTS) 

 

Titularul de curs, titularul activităților practice, competențele dobândite, metodele și criteriile 

de evaluare pentru această disciplină, bibliografia disciplinei precum și alte informații utile pot 

fi găsite în fișa disciplinei, la adresa: 

https://drive.google.com/file/d/107061VYyEoZeadX6PWlggzbyDTEHsAmP/view?usp=shar

ing  

 

Anul II, semestrul 4  

 

Baze de date (5 ECTS) 

 

Titularul de curs, titularul activităților practice, competențele dobândite, metodele și criteriile 

de evaluare pentru această disciplină, bibliografia disciplinei precum și alte informații utile pot 

fi găsite în fișa disciplinei, la adresa: 

https://drive.google.com/file/d/1-i5Z4kLBhQ3xC0UI9ODoFhb74V5e4ZlP/view?usp=sharing  

 

Contabilitate publică (5 ECTS) 

 

Titularul de curs, titularul activităților practice, competențele dobândite, metodele și criteriile 

de evaluare pentru această disciplină, bibliografia disciplinei precum și alte informații utile pot 

fi găsite în fișa disciplinei, la adresa: 

https://drive.google.com/file/d/1QArKGLvrsPFLNJUhZlMj9C7zZHOo-

itv/view?usp=sharing  

 

Evaluarea întreprinderii (5 ECTS) 

 

Titularul de curs, titularul activităților practice, competențele dobândite, metodele și criteriile 

de evaluare pentru această disciplină, bibliografia disciplinei precum și alte informații utile pot 

fi găsite în fișa disciplinei, la adresa: 

https://drive.google.com/file/d/1D5bw2KIOSIt6aWdNEYjmuoNw-

6xPUwHP/view?usp=sharing  

 

https://drive.google.com/file/d/1Nxnl4FY5UoCcgX8TWvqTEvOQD5U71YEn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Nxnl4FY5UoCcgX8TWvqTEvOQD5U71YEn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/107061VYyEoZeadX6PWlggzbyDTEHsAmP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/107061VYyEoZeadX6PWlggzbyDTEHsAmP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-i5Z4kLBhQ3xC0UI9ODoFhb74V5e4ZlP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QArKGLvrsPFLNJUhZlMj9C7zZHOo-itv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QArKGLvrsPFLNJUhZlMj9C7zZHOo-itv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D5bw2KIOSIt6aWdNEYjmuoNw-6xPUwHP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D5bw2KIOSIt6aWdNEYjmuoNw-6xPUwHP/view?usp=sharing
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Contabilitate consolidată (5 ECTS) 

 

Titularul de curs, titularul activităților practice, competențele dobândite, metodele și criteriile 

de evaluare pentru această disciplină, bibliografia disciplinei precum și alte informații utile pot 

fi găsite în fișa disciplinei, la adresa: 

https://drive.google.com/file/d/1f1DeY4eAOpIj5Ox80-

3wME1s70GheSv1/view?usp=sharing  

 

Control de gestiune (5 ECTS) 

 

Titularul de curs, titularul activităților practice, competențele dobândite, metodele și criteriile 

de evaluare pentru această disciplină, bibliografia disciplinei precum și alte informații utile pot 

fi găsite în fișa disciplinei, la adresa: 

https://drive.google.com/file/d/1rUHBP7pO29zQkqtI_Zf8CdPo10FvhLdt/view?usp=sharing  

 

Gestiunea și protecția mediului (4 ECTS) 

 

Titularul de curs, titularul activităților practice, competențele dobândite, metodele și criteriile 

de evaluare pentru această disciplină, bibliografia disciplinei precum și alte informații utile pot 

fi găsite în fișa disciplinei, la adresa: 

https://drive.google.com/file/d/1ujcZY4Ya8lPne65iYnTT1lMF2bKg1ZN4/view?usp=sharing  

 

Etică şi integritate academică (4 ECTS) 

 

Titularul de curs, titularul activităților practice, competențele dobândite, metodele și criteriile 

de evaluare pentru această disciplină, bibliografia disciplinei precum și alte informații utile pot 

fi găsite în fișa disciplinei, la adresa: 

 

Limba engleză I -4 (3 ECTS) 

 

Titularul de curs, titularul activităților practice, competențele dobândite, metodele și criteriile 

de evaluare pentru această disciplină, bibliografia disciplinei precum și alte informații utile pot 

fi găsite în fișa disciplinei, la adresa: 

https://drive.google.com/file/d/1_BYwCrTVX4y3mV_fFD33k0uVZ-6y-

WPl/view?usp=sharing  

 

Limba franceză I -4 (3 ECTS) 

 

Titularul de curs, titularul activităților practice, competențele dobândite, metodele și criteriile 

de evaluare pentru această disciplină, bibliografia disciplinei precum și alte informații utile pot 

fi găsite în fișa disciplinei, la adresa: 

https://drive.google.com/file/d/1EEi6De2fWT4DF_XtmkJpU61o7DJu6dtI/view?usp=sharing  

 

https://drive.google.com/file/d/1f1DeY4eAOpIj5Ox80-3wME1s70GheSv1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1f1DeY4eAOpIj5Ox80-3wME1s70GheSv1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rUHBP7pO29zQkqtI_Zf8CdPo10FvhLdt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ujcZY4Ya8lPne65iYnTT1lMF2bKg1ZN4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_BYwCrTVX4y3mV_fFD33k0uVZ-6y-WPl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_BYwCrTVX4y3mV_fFD33k0uVZ-6y-WPl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EEi6De2fWT4DF_XtmkJpU61o7DJu6dtI/view?usp=sharing
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Educație fizică 4 (1 ECTS) 

 

Titularul de curs, titularul activităților practice, competențele dobândite, metodele și criteriile 

de evaluare pentru această disciplină, bibliografia disciplinei precum și alte informații utile pot 

fi găsite în fișa disciplinei, la adresa: 

https://drive.google.com/file/d/1fig8_XkF-feKkWg4w8361BLReeo911ar/view?usp=sharing  

 

Practică (3 ECTS) 

 

Titularul de curs, titularul activităților practice, competențele dobândite, metodele și criteriile 

de evaluare pentru această disciplină, bibliografia disciplinei precum și alte informații utile pot 

fi găsite în fișa disciplinei, la adresa: 

https://drive.google.com/file/d/1HRf83LvhgwRE3iECQOehgH7VnYGroRkn/view?usp=shar

ing  

 

Anul III, semestrul 5 

 

Analiză economico-financiară (5 ECTS) 

 

Titularul de curs, titularul activităților practice, competențele dobândite, metodele și criteriile 

de evaluare pentru această disciplină, bibliografia disciplinei precum și alte informații utile pot 

fi găsite în fișa disciplinei, la adresa: 

https://drive.google.com/file/d/16nQz2SnhknIx1x5AEPX1ZQNSWS8n2wM5/view?usp=sha

ring  

 

Contabilitate de gestiune (5 ECTS) 

 

Titularul de curs, titularul activităților practice, competențele dobândite, metodele și criteriile 

de evaluare pentru această disciplină, bibliografia disciplinei precum și alte informații utile pot 

fi găsite în fișa disciplinei, la adresa: 

https://drive.google.com/file/d/13sDAN5026ilNAR9AyItuDgWqysU6dDpw/view?usp=shari

ng  

 

Contabilitatea instituțiilor de credit (4 ECTS) 

 

Titularul de curs, titularul activităților practice, competențele dobândite, metodele și criteriile 

de evaluare pentru această disciplină, bibliografia disciplinei precum și alte informații utile pot 

fi găsite în fișa disciplinei, la adresa: 

https://drive.google.com/file/d/1pEngSsMokLygug8vxMpu4FmQBlMhnMZa/view?usp=shar

ing  

 

https://drive.google.com/file/d/1fig8_XkF-feKkWg4w8361BLReeo911ar/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HRf83LvhgwRE3iECQOehgH7VnYGroRkn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HRf83LvhgwRE3iECQOehgH7VnYGroRkn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16nQz2SnhknIx1x5AEPX1ZQNSWS8n2wM5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16nQz2SnhknIx1x5AEPX1ZQNSWS8n2wM5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13sDAN5026ilNAR9AyItuDgWqysU6dDpw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13sDAN5026ilNAR9AyItuDgWqysU6dDpw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pEngSsMokLygug8vxMpu4FmQBlMhnMZa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pEngSsMokLygug8vxMpu4FmQBlMhnMZa/view?usp=sharing
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Piețe financiare (4 ECTS) 

 

Titularul de curs, titularul activităților practice, competențele dobândite, metodele și criteriile 

de evaluare pentru această disciplină, bibliografia disciplinei precum și alte informații utile pot 

fi găsite în fișa disciplinei, la adresa: 

https://drive.google.com/file/d/1Kh3chB5lI7Z0bZ4GOgnmf8lNK0ix8Vp4/view?usp=sharing  

 

Proiectarea sistemelor informatice de gestiune (4 ECTS) 

 

Titularul de curs, titularul activităților practice, competențele dobândite, metodele și criteriile 

de evaluare pentru această disciplină, bibliografia disciplinei precum și alte informații utile pot 

fi găsite în fișa disciplinei, la adresa: 

https://drive.google.com/file/d/1RHKOeyUO9GZ60bkNmyvUN2OWDPqBeM7U/view?usp

=sharing  

 

Audit intern (4 ECTS) 

 

Titularul de curs, titularul activităților practice, competențele dobândite, metodele și criteriile 

de evaluare pentru această disciplină, bibliografia disciplinei precum și alte informații utile pot 

fi găsite în fișa disciplinei, la adresa: 

https://drive.google.com/file/d/1aeWhNBQ5RQP7bn6RkWV7N1ZFXcrlQJlm/view?usp=sha

ring  

 

Control financiar (4 ECTS) 

 

Titularul de curs, titularul activităților practice, competențele dobândite, metodele și criteriile 

de evaluare pentru această disciplină, bibliografia disciplinei precum și alte informații utile pot 

fi găsite în fișa disciplinei, la adresa: 

https://drive.google.com/file/d/1oLaUo6UWJc9Ra2hukWhkCm8s_bP07m7K/view?usp=shar

ing  

 

Economie europeană (4 ECTS) 

 

Titularul de curs, titularul activităților practice, competențele dobândite, metodele și criteriile 

de evaluare pentru această disciplină, bibliografia disciplinei precum și alte informații utile pot 

fi găsite în fișa disciplinei, la adresa: 

https://drive.google.com/file/d/1u4Kvej0i7jYp9kIqPskNfAfW8zNeZ3SL/view?usp=sharing  

 

  

https://drive.google.com/file/d/1Kh3chB5lI7Z0bZ4GOgnmf8lNK0ix8Vp4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RHKOeyUO9GZ60bkNmyvUN2OWDPqBeM7U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RHKOeyUO9GZ60bkNmyvUN2OWDPqBeM7U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aeWhNBQ5RQP7bn6RkWV7N1ZFXcrlQJlm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aeWhNBQ5RQP7bn6RkWV7N1ZFXcrlQJlm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oLaUo6UWJc9Ra2hukWhkCm8s_bP07m7K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oLaUo6UWJc9Ra2hukWhkCm8s_bP07m7K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u4Kvej0i7jYp9kIqPskNfAfW8zNeZ3SL/view?usp=sharing
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Anul III, semestrul 6 

 

Sisteme informatice de asistare a deciziilor (5 ECTS) 

 

Titularul de curs, titularul activităților practice, competențele dobândite, metodele și criteriile 

de evaluare pentru această disciplină, bibliografia disciplinei precum și alte informații utile pot 

fi găsite în fișa disciplinei, la adresa: 

https://drive.google.com/file/d/10zvsJSxmONJ8dJKzISOH9M2XXmnjJ4v3/view?usp=sharin

g  

 

Audit financiar (5 ECTS) 

 

Titularul de curs, titularul activităților practice, competențele dobândite, metodele și criteriile 

de evaluare pentru această disciplină, bibliografia disciplinei precum și alte informații utile pot 

fi găsite în fișa disciplinei, la adresa: 

https://drive.google.com/file/d/1EwQc5cW7TXxH-

10dLIlrVj1gJBzfKUCv/view?usp=sharing  

 

Expertiză contabilă și consultanță fiscală (5 ECTS) 

 

Titularul de curs, titularul activităților practice, competențele dobândite, metodele și criteriile 

de evaluare pentru această disciplină, bibliografia disciplinei precum și alte informații utile pot 

fi găsite în fișa disciplinei, la adresa: 

https://drive.google.com/file/d/1M4nH3N-7cxL3x0rTJaOlvfs8wpPsvOJ4/view?usp=sharing  

 

Fiscalitate (4 ECTS) 

 

Titularul de curs, titularul activităților practice, competențele dobândite, metodele și criteriile 

de evaluare pentru această disciplină, bibliografia disciplinei precum și alte informații utile pot 

fi găsite în fișa disciplinei, la adresa: 

https://drive.google.com/file/d/1c_4NS7Dajeq__Ac4zVAWiNwOrBmMM0Ng/view?usp=sh

aring  

 

Finanțe internaționale (4 ECTS) 

 

Titularul de curs, titularul activităților practice, competențele dobândite, metodele și criteriile 

de evaluare pentru această disciplină, bibliografia disciplinei precum și alte informații utile pot 

fi găsite în fișa disciplinei, la adresa: 

https://drive.google.com/file/d/1IpQ3YNvZdyZYM1uJOD2-

Bk_Ue6KNiodw/view?usp=sharing  

 

https://drive.google.com/file/d/10zvsJSxmONJ8dJKzISOH9M2XXmnjJ4v3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10zvsJSxmONJ8dJKzISOH9M2XXmnjJ4v3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EwQc5cW7TXxH-10dLIlrVj1gJBzfKUCv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EwQc5cW7TXxH-10dLIlrVj1gJBzfKUCv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M4nH3N-7cxL3x0rTJaOlvfs8wpPsvOJ4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c_4NS7Dajeq__Ac4zVAWiNwOrBmMM0Ng/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c_4NS7Dajeq__Ac4zVAWiNwOrBmMM0Ng/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IpQ3YNvZdyZYM1uJOD2-Bk_Ue6KNiodw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IpQ3YNvZdyZYM1uJOD2-Bk_Ue6KNiodw/view?usp=sharing
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Sisteme și raportări financiare (4 ECTS) 

 

Titularul de curs, titularul activităților practice, competențele dobândite, metodele și criteriile 

de evaluare pentru această disciplină, bibliografia disciplinei precum și alte informații utile pot 

fi găsite în fișa disciplinei, la adresa: 

https://drive.google.com/file/d/1G2Xl2kURs_L1LknG7qHJgFccAAcWSqM_/view?usp=shar

ing  

 

Elaborarea lucrării de licență (3 ECTS) 

 

Titularul de curs, titularul activităților practice, competențele dobândite, metodele și criteriile 

de evaluare pentru această disciplină, bibliografia disciplinei precum și alte informații utile pot 

fi găsite în fișa disciplinei, la adresa: 

https://drive.google.com/file/d/1y9QH-qEbBP7dL8tPcJ-IV_9BTnMGrFbI/view?usp=sharing  

 

Stagiile de practică  

Studenții programului de licență vor efectua un stagiu de practică de 90 ore, în anul II, la agenți 

economici. La finalul stagiului de practică se elaborează un portofoliu de practică.  

 

 

https://drive.google.com/file/d/1G2Xl2kURs_L1LknG7qHJgFccAAcWSqM_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G2Xl2kURs_L1LknG7qHJgFccAAcWSqM_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y9QH-qEbBP7dL8tPcJ-IV_9BTnMGrFbI/view?usp=sharing

