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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 – IF (învățământ cu frecvență), 3 ani, 180 credite  

(Accounting and Management Information Systems – 3 years, Full-time 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 – IF 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 – IF 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 – IF 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/1wAlYVg4TawUE1Adu0iq53tVYL6s_srp7/view?usp=sharin

g  

 

https://drive.google.com/file/d/1wAlYVg4TawUE1Adu0iq53tVYL6s_srp7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wAlYVg4TawUE1Adu0iq53tVYL6s_srp7/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/1WGMjUL86rwB33ZszDs-

u7LvjBJAZtbhO/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/17dW6RyIm3jiBf-HvcypvA4lxCvxkOkSb/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/1k3RRdRgQiVbqydic0i0LjuUDPZkmi-bG/view?usp=sharing  

 

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/1YI-

KLdFsYn4UskjixPr3JqUXKlCFmDYo/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/1xWJlWh7xp31kM6b-3k-YyD465g8InljC/view?usp=sharing  

 

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/17k_gG4q6NHG5zTnVZuAxoT8Izho3namM/view?usp=shari

ng  

https://drive.google.com/file/d/1WGMjUL86rwB33ZszDs-u7LvjBJAZtbhO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WGMjUL86rwB33ZszDs-u7LvjBJAZtbhO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17dW6RyIm3jiBf-HvcypvA4lxCvxkOkSb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k3RRdRgQiVbqydic0i0LjuUDPZkmi-bG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YI-KLdFsYn4UskjixPr3JqUXKlCFmDYo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YI-KLdFsYn4UskjixPr3JqUXKlCFmDYo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xWJlWh7xp31kM6b-3k-YyD465g8InljC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17k_gG4q6NHG5zTnVZuAxoT8Izho3namM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17k_gG4q6NHG5zTnVZuAxoT8Izho3namM/view?usp=sharing
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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/18zNIfKs6e1ZehXcOeHdp267We2SAUS1Q/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/1owKjLNyYkr2G5TIhDUrSlaHDx1P6E4fA/view?usp=sharin

g  

 

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/1Agzd0R6jRuflmsplq2kfBOyftl_itCQR/view?usp=sharing  

 

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/1u3ohDpoUs_P5hcDUoJRIzjmGbe2dRl6S/view?usp=sharing  

 

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/1zGqvofnuRK_BKwyHxvsdNGZQa2KpI0t3/view?usp=shari

ng  

 

https://drive.google.com/file/d/18zNIfKs6e1ZehXcOeHdp267We2SAUS1Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18zNIfKs6e1ZehXcOeHdp267We2SAUS1Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1owKjLNyYkr2G5TIhDUrSlaHDx1P6E4fA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1owKjLNyYkr2G5TIhDUrSlaHDx1P6E4fA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Agzd0R6jRuflmsplq2kfBOyftl_itCQR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u3ohDpoUs_P5hcDUoJRIzjmGbe2dRl6S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zGqvofnuRK_BKwyHxvsdNGZQa2KpI0t3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zGqvofnuRK_BKwyHxvsdNGZQa2KpI0t3/view?usp=sharing


Pag. 5 din 12 
 

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/1nOA3FjEGqk3Xp0i8pF3o9Na3kZxqJv5j/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/1cGNbt35pkb8l1G4LZrPFoNmgWeBt8BYR/view?usp=shari

ng  

 

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/1DuwBvLXEvyIBSDro8bwEtF3vtjvPX7pF/view?usp=sharin

g  

 

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/1ewNw__r9M0HNl_Pe3nE2YRWzSSwra9e4/view?usp=shari

ng  

 

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/1HOY1o-hv9uv-3SV-iZIWxNa9u_nUhUrv/view?usp=sharing  

 

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/1qxVui8aMb3ezagf4llnx_dU4C5fYKQrC/view?usp=sharing  

 

https://drive.google.com/file/d/1nOA3FjEGqk3Xp0i8pF3o9Na3kZxqJv5j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cGNbt35pkb8l1G4LZrPFoNmgWeBt8BYR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cGNbt35pkb8l1G4LZrPFoNmgWeBt8BYR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DuwBvLXEvyIBSDro8bwEtF3vtjvPX7pF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DuwBvLXEvyIBSDro8bwEtF3vtjvPX7pF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ewNw__r9M0HNl_Pe3nE2YRWzSSwra9e4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ewNw__r9M0HNl_Pe3nE2YRWzSSwra9e4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HOY1o-hv9uv-3SV-iZIWxNa9u_nUhUrv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qxVui8aMb3ezagf4llnx_dU4C5fYKQrC/view?usp=sharing
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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/1Xjw-NGrjaBsw6UEX9-

nrb5k2QNpSxExR/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/17SoI75JMGrfao7mNytZYMEMrzmA8CAnn/view?usp=shar

ing  

 

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/1HreJvmbe9zCD4ZO5JLvb9lw0-

DEe5Mk7/view?usp=sharing  

 

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/1hWHtfHr8E6eMHw4UzmHRtzyYi7WhPwVw/view?usp=sh

aring  

 

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/1Zhn2YW5-

dOImQU34xCTGEiJXBy2iXT28/view?usp=sharing  

 

https://drive.google.com/file/d/1Xjw-NGrjaBsw6UEX9-nrb5k2QNpSxExR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xjw-NGrjaBsw6UEX9-nrb5k2QNpSxExR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17SoI75JMGrfao7mNytZYMEMrzmA8CAnn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17SoI75JMGrfao7mNytZYMEMrzmA8CAnn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HreJvmbe9zCD4ZO5JLvb9lw0-DEe5Mk7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HreJvmbe9zCD4ZO5JLvb9lw0-DEe5Mk7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hWHtfHr8E6eMHw4UzmHRtzyYi7WhPwVw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hWHtfHr8E6eMHw4UzmHRtzyYi7WhPwVw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Zhn2YW5-dOImQU34xCTGEiJXBy2iXT28/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Zhn2YW5-dOImQU34xCTGEiJXBy2iXT28/view?usp=sharing
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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/13WX5vc7CKlE9VUbARaShWKXCij2vG_Zb/view?usp=sha

ring  

 

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/1g51F9bBGjSB4Rd9pIArcNiXKcRDEgjHG/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/1BKt5LhuSP2Gfdp9YM1rsOD1bPO260ltK/view?usp=sharin

g  

 

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/10nD0IZPn5up_pOk5l6DlmKYJHULB69IQ/view?usp=shari

ng  

 

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/14V7TCkauSSv6_QulADZy8izt-0v0bFnY/view?usp=sharing  

 

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/17b-

UYeUAhXzolxeKdkzNOuU62QIopIq3/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/13WX5vc7CKlE9VUbARaShWKXCij2vG_Zb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13WX5vc7CKlE9VUbARaShWKXCij2vG_Zb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g51F9bBGjSB4Rd9pIArcNiXKcRDEgjHG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g51F9bBGjSB4Rd9pIArcNiXKcRDEgjHG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BKt5LhuSP2Gfdp9YM1rsOD1bPO260ltK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BKt5LhuSP2Gfdp9YM1rsOD1bPO260ltK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10nD0IZPn5up_pOk5l6DlmKYJHULB69IQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10nD0IZPn5up_pOk5l6DlmKYJHULB69IQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14V7TCkauSSv6_QulADZy8izt-0v0bFnY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17b-UYeUAhXzolxeKdkzNOuU62QIopIq3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17b-UYeUAhXzolxeKdkzNOuU62QIopIq3/view?usp=sharing
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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/15d_JZ-KvrmZ6mtqlyUhIp5EcKa_uLo24/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/1ZBTWEhNAwLsNOkJ5cGFKkONwqoOSe5P7/view?usp=s

haring  

 

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/1w1sKuvz7FOo5wC8zotFmqM4HrOM1tUfH/view?usp=shar

ing  

 

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/18Uh55ymVZV3l0KkkJnaR4vfKNwAgktCu/view?usp=shari

ng  

 

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/1NJKGTnwGjyYBvKfXw66ZFqD949udht-

q/view?usp=sharing  

 

https://drive.google.com/file/d/15d_JZ-KvrmZ6mtqlyUhIp5EcKa_uLo24/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZBTWEhNAwLsNOkJ5cGFKkONwqoOSe5P7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZBTWEhNAwLsNOkJ5cGFKkONwqoOSe5P7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w1sKuvz7FOo5wC8zotFmqM4HrOM1tUfH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w1sKuvz7FOo5wC8zotFmqM4HrOM1tUfH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18Uh55ymVZV3l0KkkJnaR4vfKNwAgktCu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18Uh55ymVZV3l0KkkJnaR4vfKNwAgktCu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NJKGTnwGjyYBvKfXw66ZFqD949udht-q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NJKGTnwGjyYBvKfXw66ZFqD949udht-q/view?usp=sharing
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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/1mc6EbtSPI_YmCPuUNy5xutAFxtyxfC15/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/16UKYwHwREHEF4RzIfmbLpfL7AFCmCYR0/view?usp=s

haring  

 

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/1Ui8q6qosnRTuhPY6qHPXbkbPQVP7usG4/view?usp=shari

ng  

 

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/1s9cCBJK7K-IjcaxAO7L7I7qnhafxXX31/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/1p8HvB4yxMFfCb03CxYpEsVTLxaOkeCPY/view?usp=shar

ing  

 

https://drive.google.com/file/d/1mc6EbtSPI_YmCPuUNy5xutAFxtyxfC15/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16UKYwHwREHEF4RzIfmbLpfL7AFCmCYR0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16UKYwHwREHEF4RzIfmbLpfL7AFCmCYR0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ui8q6qosnRTuhPY6qHPXbkbPQVP7usG4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ui8q6qosnRTuhPY6qHPXbkbPQVP7usG4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s9cCBJK7K-IjcaxAO7L7I7qnhafxXX31/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p8HvB4yxMFfCb03CxYpEsVTLxaOkeCPY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p8HvB4yxMFfCb03CxYpEsVTLxaOkeCPY/view?usp=sharing
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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/1BdT6xz2D05oaR5PUGcWmVi3cykufhiAT/view?usp=shari

ng  

 

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/1vSFtCMdGggJJL3wIM3Tah8U3kDFN6t5j/view?usp=sharin

g  

 

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/1p-lHvhTk3XxbJ5PcmhIbcvoVulYQL2K1/view?usp=sharing  

 

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/1t4tiT1ZOa1BLALlHsHyqXRqNWSorG0FJ/view?usp=sharin

g  

 

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/1zvzJMGHsCFmgG0CMlqM8FTiOu5yEVkiy/view?usp=shar

ing  

 

https://drive.google.com/file/d/1BdT6xz2D05oaR5PUGcWmVi3cykufhiAT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BdT6xz2D05oaR5PUGcWmVi3cykufhiAT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vSFtCMdGggJJL3wIM3Tah8U3kDFN6t5j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vSFtCMdGggJJL3wIM3Tah8U3kDFN6t5j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p-lHvhTk3XxbJ5PcmhIbcvoVulYQL2K1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t4tiT1ZOa1BLALlHsHyqXRqNWSorG0FJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t4tiT1ZOa1BLALlHsHyqXRqNWSorG0FJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zvzJMGHsCFmgG0CMlqM8FTiOu5yEVkiy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zvzJMGHsCFmgG0CMlqM8FTiOu5yEVkiy/view?usp=sharing
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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/1KaYYmdC7cQjrUce4yF1qyQr1UASXFJmQ/view?usp=shar

ing  

 

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/1RP4u0NntgAr1c9JYHXQXofnEVm2IkrYA/view?usp=shari

ng  

 

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/1kLLzlfRxK2cnZXlhwxOkUOOWwS5PBBFH/view?usp=sh

aring  

 

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/1E4ev-6sTDsU9EpKwyzVQ8ezEnXW-

lR1H/view?usp=sharing  

 

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/1nHU5AymTP-

Bu0MdAzlpkfHsL1ak5s_fp/view?usp=sharing  

 

https://drive.google.com/file/d/1KaYYmdC7cQjrUce4yF1qyQr1UASXFJmQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KaYYmdC7cQjrUce4yF1qyQr1UASXFJmQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RP4u0NntgAr1c9JYHXQXofnEVm2IkrYA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RP4u0NntgAr1c9JYHXQXofnEVm2IkrYA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kLLzlfRxK2cnZXlhwxOkUOOWwS5PBBFH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kLLzlfRxK2cnZXlhwxOkUOOWwS5PBBFH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E4ev-6sTDsU9EpKwyzVQ8ezEnXW-lR1H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E4ev-6sTDsU9EpKwyzVQ8ezEnXW-lR1H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nHU5AymTP-Bu0MdAzlpkfHsL1ak5s_fp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nHU5AymTP-Bu0MdAzlpkfHsL1ak5s_fp/view?usp=sharing
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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/1SH4xFzdM3DMBSjSAg8bCwCIgpbk_G5xT/view?usp=shar

ing  

 

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/1JnrkK19D0LWclwvOn1UCcgWJ-

frl6EPN/view?usp=sharing  

 

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/16ekyLb4sO5BVBnsW3lMnYlfFtLcRaQZf/view?usp=sharin

g  

 

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/18jjE_9KTh9uQoMQBHSw58JVp71mWdv5v/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/12xViseC0ZqyGrksgt1ZpaWj2VfZhIAOM/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/1SH4xFzdM3DMBSjSAg8bCwCIgpbk_G5xT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SH4xFzdM3DMBSjSAg8bCwCIgpbk_G5xT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JnrkK19D0LWclwvOn1UCcgWJ-frl6EPN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JnrkK19D0LWclwvOn1UCcgWJ-frl6EPN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16ekyLb4sO5BVBnsW3lMnYlfFtLcRaQZf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16ekyLb4sO5BVBnsW3lMnYlfFtLcRaQZf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18jjE_9KTh9uQoMQBHSw58JVp71mWdv5v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18jjE_9KTh9uQoMQBHSw58JVp71mWdv5v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12xViseC0ZqyGrksgt1ZpaWj2VfZhIAOM/view?usp=sharing

