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GHID DE STUDII 

COURSE CATALOGUE 

 
LICENȚĂ (nivel 6 CEC) 

BACHELOR DEGREE (level 6 EQF) 

 

Denumirea programului (în română și engleză) 

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

(Finance and Banking – 3 years, Full-time courses, 180 ECTS) 

Responsabil de program: Panait Mirela, e-mail mirematei@yahoo.com 

 

Domeniul de studiu 

Finanțe (Finance) 

 

Descrierea programului 

Programul de licență Finanțe și Bănci – IF este conceput astfel încât să pregătească specialiști 

cu următoarele competențe:  

• Utilizarea adecvata a conceptelor, teoriilor, metodelor si instrumentelor de natura 

financiara in entități / organizații private și publice 

• Culegerea, analiza si interpretarea de date si informații referitoare la probleme 

economico-financiare 

• Realizarea de lucrări de natură economico-financiară la nivelul entităților / 

organizațiilor private și publice 

• Execuția de operațiuni și tranzacții financiare specifice entităților / organizațiilor 

private și publice 

• Implementarea planurilor și bugetelor la nivelul entităților / organizațiilor private și 

publice  

• Aplicarea deciziilor financiare în cadrul entităților / organizațiilor private și publice 

 

Rezultatele cheie ale învățării 

Absolvenții programului de licență Finanțe și Bănci – IF vor putea să realizeze:  

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

financiară în entități / organizații private și publice 

• Explicarea și definirea conceptelor, teoriilor, metodelor și instrumentelor de natură 

financiară în entitățile / organizațiile private și publice 

• Aplicarea conceptelor, teoriilor, metodelor  și instrumentelor de natură financiară în 

entități/organizații private și publice pentru rezolvarea de probleme specifice  

• Evaluarea critică a conceptelor, metodelor  și instrumentelor de natură financiară 

folosite pentru rezolvarea de probleme 

• Valorificarea conceptelor, teoriilor, metodelor și instrumentelor de natură financiară 

elaborarea de proiecte/lucrări 

• Identificarea și definirea metodelor, tehnicilor și instrumentelor de culegere, analiză și 

interpretare a datelor referitoare la o problemă economico-financiară  

• Explicarea metodelor, tehnicilor și instrumentelor de culegere, analiză și interpretare a 

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

datelor referitoare la o problemă economico-financiară 

• Identificarea criteriilor de selecție și aplicarea variantei adecvate pentru culegerea și 

analiza datelor economico-financiare 

• Efectuarea de analize economico-financiare curente pe baza datelor și informațiilor 

culese 

• Descrierea lucrărilor de natură economico-financiară realizate la nivelul entităților / 

organizațiilor private și publice 

• Explicarea lucrărilor de natură economico-financiară la nivelul entităților / 

organizațiilor private și publice 

• Aplicarea cunoștințelor, metodelor, tehnicilor și instrumentelor pentru realizarea 

lucrărilor economico-financiare 

• Utilizarea unor indicatori de calitate pentru evaluarea realizării lucrărilor de natură 

economico-financiară  

• Elaborarea unui studiu referitor la realizarea lucrărilor economico-financiare 

• Identificarea și descrierea operațiunilor și tranzacțiilor financiare 

• Explicarea operațiunilor și tranzacțiilor financiare 

• Aplicarea cunoștințelor, metodelor, tehnicilor și instrumentelor pentru derularea  

operațiunilor și tranzacțiilor financiare 

• Evaluarea pe baza metodelor standard a calității execuției operațiunilor și tranzacțiilor 

financiare 

• Simularea de operațiuni  și/sau tranzacții financiare 

• Descrierea planurilor și bugetelor utilizând concepte și metode specifice 

• Explicarea planurilor și bugetelor utilizând concepte și metode specifice  

• Aplicarea planurilor și bugetelor în cadrul entităților / organizațiilor private și publice 

• Evaluarea critică a modalității de aplicare a planurilor și bugetelor  

• Descrierea deciziilor financiare  

• Explicarea deciziilor financiare în vederea implementării lor 

• Aplicarea deciziilor financiare folosind cunoștințe, metode, tehnici și instrumente 

• Evaluarea calității implementării deciziilor financiare  

• Realizarea unei lucrări de analiză a procesului de implementare utilizând indicatori 

financiari 

 

Profilul ocupațional al absolvenților 

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

Comisar garda financiară - 241102; Controlor tezaur - 241104; Inspector financiar-bancar - 

241107; Inspector asigurări - 241108; Referent de specialitate financiar-contabilitate - 241110; 

Dealer - 241113; Analist investiții - 241115; Consultant plasamente valori mobiliare - 241117; 

Agent capital de risc - 241118; Consultant fiscal - 241129; Economist bancă - 241502; Ofițer 

bancar (credite, marketing, produse și servicii bancare) - 241508; Administrator bancar/produs 

leasing - 241509; Referent bancar/societate leasing - 241514; Inspector de specialitate asigurări 

- 241601; Inspector de specialitate subscriere - 241602; Referent de specialitate asigurări - 

241603; Inspector de risc - 241606; Specialist sistem asigurări - 241609; Expert/inspector 

vamal - 241907; Controlor vamal, controlor pentru datoria vamală, agent vamal (studii 

superioare) - 241920; Analist financiar - 241943; Asistent analist - 241947; 
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Consilier/expert/inspector/referent/economist în economia mediului - 244103; Administrator 

financiar (patrimoniu) studii superioare - 244111; 

 

Accesul la continuarea studiilor 

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

 

Planul de învățământ al programului Finanțe și Bănci – 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/12_201bq4g-

oOIHJXnrIXEWRLNJzvzMFS/view?usp=sharing  

 

Moneda și credit (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/15uxwPClP7Lx8bk7zb-KID-SbDMB0jEq6/view?usp=sharing  

 

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/1nbS5Hx1G479UGUasIK8c5RwtteNIKnrM/view?usp=sharin

g  

 

Matematici economice (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/1GYAFOeIA-

fQ2OSp8ZM3QnByG3em5IZF2/view?usp=sharing  

 

  

https://drive.google.com/file/d/12_201bq4g-oOIHJXnrIXEWRLNJzvzMFS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12_201bq4g-oOIHJXnrIXEWRLNJzvzMFS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15uxwPClP7Lx8bk7zb-KID-SbDMB0jEq6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nbS5Hx1G479UGUasIK8c5RwtteNIKnrM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nbS5Hx1G479UGUasIK8c5RwtteNIKnrM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GYAFOeIA-fQ2OSp8ZM3QnByG3em5IZF2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GYAFOeIA-fQ2OSp8ZM3QnByG3em5IZF2/view?usp=sharing
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Informatică economică (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/143e8Qv6oIPX4gMlFPG9NShIRrZDOd-3l/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/1yInf8bIWuT-RuFG-

y_q2RHSdDX2_C2G1/view?usp=sharing  

 

Limbă engleză 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/1SODY8SLVsNbv2JzCdwVQP3Jt_8B6_-

rj/view?usp=sharing  

 

Limbă franceză 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/1iHyxdMazM_plpn6rDM9Uzt1MC29Vhsy_/view?usp=sharin

g  

 

Educaţie 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/1JlsOWXlDWGP6OwhkuuWZwp7SxDwBFKqu/view?usp=s

haring  

 

  

https://drive.google.com/file/d/143e8Qv6oIPX4gMlFPG9NShIRrZDOd-3l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yInf8bIWuT-RuFG-y_q2RHSdDX2_C2G1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yInf8bIWuT-RuFG-y_q2RHSdDX2_C2G1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SODY8SLVsNbv2JzCdwVQP3Jt_8B6_-rj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SODY8SLVsNbv2JzCdwVQP3Jt_8B6_-rj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iHyxdMazM_plpn6rDM9Uzt1MC29Vhsy_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iHyxdMazM_plpn6rDM9Uzt1MC29Vhsy_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JlsOWXlDWGP6OwhkuuWZwp7SxDwBFKqu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JlsOWXlDWGP6OwhkuuWZwp7SxDwBFKqu/view?usp=sharing
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Anul I, semestrul 2  

 

Macroeconomie (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/1O26YOuyWLoHK2mqFXHcuJWo5YTyAK5Kw/view?usp=

sharing  

 

Finanţe publice (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/1vmUCxiTzsO0bhMhDqFs6e2B5zDlORL1B/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/170Ph_swjV_2S3HBAmidGsnv8STf6a9lv/view?usp=sharing  

 

Bazele statisticii (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/11MAd4Gjro1GeT-lorLyjSrNDYRO7rbQy/view?usp=sharing  

 

Baze de date (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/1Z8ieb5hf-tvUcJkbLLJPqZYbnRUVP1Ah/view?usp=sharing  

 

Marketing (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/1krdEZ1h3101nIbwjL4_1gcH5qmwhqzGp/view?usp=sharing  

 

https://drive.google.com/file/d/1O26YOuyWLoHK2mqFXHcuJWo5YTyAK5Kw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1O26YOuyWLoHK2mqFXHcuJWo5YTyAK5Kw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vmUCxiTzsO0bhMhDqFs6e2B5zDlORL1B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vmUCxiTzsO0bhMhDqFs6e2B5zDlORL1B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/170Ph_swjV_2S3HBAmidGsnv8STf6a9lv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11MAd4Gjro1GeT-lorLyjSrNDYRO7rbQy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z8ieb5hf-tvUcJkbLLJPqZYbnRUVP1Ah/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1krdEZ1h3101nIbwjL4_1gcH5qmwhqzGp/view?usp=sharing
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Limbă engleză 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/1WjyKLRs6XWpbrNwy-rgt4DR-I8l_Frua/view?usp=sharing  

 

Limbă franceză 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/1sk4HoFfNSTnr-

4Um2BaoUgb0WaM7RQ8Z/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/1oUW_oNPWXWD3nkUE3EOCcJ5sST_0kdUU/view?usp=s

haring  

 

Anul II, semestrul 3  

 

Piețe de capital (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/15gfnzKBJ9YG_o0_3a6ZV5Ta_Z6luvmD3/view?usp=sharin

g  

 

Operaţiunile instituţiilor de credit (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/1hd_oJVWICvb8zfL87GRENP_3lrDewAQi/view?usp=sharin

g  

 

https://drive.google.com/file/d/1WjyKLRs6XWpbrNwy-rgt4DR-I8l_Frua/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sk4HoFfNSTnr-4Um2BaoUgb0WaM7RQ8Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sk4HoFfNSTnr-4Um2BaoUgb0WaM7RQ8Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oUW_oNPWXWD3nkUE3EOCcJ5sST_0kdUU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oUW_oNPWXWD3nkUE3EOCcJ5sST_0kdUU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15gfnzKBJ9YG_o0_3a6ZV5Ta_Z6luvmD3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15gfnzKBJ9YG_o0_3a6ZV5Ta_Z6luvmD3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hd_oJVWICvb8zfL87GRENP_3lrDewAQi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hd_oJVWICvb8zfL87GRENP_3lrDewAQi/view?usp=sharing
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Contabilitate 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/1S-crXAjFexhcHUzlZxbCUp_Z5bZMw-

Ay/view?usp=sharing  

 

Gestiunea financiară a firmei (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/1B33cgKr8MciB_jJmboioihG7nvWdQZ9d/view?usp=sharing  

 

Econometrie (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/17MVJLN32UoJd6ByM42OqHdb-

blr3qH01/view?usp=sharing  

 

Istorie economică (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/1r6Fp4V9NlE2qHvRvGank93T0-0K8IV9I/view?usp=sharing  

 

Etică în afaceri (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/1N0sQaIjdFiRkqnkB6eNHzkidmhCj_Xr1/view?usp=sharing  

 

Limbă engleză pentru afaceri 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/1XF3G7UUfqPIfYZmbPqdYbVAfq82kStJ0/view?usp=sharin

g  

 

https://drive.google.com/file/d/1S-crXAjFexhcHUzlZxbCUp_Z5bZMw-Ay/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S-crXAjFexhcHUzlZxbCUp_Z5bZMw-Ay/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B33cgKr8MciB_jJmboioihG7nvWdQZ9d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17MVJLN32UoJd6ByM42OqHdb-blr3qH01/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17MVJLN32UoJd6ByM42OqHdb-blr3qH01/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r6Fp4V9NlE2qHvRvGank93T0-0K8IV9I/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1N0sQaIjdFiRkqnkB6eNHzkidmhCj_Xr1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XF3G7UUfqPIfYZmbPqdYbVAfq82kStJ0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XF3G7UUfqPIfYZmbPqdYbVAfq82kStJ0/view?usp=sharing
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Limbă franceză pentru afaceri 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/1iCm66eeb8tOn_sLghkN2qloZ52FN3x7_/view?usp=sharing  

 

Educaţie 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/19QfwK_GLkxYc8vTN4Cj-

dN3NYQ4WNJoR/view?usp=sharing  

 

Anul II, semestrul 4  

 

Gestiune bancară (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/1Z8kQmqooEGSplI9YadxwKe7NDrMDua97/view?usp=shari

ng  

 

Asigurări și reasigurări (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/1VljOUamJLKX8cjtNarvthjHM_9B9V1PY/view?usp=sharin

g  

 

Previziune economică și 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/1QX4r97ZhzQEycRWam0xHmn3aXQv48eHH/view?usp=sh

aring  

 

https://drive.google.com/file/d/1iCm66eeb8tOn_sLghkN2qloZ52FN3x7_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19QfwK_GLkxYc8vTN4Cj-dN3NYQ4WNJoR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19QfwK_GLkxYc8vTN4Cj-dN3NYQ4WNJoR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z8kQmqooEGSplI9YadxwKe7NDrMDua97/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z8kQmqooEGSplI9YadxwKe7NDrMDua97/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VljOUamJLKX8cjtNarvthjHM_9B9V1PY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VljOUamJLKX8cjtNarvthjHM_9B9V1PY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QX4r97ZhzQEycRWam0xHmn3aXQv48eHH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QX4r97ZhzQEycRWam0xHmn3aXQv48eHH/view?usp=sharing
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Sisteme informatice 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/100SBuSjwqGrNSXTPbz_J330nGxAp2eu6/view?usp=sharin

g  

 

Economia și gestiunea întreprinderii (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/1ZcUd5wM4zeotRsfwX-qLoos-F-boHzL6/view?usp=sharing  

 

Finanțe corporative (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/1xfc2FuGCdYuiIUo22gQkjLehklHo4a3a/view?usp=sharing  

 

Limbă engleză pentru afaceri 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/1SwRLcCodf4LZSVQPSnmNojOTDETXkkB8/view?usp=sh

aring  

 

Limbă franceză pentru afaceri 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/14MXiCDwwcH_Ay1MbgWhNqJ_c-ACOC-

JW/view?usp=sharing  

 

Educaţie 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/1ycF31v8Xm3yoJ8qA_vaM8VWhhVLFUjNB/view?usp=sha

ring  

https://drive.google.com/file/d/100SBuSjwqGrNSXTPbz_J330nGxAp2eu6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/100SBuSjwqGrNSXTPbz_J330nGxAp2eu6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZcUd5wM4zeotRsfwX-qLoos-F-boHzL6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xfc2FuGCdYuiIUo22gQkjLehklHo4a3a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SwRLcCodf4LZSVQPSnmNojOTDETXkkB8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SwRLcCodf4LZSVQPSnmNojOTDETXkkB8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14MXiCDwwcH_Ay1MbgWhNqJ_c-ACOC-JW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14MXiCDwwcH_Ay1MbgWhNqJ_c-ACOC-JW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ycF31v8Xm3yoJ8qA_vaM8VWhhVLFUjNB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ycF31v8Xm3yoJ8qA_vaM8VWhhVLFUjNB/view?usp=sharing
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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/146cOFVfOmk3C18F_v2pDLmx1JQ5oS4tQ/view?usp=shari

ng  

 

Anul III, semestrul 5  

 

Fiscalitate (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/1Jma8FpSRri11flMXc0_YsuqUpkys8y1-/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/1vNSUH8PEdtA4kdaItIRvLHyjicqadyEZ/view?usp=sharing  

 

Finante internaţionale (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/1sCh2SyyeyJf5QPHnSmLW2OZIvpLr_W3W/view?usp=shar

ing  

 

Gestiunea financiară a instituțiilor publice (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/1lQTLClUnLnkkm8T1zgKoRFmFDUzYRrwC/view?usp=sha

ring  

 

https://drive.google.com/file/d/146cOFVfOmk3C18F_v2pDLmx1JQ5oS4tQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/146cOFVfOmk3C18F_v2pDLmx1JQ5oS4tQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Jma8FpSRri11flMXc0_YsuqUpkys8y1-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vNSUH8PEdtA4kdaItIRvLHyjicqadyEZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sCh2SyyeyJf5QPHnSmLW2OZIvpLr_W3W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sCh2SyyeyJf5QPHnSmLW2OZIvpLr_W3W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lQTLClUnLnkkm8T1zgKoRFmFDUzYRrwC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lQTLClUnLnkkm8T1zgKoRFmFDUzYRrwC/view?usp=sharing
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Finanțe publice locale (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/1GPh8MZVSC1YhV_xbS1bhZ9SPd8n3J7yE/view?usp=shari

ng  

 

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/1PPG3GrDS8CVLp0ffzFGc02QT15KgsNwc/view?usp=shari

ng  

 

Evaluarea firmei (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/1Q2dmuRJi50v14XztT8GRBE5FscYcKAM5/view?usp=shari

ng  

 

Etică și integritate academică (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: 

 

Modelarea deciziei monetar-financiare (2 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/1l13WFVkl7trVZB-3P3gS_NC6-

wMEVBaB/view?usp=sharing  

 

Tehnologii internet (2 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/1pkt95-

_LtGsoWs0yuTKW9ilHYSBJDSdD/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1GPh8MZVSC1YhV_xbS1bhZ9SPd8n3J7yE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GPh8MZVSC1YhV_xbS1bhZ9SPd8n3J7yE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PPG3GrDS8CVLp0ffzFGc02QT15KgsNwc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PPG3GrDS8CVLp0ffzFGc02QT15KgsNwc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q2dmuRJi50v14XztT8GRBE5FscYcKAM5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q2dmuRJi50v14XztT8GRBE5FscYcKAM5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l13WFVkl7trVZB-3P3gS_NC6-wMEVBaB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l13WFVkl7trVZB-3P3gS_NC6-wMEVBaB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pkt95-_LtGsoWs0yuTKW9ilHYSBJDSdD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pkt95-_LtGsoWs0yuTKW9ilHYSBJDSdD/view?usp=sharing
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Anul III, semestrul 6  

 

Asigurări şi protecţie socială (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/1kgYl7vFb469TzKwsz2z6T8MFnzvWYC5r/view?usp=sharin

g  

 

Managementul portofoliului de active financiare (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/1l5aWtK_20kCx82o2O-wCL2lI89iakUjy/view?usp=sharing  

 

Audit intern (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/1t_o-_u6ZAxUr73WmqVIQKn7-

IKFhvdxq/view?usp=sharing  

 

Preţuri şi concurenţă (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/1X-

xTid_l9xEMoqdrQ0eljARNPYCPZG1R/view?usp=sharing  

 

Contabilitate 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/1PedlQ_3R-PVK14l09ZuzTTkfp6eE0Pwy/view?usp=sharing  

 

https://drive.google.com/file/d/1kgYl7vFb469TzKwsz2z6T8MFnzvWYC5r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kgYl7vFb469TzKwsz2z6T8MFnzvWYC5r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l5aWtK_20kCx82o2O-wCL2lI89iakUjy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t_o-_u6ZAxUr73WmqVIQKn7-IKFhvdxq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t_o-_u6ZAxUr73WmqVIQKn7-IKFhvdxq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X-xTid_l9xEMoqdrQ0eljARNPYCPZG1R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X-xTid_l9xEMoqdrQ0eljARNPYCPZG1R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PedlQ_3R-PVK14l09ZuzTTkfp6eE0Pwy/view?usp=sharing
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Buget şi trezorerie publică (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/1IJTYd6JzqZFdB32BpWvRIwb9rGYyZ8jy/view?usp=sharin

g  

 

Contabilitatea instituțiilor 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/1z3XerapV12-yb3GD-LgT-

oCbWY_F8Z2F/view?usp=sharing  

 

Contabilitate bancară (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/1e3h1zFNEsbYYi0AwIWwA8YGSP-

RTegRO/view?usp=sharing  

 

Elaborarea  lucrarii de licenţă (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/1i9oBDaNbcC3Ses2NVwGkiGApE3Jlk9mI/view?usp=sharin

g  

 

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/1IJTYd6JzqZFdB32BpWvRIwb9rGYyZ8jy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IJTYd6JzqZFdB32BpWvRIwb9rGYyZ8jy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z3XerapV12-yb3GD-LgT-oCbWY_F8Z2F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z3XerapV12-yb3GD-LgT-oCbWY_F8Z2F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e3h1zFNEsbYYi0AwIWwA8YGSP-RTegRO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e3h1zFNEsbYYi0AwIWwA8YGSP-RTegRO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i9oBDaNbcC3Ses2NVwGkiGApE3Jlk9mI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i9oBDaNbcC3Ses2NVwGkiGApE3Jlk9mI/view?usp=sharing

