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REZUMATELE  FIŞELOR DISCIPLINELOR 

 

 

Anul de studiu: II 

Anul universitar: 2019/2020 

 

 

I. Disciplina: CONTABILITATE MANAGERIALĂ 

 

II.Statutul disciplinei:  

 

III. Precondiții - 
 

IV. Conţinutul disciplinei:  
1. Delimitări conceptuale în contabilitatea cheltuielilor 

2. Costurile şi rentabilitatea în societăţile de comercializare cu ridicata a mărfurilor. 
3. Contabilitatea de gestiune în societăţile de comercializare cu ridicata a mărfurilor 
4. Particularităţi ale analizei rentabilităţii pe baza datelor contabilităţii de gestiune în 

întreprinderile de comerţ cu ridicata 

 

V:Bibliografia minimală obligatorie 

Deju Mihai , Contabilitate managerială aprofundată, Note de curs, Editura Alma Mater,  ISBN: 
978-606-527-546-1, Bacău, 2017 

                                                    

VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 

III 2x14=28  - - 6 

 

VII.Procedura de evaluare a cunoștințelor:  Examen 

 

 

I. Disciplina: STRATEGII DE DEZVOLTARE AFACERI PRIN PIEȚELE DE 
CAPITAL 
 

II.Statutul disciplinei:  

 

III. Precondiții - 
 

IV. Conţinutul disciplinei:  
1. Arhitectura pietei de capital 

2. Functiile pietei de capital 

3. Reguli care guverneaza activitatea pe piata de capital.  

4. Operatiuni si instrumente financiare  

5. Adoptarea deciziilor investitionale. 

X obligatoriu  opțional  facultativ 

X obligatoriu  opțional  facultativ 
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6. Ricul pe piata de capital. 

7. Notiuni de economie comportamentala aplicata pietei de capital 

 

V:Bibliografia minimală obligatorie 

Ceocea Costel, Strategii ale dezvoltării afacerilor prin pieţele de capital – suport curs 

pentru masterat.                                                    

 

VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 

III 1x14=14 2x14=28 - - 6 

 

VII. Procedura de evaluare a cunoștințelor:  Examen 

 

 

 

I. Disciplina: ANALIZA DATELOR PENTRU AFACERI 

 

II.Statutul disciplinei:  

 

III. Precondiții - 
 

IV. Conţinutul disciplinei:  

1. Analiza în dinamică a datelor economice şi metode de extrapolare a tendinţei 
2. Particularităţi ale analizei în dinamică a datelor economice exprimate valoric; utilizarea 

Indicelui Preţurilor de Consum în vederea realizării comparabilităţii datelor în timp 

3. Utilizarea metodelor de descompunere pe factori de influenţă prin sistemul indicilor, în 
analiza dinamicii unor fenomene economice complexe 

4. Analiza univariată a datelor economice ale firmei: determinarea indicatorilor tendinţei 
centrale; determinarea indicatorilor variaţiei; studierea asimetriei; determinarea gradului de 
concentrare 

5. Metode de studiere a legăturilor specifice variabilelor din economie, măsurate pe scală 
nominală: tabelul de contingenţă; coeficientul de asociere Yule, Cramer; coeficientul de 

contingenţă; testul neparametric pentru două variabile 

6. Metode de studiere a legăturilor specifice variabilelor economice măsurate pe scala 
ordinală: metoda seriilor paralele sau interdependente; metoda grafică; coeficientul de 
corelaţie a rangurilor Spearman; coeficientul de corelaţie a rangurilo Kendall 

7. Metode de studiere a legăturilor specifice variabilelor din economie  măsurate pe scală 
metrică: analiza de regresie şi corelaţie; analiza dispersională; analiza discriminantului 
liniar 

8. Alte metode de analiză a datelor economice ale unei firme 

 

V.Bibliografia minimală obligatorie 

Harja Eugenia, Ţimiraş Laura, Metode statistice utilizate în cercetarea de marketing, Ed. 
Alma Mater, Bacău, 2009.                                                    

 

VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 

III 2x14=28 1x14=14 - - 6 

X obligatoriu  opțional  facultativ 
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I.  Procedura de evaluare a cunoștințelor:  Examen 

 

 

 

I. Disciplina: LEADERSHIP 

 

II.Statutul disciplinei:  

 

III. Precondiții - 
 

IV. Conţinutul disciplinei:  
1. Introducere în leadership 

2. Puterea în organizaţie 

3. Personalitatea liderului 

4. Necesitatea leadershipului formal 

5. Stilurile de leadership 

 

V.Bibliografia minimală obligatorie 

 Lupan, R. Șt. Elemente de comportament organizaţional. Arad: Editura Concordia, 

2004. 

 Owen, H. & Hodgson, V. & Gazzard, N. (2006). Manual de leadership. Ghid practic 

pentru un leadership eficient. CODECS 

 Williams, D. (2007). Leadership real. Oameni şi organizaţii faţă în faţă cu marile lor 
provocări. CODECS 

 

VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 

III 1x14=14 1x14=14 - - 6 

 

VII.Procedura de evaluare a cunoștințelor:  Verificare 

 

 

I. Disciplina: ANALIZĂ ECONOMICO-FINANCIARĂ APROFUNDATĂ 

 

II.Statutul disciplinei:  

 

III. Precondiții - 
 

IV. Conţinutul disciplinei:  
1. Bazele toretico-metodologice ale analizei economico-financiare 

2. Analiza activităţii de producţie şi comercializare pe baza indicatorilor valorici 
3. Analiza potenţialului intern al întreprinderii 
4. Analiza performanţei şi riscurilor întreprinderii pe baza contului de profit şi pierdere  
5. Analiza indicatorilor de creare de valoare 

6. Analiza poziţiei financiare a întreprinderii 
7. Analiza financiară prin fluxuri 
 

V.Bibliografia minimală obligatorie 

 Rotilă Aristiţa, Analiză economico-financiară aprofundată, note de curs în format 

electronic, 2019. 

X obligatoriu  opțional  facultativ 

X obligatoriu  opțional  facultativ 
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 Muntean M., Solomon D.C., Analiză economico-financiară aprofundată, Editura Alma 

Mater, Bacău, 2015. 

 Robu V., Anghel I., Şerban E. C, Analiza economico-financiară a firmei, Editura 

Economică, Bucureşti, 2014. 

VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 

IV 2x12=24 1x12=12 - - 10 

 

VII.Procedura de evaluare a cunoștințelor:  Examen 

 

 

 

I. Disciplina: CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ ÎN DOMENIUL ECONOMIC 

 

II.Statutul disciplinei:  

 

III. Precondiții - 
 

IV. Conţinutul disciplinei:  
1. Demersul de cercetare în economie  

2. Documentarea în demersul cercetării ştiinţifice  
3. Tehnici, procedee şi instrumente de cercetare  
4. Evidenţierea rezultatelor. Redactarea unui text ştiinţific  
 

V.Bibliografia minimală obligatorie 

 Răboacă Gh, Ciucur D., 2004, Metodologia cercetării științifice economice, Ed. FRM, 

București. 
 

VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 

IV  2x12=24 - - 7 

 

VII.Procedura de evaluare a cunoștințelor:  Examen 

 

 

 

I. Disciplina: PRACTICA DE SPECIALITATE 

 

II.Statutul disciplinei:  

 

III. Precondiții - 
 

IV. Conţinutul disciplinei:  

1. Descrierea generală a întreprinderii  
2. Prezentarea detaliată a administrării şi desfăşurării activităţii unei subdiviziuni din 

structura unei întreprinderi şi/sau organizaţii: comercial, resurse umane, tehnic, 
marketing, cercetare-dezvoltare/ financiar-contabil 

 

X obligatoriu  opțional  facultativ 

X obligatoriu  opțional  facultativ 
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V. Bibliografia minimală obligatorie 

 Kotler, Ph. ., Managementul marketingului, Ed. Teora, Bucuresti, 1997 

 Turcu, O., (coord.), Management, Editura Alma Mater, Bacău, 2008. 
 

 

VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 

IV   - 7 3 

 

VII.Procedura de evaluare a cunoștințelor:  Colocviu 

 

 

 

I. Disciplina: ELABORAREA LUCRĂRII DE DISERTAŢIE 

II.Statutul disciplinei:  

 

III. Precondiții - 
 

IV. Conţinutul disciplinei:  
1. Alegerea temei şi elaborarea planului de cercetare 

2. Elaborarea lucrării de disertație 

3. Definitivarea şi susţinerea lucrării de disertație 

 

V.Bibliografia minimală obligatorie 

 Brătianu C-tin și Vasilache S., ”Elaborarea, redactarea și sustinerea lucrărilor de 
disertație și de masterat”, Editura Universitară, București, 2008. 

 

VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 

IV   - - 10 

 

VII.Procedura de evaluare a cunoștințelor:  Colocviu 

 

 

 

 

 

 

                             DECAN,                             DIRECTOR DEPARTAMENT, 

 Semnătura Semnătura 

 Prof.univ.dr. Turcu Ovidiu Leonard Prof.univ.dr. Harja Eugenia 

 

 

X obligatoriu  opțional  facultativ 
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