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Universitatea: „Vasile Alecsandri” din Bacău 
Facultatea de Ştiinţe Economice 
Profilul/Domeniul: Contabilitate 
Specializarea/Programul de studii: Contabilitate şi Informatică de Gestiune 

 

Forma de învăţământ:   IF 
 
 
 

REZUMATELE  FIŞELOR DISCIPLINELOR 
 

Anul de studiu: I 
Anul universitar: 2021/2022 
 
I. Disciplina: Matematică aplicată  în economie 

 

II. Statutul disciplinei:  

 
III. Precondiții (precizarea eventualelor cerințe de cunoaștere/promovarea prealabilă a unor 
alte discipline) 

 

IV. Conţinutul disciplinei: enumerarea principalelor secțiuni/capitole/teme ale disciplinei 
 Spaţii vectoriale 

 Definiţia spaţiilor vectoriale, proprietăţi, exemple 
  Dependenţă şi independenţă liniară 
  Bază. Coordonate 

 Forme liniare. Forme biliniare. Forme pătratice 
 Definiţia formelor liniare, proprietăţi, exemple 
  Definiţia formelor biliniare, proprietăţi, exemple 
  Definiţia formelor pătratice 
          Forma canonică a unei forme pătratice reale.  
              Signatura unei forme pătratice reale 

 Funcţii de mai multe variabile. Derivate parţiale. Diferenţiale 
              Derivate parţiale 
  Diferenţiale 
  Formula lui Taylor 
  Puncte de extrem 
 Extreme condiţionate 

 Integrale improprii 
              Integrale improprii cu limite de integrare infinite 
              Integrale improprii din funcţii nemarginite 

 Elemente de teoria probabilităţilor şi statistică matematică 
 Câmp de evenimente. Câmp de probabilitate 
   Variabile aleatoare  

              Distribuţii continue clasice 
 Noţiuni de matematici financiare 

Procente 
Dobânda simplă. Dobânda compusă 
Taxa pe valoarea adăugată 
Credit, anuitate şi amortisment 

 
V.  Bibliografia minimală obligatorie 
 

V. Diaconiţa, M. Spînu, Gh. Rusu - Matematici aplicate în economie, Ed. Sedcom Libris, Iaşi, 2004 
M. Gîrţu – Matematică aplicată în economie, Ed. Alma Mater, Bacău, 2012  
M. Gîrţu, A-M. Patriciu  – Matematică pentru economişti, Ed. Alma Mater, Bacău, 2013 
N. Mihăilă, O. Popescu - Matematici speciale aplicate în economie, E.D.P., Bucureşti, 1978 
T. Postelnicu, C. Dinescu, B. Săvulescu - Matematici speciale aplicate în economie, E.D.P., Bucureşti, 1977 

x obligatoriu  opțional  facultativ 
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VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 
I 1x14=14 1x14=14 - - 3 

 
VII.  Procedura de evaluare a cunoștințelor: examen 

 
 
I. Disciplina: Microeconomie 

 
II. Statutul disciplinei:  

 
III. Precondiții:  - 
 

IV. Conţinutul disciplinei:  
Modul de gândire economic. Sisteme economice. Comportamentul consumatorului. Cererea. 
Comportamentul producătorului. Pieţe, prețuri, concurență. Distribuția venitului. 
 

V.  Bibliografia minimală obligatorie 

1. Danu M., Microeconomie, Editura Alma Mater, Bacău, 2012 
2. Danu Marcela-Cornelia, Economie, Editura Alma Mater, Bacău, 2019 
3. Stiglitz J.E., Walsh C., Economie, Editura Economică, Bucureşti, 2005 
 

VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 
I 2x14=28 2x14=28 - - 5 

 
VII. Procedura de evaluare a cunoștințelor: examen 

 
 
I. Disciplina: Contabilitate 

 
II. Statutul disciplinei:  

 
III. Precondiții:  nu este cazul 

 

IV. Conținutul disciplinei: Capitolul I.  Natura și scopul contabilității. Capitolul II. Bilanțul și 
poziția financiară. Capitolul III. Contul de profit și pierdere și performanta întreprinderii. 
Capitolul III. Contul și dubla înregistrare a operațiilor. Capitolul IV. Documentele în 
contabilitate. Capitolul V. Evaluarea elementelor patrimoniale în contabilitate. Capitolul VI. 

Calculația - procedeu al metodei contabilității. Capitolul VII. Lucrările contabile de închidere a 
exercițiului financiar. 

 
V.  Bibliografia minimală obligatorie 

Dragomirescu, S.E. (2021) – Contabilitate. Suport de curs în format electronic. 
 
VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 
I 2x14=28 2x14=28 - - 6 

x obligatoriu  opțional  facultativ 

X obligatoriu  opțional  facultativ 
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VII. Procedura de evaluare a cunoștințelor: examen 
 
 
I. Disciplina: Informatică 

 
II. Statutul disciplinei:  

 
III. Precondiții - 
 

IV. Conţinutul disciplinei:  
 
Curs 

 Structura si functionarea unui calculator  
 Arhitectura software a unui calculator 
 Configurarea si utilizarea calculatorului 
 Office 365 - Word. Tehnoredactarea textelor 
 Office 365 - Excel. Analiza şi organizarea datelor 
 Office 365 - Powerpoint. Tehnici de prezentare a informatiilor 
 
Laborator 

 Structura unui sistem de calcul. Sistemul de numeratie binar. Sistemul de operare Windows 
 Microsoft Word 
 Microsoft Excel 
 Microsoft Powerpoint. Tehnice de animatie si de prezentare a informatiilor 
 
V.  Bibliografia minimală obligatorie 

 Muraru C.V, Nechita E., Informatica Economica, Editura Alma Mater, Bacau 2012 
 Dragoi D.D., Schnakovszky C., Raveica I.C., Ganea B.I., Utilizarea calculatoarelor. Note de 

curs si aplicaţii,  http://cadredidactice.ub.ro/crinelraveica/files/2010/10/curs-utilizarea-
calculatorului.pdf 

 Adam R, Informatica – note de curs 
 
VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 
I 1 x 14 = 14 - 1x14=14 - 3 

 
VII. Procedura de evaluare a cunoștințelor: examen 
 
 
I. Disciplina: Dreptul afacerilor 

 
II. Statutul disciplinei:  

 
III. Precondiții (precizarea eventualelor cerințe de cunoaștere/promovarea prealabilă a unor 
alte discipline) 

- 

IV. Conţinutul disciplinei: enumerarea principalelor secțiuni/capitole/teme ale disciplinei 
 

Curs: 

• Consideraţii generale despre drept, lege, libertate, subiect de drept, obligaţie, afacere, instituţie 
juridică 

X obligatoriu  opțional  facultativ 

x obligatoriu  opțional  facultativ 
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• Activitatea de afaceri. Patrimoniul comercial. Fondul de comerţ 
• Profesionistul. Comercianţii persoane fizice. Capacităţi, incapacităţi, restricţii. 
• Auxiliarii comercianţilor. Intermediarii şi agenţii de comerţ 
• Societăţile care desfășoară activități comerciale. Tipologia, reglementarea juridică, înfiinţarea, 
personalitatea juridică, desfăşurarea activităţii şi încetarea existenţei societăţilor. 
• Obligaţiile comerciale. Principii şi reguli privind obligaţiile comerciale. Probele în materia 
dreptului afacerilor. Prescripţia extinctivă în dreptul afacerilor 
• Contractele comerciale. Teoria generală a contractului de afaceri. Principalele contracte de 
afaceri/comerciale 
Seminar: 

• Statul de drept 
• Principiile dreptului afacerilor 
• Subiecţii de drept al afacerilor. Profesionistul. Comerciantul. Consumatorul. 
• Test de verificare a cunoștințelor 
• Societăţile care desfășoară activități comerciale. Comparaţie, avantaje, dezavantaje, implicaţii. 
• Societăţi. Studii de caz. 
• Obligaţiile comerciale 
• Contractele dintre profesionişti. Modele de contracte, clauze specifice, clauze abuzive. 
 

V.  Bibliografia minimală obligatorie 

 Suportul de curs de Dreptul afacerilor 
 
VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 
I 2x14=28 2x14=28 - - 6 

 
VII. Procedura de evaluare a cunoștințelor: examen 

 
 
I. Disciplina: Economie monetară 

 
II. Statutul disciplinei:  

 
III. Precondiții: - 
 

IV. Conţinutul disciplinei:  
1. Moneda şi masa monetară 
2. Organizarea monetară. Construcţia monetară europeană              
3. Echilibrul monetar şi inflaţia 
4. Băncile: apariţie, evoluţii, rol. Sistemul bancar din România          
5. Creditul şi dobânda 
6. Instrumente de credit şi plată 
7. Politica monetară 
 
V.  Bibliografia minimală obligatorie 

1. Bucur, I. A. (2021), Economie monetară: note de curs în format electronic. 
 
VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 
I 2x14=28 2x14=28 - - 5 

X obligatoriu  opțional  facultativ 
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VII. Procedura de evaluare a cunoștințelor: verificare 
 
 
I. Disciplina: Comunicare în afaceri I (engleză) 

 
II. Statutul disciplinei:  

 
III. Precondiții (precizarea eventualelor cerințe de cunoaștere/promovarea prealabilă a unor 
alte discipline) -  

 

IV. Conţinutul disciplinei:  
Seminarul de Comunicare în afaceri 1 (engleză) se adresează studenţilor specializării 
Contabilitate şi informatică de gestiune care vor utiliza limba engleză în timpul și la sfârşitul 
studiilor universitare. Acesta va permite studenţilor utilizarea limbii engleze în scopuri socio-
profesionale, fiind un cadru în care studenţii operează cu o serie de concepte economice dobândite 
la disciplinele de specialitate prevăzute în planul de învăţământ. Structurarea conţinutului se 
axează pe însuşirea şi fixarea de competenţe şi abilităţi comunicative pe diverse teme ce descriu 
mediul economic. Astfel, temele propuse sunt de actualitate şi adaptate specificului domeniului 
economic, aducȃnd în prim plan aspecte interpersonale ale comunicării în afaceri (Making new 

contacts and socializing, Communication at work), informaţii esenţiale pentru înfiinţarea, 
preluarea şi managementul unei companii (Company structure, types and activities, Starting a 

business), reglementări generale privind organizarea şi conducerea evidenţei contabile (Spending 

and saving money) sau politicile de recrutare, motivare şi fidelizare a personalului (Motivation, 

competition and performance, Finding a job, careers and recruitment). Se are în vedere şi 
însuşirea de cunoştinţe de vocabular şi gramatică a limbii engleze prin utilizarea lor în contexte ce 
descriu mediul economic (timpurile verbale, expresii utile pentru fiecare temă de comunicare etc.). 
 
V.  Bibliografia minimală obligatorie 

 Barrall, Irene; Barrall, Nikolas, Intelligent Business, Skills Book, Advanced Business English, 
Pearson Education Limited, Harlow, Essex, 2011. 

 Culea, Mihaela; Galița, Raluca, English for Accounting and Business Administration, manual 
de lucru, Alma Mater, Bacău, 2012.  

 Emmerson, Paul, Business Grammar Builder, Macmillan, London, 2005. 
 

VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 
I - 1x14=14 - - 2 

 
VII. Procedura de evaluare a cunoștințelor: verificare pe parcursul semestrului 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 
10.2. Metode de evaluare 

 
10.3. Pondere 
din nota finală 

Seminar 

Cunoaşterea teoriei şi 
folosirea ei în practică   

Orală – activitatea de seminar din timpul 
semestrului 
Evaluarea 1 teme de casă pe un subiect dat 
Scrisă – verificare la sfârşitul semestrului prin 
prin test de verificare a cunoştinţelor 

30% 

 

20% 

 

50% 

 
 
I. Disciplina: Comunicare în afaceri I (franceză) 

 
II. Statutul disciplinei:  

 

x obligatoriu  opțional  facultativ 

x obligatoriu  opțional  facultativ 
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III. Precondiții (precizarea eventualelor cerințe de cunoaștere/promovarea prealabilă a unor alte 
discipline) 

 Studierea limbii franceze în ciclurile de studii anterioare 
 Competenţe de comunicare scrisă şi orală în limba franceză (noţiuni de bază) 
 

IV. Conţinutul disciplinei: enumerarea principalelor secțiuni/capitole/teme ale disciplinei 

Prise de contact. Se présenter. Interroger l’autre. Porter une conversation. Parler des quantités 
Agenda. Prendre/ modifier/ annuler un rendez-vous. Réserver. Parler de ses horaires 
Parler d’argent. Echanger ou se faire rembourser. Passer une commande. Faire  des critiques. 
Demander des renseignements supplémentaires 
Renseigner ou se renseigner. Prendre ou résilier un contrat 
Découvrir et identifier une entreprise : activité, effectifs, marché. Comparer les performances : 
résultats et tendances 
Analyser des techniques de vente. Expliquer le succès d’une entreprise commerciale 
 
V.  Bibliografia minimală obligatorie 

1. Bescherelle La conjugaison pour tous, Paris, Hatier, 2019. 
2. Boularès, Michèle, Frérot, Jean-Louis, Grammaire progressive du français, 3e édition, Paris, 

CLE International, 2019. 
3. Miquel, Claire, Communication progressive du français, Niveau Intermédiaire, Paris, CLE 

International, 2018. 
4. Penfornis, Jean-Luc, Français.com-Français professionnel(Niveau intermédiaire), 3e édition, 

Paris, CLE International, 2018. 
5. Penfornis, Jean-Luc, Français.com-Cahier d’activités, 3e édition, Paris, CLE International, 

2020. 
 
VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 
I - 1x14=14 - - 2 

 
VII. Procedura de evaluare a cunoștințelor: colocviu  

 
 
I. Disciplina: Educație Fizică și Sport I 

 
II. Statutul disciplinei:  

 
III. Precondiții (precizarea eventualelor cerințe de cunoaștere/promovarea prealabilă a unor 

alte discipline): Nu 

 
IV. Conţinutul disciplinei: enumerarea principalelor secțiuni/capitole/teme ale disciplinei 
- Menţinerea şi întărirea sănătăţii, călirea organismului şi dezvoltare fizică armonioasă prin 

practicarea unor discipline sportive (handbal, fotbal, baschet, volei, tenis, badminton, tenis de 
masa ) şi a unor exerciţii cu caracter atletic, desfăşurate în aer liber 

- Dezvoltarea/educarea aptitudinilor psiho-motrice prin practicarea jocurilor sportive (handbal, 
fotbal, baschet, volei, tenis, badminton, tenis de masa) şi a exerciţiilor cu caracter atletic, 
desfăşurate în aer liber 

- Organizarea, conducerea şi arbitrarea unei competiţii sportive organizate în timpul liber 
 
V.  Bibliografia minimală obligatorie 

1. Acsinte A. ,  Jocuri şi activităţi dinamice de timp liber, Ed. Performantica, Iaşi, 2007; 
2. Dobrescu T., Gimnastica aerobică- o alternativă pentru un nou stil de viaţă al adolescentelor, 

Ed. Pim, Iaşi 2008; 

x obligatoriu  opțional  facultativ 
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3. Pavel Silviu-Ioan, Caiet de lucrări practice la facultăţile neprofil, Alma Mater, Bacău, 2007 
 

VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 
I - 1x14=14 - - 1 

 
VII. Procedura de evaluare a cunoștințelor: verificare. Standard minim de performanţă – admis. 

Participare activă şi conştientă la toate activităţile. Implicare activă; 
Însuşirea şi înţelegerea importanţei practicării exerciţiilor fizice pentru  organism; 
Practicarea independentă a exerciţiului fizic în activităţile de timp liber şi recreative; 
 
 
I. Disciplina: Statistică 

 
II. Statutul disciplinei:  

 
III. Precondiții (precizarea eventualelor cerințe de cunoaștere/promovarea prealabilă a unor 
alte discipline) - 

 

IV. Conţinutul disciplinei: enumerarea principalelor secțiuni/capitole/teme ale disciplinei 
Statistica - instrument de cunoaştere a fenomenelor. 
Observarea statistică: rolul observării în procesul de cercetare statistică; metode de observare 
statistică; erorile observării statistice. 
Prelucrarea primară a date lor statistice: concept;centralizarea datelor statistice; gruparea şi 
clasificarea   datelor statistice. 
Prezentarea datelor statistice în: tabele statistice; serii statistice; grafice statistice. 
Indicatori statistici: funcţiile indicatorilor statistici; clasificarea indicatorilor statistici; indicatorii 
statistici calculaţi sub formă de mărimi relative. 
Analiza seriilor de repartiţie: indicatorii de nivel şi de frecvenţe; indicatorii tendinţei centrale 
(mărimi medii de calcul; mărimi medii de poziţie); indicatorii variaţiei; ANOVA; media şi 
dispersia caracteristicii alternative ; asimetria şi forma unei distribuţii; indicatorii concentrării şi 
diversificării. 
 
V.  Bibliografia minimală obligatorie 

1. Băcescu A., Ţiţan E.,Ghiţă S., Bazele statisticii - Ed. Meteora Press, Bucureşti, 2001 
2. Harja Eugenia, Statistică şi Econometrie – 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 
II 2x14=28 2x14=28 - - 6 

 
VII. Procedura de evaluare a cunoștințelor: examen 
 
 
I. Disciplina: Macroeconomie 

 
II. Statutul disciplinei:  

 

X obligatoriu  opțional  facultativ 

x obligatoriu  opțional  facultativ 
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III. Precondiții:  - 
 

IV. Conţinutul disciplinei:  
Circuitul economic de ansamblu. Venitul, consumul, investiţiile. Creştere economică și dezvoltare 
durabilă. Fluctuaţiile economice. Piața muncii. Șomajul. Piaţa monetară. Inflaţia  
 
V.  Bibliografia minimală obligatorie 

4. Danu M., Microeconomie, Editura Alma Mater, Bacău, 2012 
5. Danu Marcela-Cornelia, Economie, Editura Alma Mater, Bacău, 2019 
 

VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 
II 2x14=28 1x14=14 - - 5 

 
VII.  Procedura de evaluare a cunoștințelor: examen 

 
 
I. Disciplina: Contabilitate financiară I 

 
II. Statutul disciplinei:  

 
III. Precondiții (precizarea eventualelor cerințe de cunoaștere/promovarea prealabilă a unor 
alte discipline)  - 

 

IV. Conţinutul disciplinei: enumerarea principalelor secțiuni/capitole/teme ale disciplinei 
 Bazele contabilităţii financiare a  întreprinderii  
 Contabilitatea capitalurilor  
 Contabilitatea activelor imobilizate  
 Contabilitatea stocurilor  
 
V.  Bibliografia minimală obligatorie 

1. Rotilă A., Contabilitate financiară I - note de curs în format electronic, 2021 
2. CECCAR, Ghid practic de aplicare a Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare 

anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, 
Editura CECCAR, Bucureşti, 2015 
3. * * * Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea reglementărilor 

contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale 

consolidate, publicat în Monitorul Oficial nr. 963/2014, cu modificările şi completările ulterioare 
 
VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 
II 2x14=28 2x14=28 - - 5 

 
VII. Procedura de evaluare a cunoștințelor: examen 
 
 
I. Disciplina: Marketing 

 
II. Statutul disciplinei:  

 

X obligatoriu  opțional  facultativ 

x obligatoriu  opțional  facultativ 
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III. Precondiții (precizarea eventualelor cerințe de cunoaștere/promovarea prealabilă a unor 
alte discipline) 

 
- Nu este cazul 
 

IV. Conţinutul disciplinei: enumerarea principalelor secțiuni/capitole/teme ale disciplinei 
1. Marketingul în societate şi în economie  
2. Mediul de marketing al întreprinderii 
3. Politica şi strategia de marketing  
4. Politica de produs 
5. Politica de preț 
6. Politica de distribuție 
7. Politica promoțională 
 

V.  Bibliografia minimală obligatorie 

1. Prihoancă, D. – Marketing. Note de curs, Ed. Alma Mater, 2013. 
 
VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 
II 2x14=28 - - - 3 

 
VII. Procedura de evaluare a cunoștințelor: verificare 

 
 
I. Disciplina: Finanțe 

 
II. Statutul disciplinei:  

 
III. Precondiții: - 
 

IV. Conţinutul disciplinei:  
1. Finanţele: concept, conţinut economic, funcţii, rol 
2. Mecanismul financiar              
3. Sistemul bugetar public 
4. Sistemul resurselor financiare publice          
5. Fiscalitatea şi evaziunea fiscală 
6. Sistemul cheltuielilor publice 
7. Politica financiară 
8. Finanţele private – componentă a sistemului financiar 
 
V.  Bibliografia minimală obligatorie 

1. Bucur, I. A. (2017), Finanțe – note de curs în format electronic. 
2. Mircea, M. C., Bucur I. A. (2013), Finanţe publice. Curs universitar, Ed Alma Mater, Bacău 
 
VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 
II 2x14=28 2x14=28 - - 6 

 
VII. Procedura de evaluare a cunoștințelor: examen 
 

X obligatoriu  opțional  facultativ 
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I. Disciplina: Drept comunitar 
 

II. Statutul disciplinei:  

 
III. Precondiții (precizarea eventualelor cerințe de cunoaștere/promovarea prealabilă a unor 

alte discipline) 

- 

IV. Conţinutul disciplinei: enumerarea principalelor secțiuni/capitole/teme ale disciplinei 
Curs: 

• Modulul I. Izvoarele dreptului comunitar. Scurt istoric al apariţiei şi evoluţiei Uniunii     
Europene 
• Izvoarele primare ale Dreptului comunitar. Izvoarele derivate ale Dreptului comunitar.  
Izvoarele nescrise ale Dreptului comunitar 
• Actorii sistemului comunitar.  Legislativul şi executivul european 
• Organele  judecătoreşti şi de control la nivelul UE 
• Organele consultative şi monetare ale Uniunii Europene 
• Ordinea juridică europeană. Principiile care guvernează relaţia drept european-dreptul statelor 
membre 
• Procedura legislativă în cadrul Uniunii Europene 
Seminar: 

•  Formarea Uniunii Europene 
• Simbolurile Uniunii Europene 
• Izvoarele dreptului comunitar 
• Comunităţile europene 
• Instituții comunitare 
• Cetăţenia europeană 
• De la Constituţia europeană la Tratatul de la Lisabona 
. 
V.  Bibliografia minimală obligatorie 

Suportul de curs de Drept comunitar 
 
VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 
II 2x14=28 12x14=14 - - 3 

 
VII. Procedura de evaluare a cunoștințelor: examen 

 
 
I. Disciplina: Comunicare în afaceri II (engleză) 

 
II. Statutul disciplinei:  

 
III. Precondiții (precizarea eventualelor cerințe de cunoaștere/promovarea prealabilă a unor 

alte discipline) -  

 

IV. Conţinutul disciplinei:  
Seminarul de Comunicare în afaceri 2 (engleză) se adresează studenţilor specializării 
Contabilitate şi informatică de gestiune care vor utiliza limba engleză în timpul și la sfârşitul 
studiilor universitare. Acesta va permite studenţilor utilizarea limbii engleze în scopuri socio-
profesionale, fiind un cadru în care studenţii operează cu o serie de concepte economice dobândite 
la disciplinele de specialitate prevăzute în planul de învăţământ. Structurarea conţinutului se 
axează pe însuşirea şi fixarea de competenţe şi abilităţi comunicative pe diverse teme ce descriu 
mediul economic. Astfel, temele propuse sunt de actualitate şi adaptate specificului domeniului 

x Obligatoriu  opțional  facultativ 

x obligatoriu  opțional  facultativ 
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economic, aducȃnd în prim plan informaţii esenţiale pentru preluarea şi managementul unei 
companii (Starting a business, Takeovers and mergers), dezvoltarea carierei în domeniul 
economic, limbajul uzual necesar în călătoriile de afaceri, precum şi modalităţile de înlăturare a 
tendinţelor discriminatorii în cadrul companiilor (Business and gender issues).  
Se are în vedere şi însuşirea de cunoştinţe de gramatică a limbii engleze prin utilizarea lor în 
contexte ce descriu mediul economic (timpurile verbale, propozițiile condiționale, diateza pasivă, 
vorbirea directă și indirectă, dar și expresii utile pentru fiecare temă de comunicare etc.) 
 
V.  Bibliografia minimală obligatorie 

 Barrall, Irene; Barrall, Nikolas, Intelligent Business, Skills Book, Advanced Business English, 
Pearson Education Limited, Harlow, Essex, 2011. 

 Culea, Mihaela; Galița, Raluca, English for Accounting and Business Administration, manual 
de lucru, Alma Mater, Bacău, 2012.  

 Emmerson, Paul, Business Grammar Builder, Macmillan, London, 2005. 
 

VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 
II - 1x14=14 - - 2 

 
VII.  Procedura de evaluare a cunoștințelor: verificare pe parcursul semestrului 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 
10.2. Metode de evaluare 

 
10.3. Pondere 
din nota finală 

Seminar 

Cunoaşterea teoriei şi 
folosirea ei în practică   

Orală – activitatea de seminar din timpul 
semestrului 
Evaluarea 1 teme de casă pe un subiect dat 
Scrisă – verificare la sfârşitul semestrului prin 
prin test de verificare a cunoştinţelor 

30% 

 

20% 

 

50% 

 
 
I. Disciplina: Comunicare în afaceri (franceză) 

 
II. Statutul disciplinei:  

 

III. Precondiții (precizarea eventualelor cerințe de cunoaștere/promovarea prealabilă a unor alte 
discipline) 

 Studierea limbii franceze în ciclurile de studii anterioare 
 Competenţe de comunicare scrisă şi orală în limba franceză (noţiuni de bază) 
 

IV. Conţinutul disciplinei: enumerarea principalelor secțiuni/capitole/teme ale disciplinei 

Diversité des entreprises. Etablissements de crédit. Défense du consommateur 
Problèmes. Faire face à un contretemps. Résoudre un problème informatique. Dire qu’on est 
content ou mécontent. Demander ou donner des conseils 
Rechercher un emploi. Consulter et rédiger une offre d’emploi. Rédiger une lettre de motivation 
Rédiger un curriculum vitae. Comparer plusieurs modèles de curriculum vitae en français 
Préparer et passer un entretien d’embauche. Demander ou donner une opinion. Exprimer ses 
intentions et ses espoirs 
Prise de parole. Faire une présentation à l’aide d’un plan analytique (problèmes, causes, solutions) 
 
V.  Bibliografia minimală obligatorie 

1. Bescherelle La conjugaison pour tous, Paris, Hatier, 2019. 
2. Boularès, Michèle, Frérot, Jean-Louis, Grammaire progressive du français, 3e édition, Paris, 

CLE International, 2019. 
3. Miquel, Claire, Communication progressive du français, Niveau Intermédiaire, Paris, CLE 

International, 2018. 

x obligatoriu  opțional  facultativ 
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4. Penfornis, Jean-Luc, Français.com-Français professionnel(Niveau intermédiaire), 3e édition, 
Paris, CLE International, 2018. 

5. Penfornis, Jean-Luc, Français.com-Cahier d’activités, 3e édition, Paris, CLE International, 
2020. 

 
VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 
II - 1x14=14 - - 2 

 
VII. Procedura de evaluare a cunoștințelor: colocviu  

 
 
I. Disciplina: Educaţie fizică şi sport 

 
II. Statutul disciplinei:  

 

III. Precondiții (precizarea eventualelor cerințe de cunoaștere/promovarea prealabilă a unor alte 
discipline): Nu 

 

IV. Conţinutul disciplinei: enumerarea principalelor secțiuni/capitole/teme ale disciplinei 

 menţinerea şi întărirea sănătăţii, călirea organismului şi dezvoltare fizică armonioasă a 
organismului cu ajutorul următoarelor discipline sportive (handbal, fotbal, baschet, volei, tenis, 
badminton, tenis de masa ) şi a exerciţiilor cu caracter atletic desfăşurate în aer liber; 

 dezvoltarea deprinderilor, priceperilor motrice şi a aptitudinilor psiho-motrice prin intermediul 
practicării jocurilor sportive (handbal, fotbal, baschet, volei, tenis, badminton, tenis de masa) 
şi a exerciţiilor cu caracter atletic desfăşurate în aer liber; 

 organizarea, conducerea şi arbitrarea unei competiţii sportive organizate în timpul liber. 
 
V.  Bibliografia minimală obligatorie 

1. Acsinte A., Jocuri şi activităţi dinamice de timp liber, Ed. Performantica, Iaşi, 2007 
2. Balint Gh., Jocurile dinamice – o alternativă pentru optimizarea lecţiei de educaţie fizică cu 
teme din fotbal în învăţământul gimnazial, Editura Pim, Iaşi, 2009 
3. Ciocan V. C., Baschet – Îndrumar metodico – practic, Editura Alma Mater, Bacău, 2004 
4. Balint Gh., Bazele generale ale fotbalului, Editura Pim, Iaşi, 2008 
5. Dobrescu T., Gimnastica aerobică - o alternativă pentru un nou stil de viaţă al adolescentelor, 
Ed. Pim, Iaşi 2008 
6. Dobrescu T., Gimnastica aerobică - strategii pentru optimizarea fitnessului, Ed. Pim, Iaşi 2008 
7. Şufaru C., Handbal III, Editura Pim, Iaşi, 2006. 
 
VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 
II - 1x14=14 - - 1 

 
VII. Procedura de evaluare a cunoștințelor: verificare 

 
 
 DIRECTOR DEPARTAMENT, 
 Semnătura Semnătura 
 Numele şi prenumele Numele şi prenumele 
 Prof. univ. dr. Turcu Ovidiu-Leonard Prof. univ. dr. Deju Mihai 
 

x obligatoriu  opțional  facultativ 
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Observaţii:  
1. Documentul se numerotează începând cu 1 de la prima pagină şi se semnează de decan, pagină 

cu pagină, în dreapta jos, cu excepţia ultimei pagini, unde semnează pentru încheierea 
documentului, alături de directorul de departament. 

 Observaţia de mai sus este solicitarea ministerului pentru vizarea diplomei. 
2. Rectoratul ataşează o adeverinţă de autentificare a rezumatelor, în care se menţionează cui şi 

pentru ce scop i se eliberează. 
3. Capul de tabel de la pct. VI se modifică corespunzător specificului facultăţii şi rămâne acelaşi 

pentru toate disciplinele, ca şi la foaia matricolă. 
4. Rezumatele se întocmesc pe specializări/programe de studii şi promoţii, pe cât posibil în 

ordinea disciplinelor de pe foaia matricolă/suplimentul la diplomă. 
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