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FIŞA DISCIPLINEI
1

 

 
 

1. Date despre program 

 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creştină Partium 
1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Economice şi Sociale 
1.3 Departamentul Departamentul de Economie și Management 
1.4 Domeniul de studii Administrarea Afacerilor 
1.5 Ciclul de studii Licenţă 
1.6 Programul de studii/Calificarea Economia comerţului, turismului şi serviciilor 

 

2. Date despre disciplină 

 

2.1 Denumirea disciplinei Finanțe 2201 
2.2 Titularul activităţii de curs Conferentiar univ.dr. SZARKA Árpád 
2.3 Titularul activităţii de seminar Asist. univ. drd. CSÓKA Gabriella 

2.4 Anul de studiu II 
2.5 Semestrul 4 
2.6 Tipul de evaluare Examen 
2.7 Regimul disciplinei DF 

 

3. Timpul total estimat 

 

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care3.2 curs 2 3.3 seminar/ laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care3.5 curs 28 3.6 seminar/ laborator 28 
Distribuţia fondului de timp Ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 40 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe teren 20 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 26 
Tutoriat 4 
Examinări 4 
Alte activităţi… - 

3.7 Total ore studiu individual 94 
3.8 Total ore pe semestru 150 
3.9 Numărul de credite 6 

 

4. Precondiţii(acolo unde este cazul) 

 
 

4.1 de curriculum - 
4.2 de competenţe - 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1 de desfăşurare a cursului Sală de curs, calculator, videoproiector, tablă, Internet 
5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului Sală de seminar, calculator, videoproiector, tablă, Internet, 

teren 
 

 

1
Conform: Ordinul Ministrului nr.5703 din18 oct.2011, anexa 3. 
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6. Competenţe specifice acumulate 

 
Competenţe 

profesionale 
CP1. Înțelegerea, soluţionarea fenomenelor și proceselor referitoare la planificarea, 

executarea, controlul și evaluarea activităţilor de natură financiară din cadrul entităţilor 

organizatorice care activează în domeniul comerţului, turismului şi serviciilor cât și 

efectele funcționării sistemelor complementare. 

CP3. Cunoașterea proceselor specifice managementului financiar cât și a celor asociate 

necesare desfășurării și dezvoltării activităților comerciale specifice.Dezvoltarea unor 

sisteme de informare specifice marketingului la nivel autohton cât și internațional având 

drept scop consilierea și motivarea potențialilor clienţi pentru achiziționarea de produse şi 

servicii specifice. 

CP4. Înţelegerea şi interpretarea informațiilor de natură financiar-contabile privind 

organizarea și desfășurarea proceselor specifice domeniului comerţului, turismului şi 

serviciilor. 
Competenţe 

transversale 
CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în 

cadrul propriei strategii de muncă- regularitate, eficiență şi 

responsabilitate. 

CT2. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă multidisciplinară în 

perspectiva aplicării de tehnici de relaţionare interumane şi de eficiență în muncă. 
 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 
- Familiarizarea studenţilor cu conceptele, metodele, tehnicile utilizate în domeniul de studiu 

al finanţelor. 

- Dobândirea unei capacități corespunzătoare de interpretare calificată a rezultatelor unor 

fenomene și procese economico- financiare. 

- Dezvoltarea a unei gândiri bazate pe raţionamente financiare. 

7.2 Obiectivele specifice  Cunoaşterea şi înţelegerea noțiunilor, conceptelor, practicilor cum ar fi: politici publice, 

politici monetare și fiscale, resurse publice, cheltuieli publice, bugetul familiei, bugetul 

de stat, finanţele publice, finanţele întreprinderilor, echilibru financiar, datorie publică, 

balanța de plăți externe, piața financiară, etc. 

 Formarea capacităţii de identificare şi aplicare a metodei de calcul corespunzătoare 

aplicaţiei practice. 

 Dobândirea cunoştinţelor şi posibilitatea aplicării acestora în domeniul economico-

financiar  real. 

real.  

8. Conținuturi: 

 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
1. Rolul și funcțiile banilor de la apariție până în prezent. 

  

Prezentări, prelegeri, 

curs 

interactiv 

2 ore 

2.Valoarea în timp a banilor- implicațiile efectelor acesteia. Prezentări, prelegeri, 

curs 

interactiv 

2 ore 

3. Efecte comerciale. Cambia- Acţiunea- Obligaţiunea. Prezentări, prelegeri, 

curs 

interactiv 

2 ore 

4. Aspecte privind politicile monetare naționale și 

internaționale. Perspectivele dezvoltării mijloacelor de plată în 

contextul mondial actual. 

Prezentări, prelegeri, 

curs 

interactiv 

2 ore 

5. Organizarea și funcționarea sistemului bancar și de 

asigurări din România- principalele tendințe pe plan național 

și internațional. 

Prezentări, prelegeri, 

curs 

interactiv 

2 ore 

6. Organizarea și funcționarea pieței de capital din România. Prezentări, prelegeri, 

curs 

interactiv 

2 ore 

7. Principalele aspecte privind finanțele familiilor, ale 

agenților economici. 

 

Prezentări, prelegeri, 

curs 

interactiv 

2 ore 

8. Organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale 

din România- principalele tendințe pe plan național și 

internațional. 

Prezentări, prelegeri, 

curs 

interactiv 

2 ore 
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9. Rolul, funcțiile finanțelor publice și evoluția acestora. 

Tipologia și principiile care stau la baza finanţelor. 

 Etapele procesului bugetar. 

Prezentări, prelegeri, 

curs 

interactiv 

2 ore 

10. Resursele financiare publice din România.  

Sistemul resurselor și ale cheltuielilor publice. Codul fiscal. 

Prezentări, prelegeri, 

curs 

interactiv 

2 ore 

11. Aspecte esenţiale privind finanţele publice din România. 

Sistemul de impozite şi taxe- clasificare şi modalități de 

determinare. 

 

 

 

 

Prezentări, prelegeri, 

curs 

interactiv 

2 ore 

12. Interesele și competențele de autoritate la nivelul structurilor de bugete 

publice- central și locale. 

Prezentări, prelegeri, 

curs 

interactiv 

2 ore 

13. Aspecte privind efectele dezechilibrului bugetar. Angajamente și 

căile de realizare optimă al echilibrului bugetar în cronologia etapelor 

procesului bugetar. 

Prezentări, prelegeri, 

curs 

interactiv 

2 ore 

14. Aspecte privind interdependenţele determinante în cadrul 

opțiunilor de politică monetară, financiară, economică şi  socială. 

Prezentări, prelegeri, 

curs 

interactiv 

2 ore 

 

 
 

8.2 Seminar Metode de 

predare 
Observaţii 

1. Valoarea în timp a banilor. Calculul dobânzii simple și compuse. Dezbateri, studii 

de caz 
2 ore 

2. Fluxurile de numerar. 

Valoarea actualizată a fluxurilor de numerar. 

Dezbateri, studii 

de caz 
2 ore 

3. Efectele comerciale. Cambia- Acţiunea- Obligaţiunea. Dezbateri, studii 

de caz 

2 ore 

4. Anuitatea-  implicații practice metode de determinare. 

 

Dezbateri, studii 

de caz 
2 ore 

5. Sistemul bancar și de asigurări din România. Dezbateri, studii 

de caz 

2 ore 

6. Organizarea și funcționarea pieței de   capital din România- 

exemple practice. 

Dezbateri, studii 

de caz 

2ore 

7. Resursele financiare ale persoanelor fizice și juridice private - 

gestiunea acestora.  

Dezbateri, studii 

de caz 

2 ore 

8. Organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale din 

România. 

Dezbateri, studii 

de caz 

2 ore 

9. Resursele financiare publice. 

Tipologia resurselor  financiare  publice. Procesul 

bugetar. 

 Dezbateri, studii 

de caz 
2 ore 

10. Sistemul fiscal din România. Codul fiscal.  Dezbateri, studii 
de caz 

2 ore 

11. Clasificarea impozitelor și taxelor. Modalitatea de determinare ale 

principalelor impozite, taxe, contribuții sociale- exemple practice. 

Dezbateri, studii 

de caz 

2 ore 

12. Cheltuielile  publice- tipologie,  conținut, structură, competențe.  

Sistemul de achiziție publică. 

Dezbateri, studii 
de caz 

2 ore 

13. Cheltuielile  publice. Sistemul instituțional bugetar din 

România. 

Dezbateri, studii 

de caz 

2 ore 

14.Aspecte esențiale privind procesul bugetar. Efectele dezechilibrului bugetar. 

Recapitulare. 

Dezbateri, studii 

de caz 
2 ore 

 

 

 

Bibliografie: 

I.Bibliografie principală 

Bácskai T- Bánfi T- Boros I- Balogh L:“Pénzügytan: Nemzetgazdasági és vállalati pénzügyek”, Saldo Kiadó, 

Budapest 1994. 

Vigvári A: „Pénzügy(rendszer)tan: alapvető ismeretek rendhagyó megközelítésben”, Akad. Kiadó, Budapest, 2010 

Turliuc V.- Stoica, O:”Moneda și credit”, Editura Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, Iași, 2013. 
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Szarka Á. – Asigurări și protecție sociale, Editura Universității din Oradea, Oradea, 2009 

Szarka Arpad, dr. „Managementul financiar ale asigurărilor sociale din România în contextul integrării europene”, 

Editura Universitatea Oradea, 2016. 

Văcărel I.: “Finanțe publice”, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2002 

Hoanță N-“Economie și finanțe publice”, Editura Polirom, București, 2000. 

Illés I.-né-„Társaságok pénzügyei”, Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Rt. (Budapest.), Budapest, 2002 

Vuță M. – György A. –Moșteanu T.-“Buget și trezorerie publică”, Editura Universitară, 2008 

***Legea 227/2015 Codul Fiscal actualizat 

***Legea 500/ 2002 privind finanțelor publice 

 

 

II. Bibliografie suplimentară 

Anghelache Gabriela, Belean Pavel - „Finanțele publice ale României” Editura economică, București 2003.  

Anghelache Gabriela, Belean Pavel – “Trezoreria statului”, Editura economică, București 2004 

Baka Istvánné, Balogh László, Bánfi László, Surányi György – “Pénzügyek”, Perfekt Pénzügyi Szakoktató és Kiadó 

Rt., 1998 

Bistriceanu Gheorghe D., Bercea Florian, Macovei Emilian I. - „Lexicon de protecție socială, asigurări şi reasigurări”. 

Editura Karat, București 1997. 

Bodie Zvi, Merton Robert C., Cleeton David L. – “A pénzügyek közgazdaságtana”, Osiris Kiadó, Budapest 2011 

Bokros Lajos, dr. – “Államháztartás”, Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 2007 

Boloș Marcel – ”Bugetul și trezoreria publică. Note de curs”, Editura Universității Oradea 2007  

Curtean Doru - „Managementul proiectelor publice” Editura Eficonpress București 2005. 

Dragotă Victor, Obreja Laura ... – ”Management financiar”, Vol. 1, Editura economică, București 2003. 

Fazekas Emese, Kerekes Jenő, Péter György, Somai József ...- „ Dictionar economic român-maghiar” RMKI – 

Kolozsvár 2005. 

Fazekas Gergely, Gáspár Bencéné, Soós Renáta – “Bevezetés a pénzügyi és vállalati pénzügyi számításokba”, Tanszék 

Kft. Kiadó, Budapest 2003 

Gerencsér László – „Ismerje meg a nyugdíjrendszert!” Editura Urbis Könyvkiadó, Budapest 2010. 

Jorion Philippe – “A kockáztatott érték”, Panem Könyvkiadó Kft., Budapest 1999 

Kürthy Gábor, Varga Erzsébet – Pénzügytan gyakorlatok, Bp. Corvinus Egyetem – Pénzügyi tanszék – Béta Book kkt. 

Lentner Csaba, dr.-„Bankmenedzsment-Bankszabályozás-Bankfogyasztóvédelem”. Nemzeti közszolgálati és tankönyv 

kiadó, Budapest 2013 

Nemec Juraj, Wright Glen – ”Közösségi pénzügyek – Elmélet és gyakorlat a közép-európai átmenetben”, Aula Kiadó, 

2000 

Popescu Stere – „Riscul economic și financiar-bancar”, Tribuna economică Nr. 5/1997 

Szőllős Péter – „A business nagykönyve”, HVG Kiadó Zrt., Budapest 2017 

Iulian Văcărel, Gh. D. Bistriceanu ... „Finanțe publice”, Ediția a VI-a, Editura didactică și pedagogică, București 2006 

Constitutia României 

ORDIN nr. 946 din 4 iulie 2005 (*actualizat*) 

pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzand standardele de management/control intern la entitatile publice 

si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial 

www.anaf.ro; 

 www.cnas.ro; 

 www.cnpp.ro 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

 
 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de 

evaluare 
10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota 

finală 

10.4 Curs Evaluare sumativă Examen scris 60 % 

10.5 Seminar Evaluare progresivă Proiecte individuale şi de grup, 

recenzie articol de specialitate, 

participare activă 

40% 

Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se studiază în alte centre universitare din țară şi din străinătate, 

precum și cu cerințele activităților profesionale derulate în cadrul organizațiilor angajatoare. 
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10.6 Standard minim de performanţă 

Obţinerea a minim 50% din punctajul total acordat, dintre care 25% pentru activitatea de seminar şi 25% la proba de scris 
 

Data completării  
 

Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de  seminar 
 

12.09.2018 

 

 

Data avizării în departament Semnătura directorului de  departament 


