
 

FIŞA DISCIPLINEI1 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea Politehnica Timişoara  

1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Facultatea de Inginerie Hunedoara / Departamentul de Inginerie şi 
Management  

1.3 Catedra ▬ 
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)  Inginerie şi Management / 230  
1.5 Ciclul de studii  Licenţă  
1.6 Programul de studii (denumire/cod/calificarea) Inginerie economică în domeniul mecanic / 20 / Inginer  

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei/Categoria formativă5  Drept financiar şi comercial / DD  
2.2 Titularul activităţilor de curs  Lect.dr.ec. Marius Călin Benea  
2.3 Titularul activităţilor aplicative6  Lect.dr.ec. Marius Călin Benea  
2.4 Anul de studii7  IV  2.5 Semestrul  I  2.6 Tipul de evaluare  D  2.7 Regimul disciplinei8  DO  

 
3. Timp total estimat - ore pe semestru: activități didactice directe (asistate integral sau asistate parțial) și activități de 

pregătire individuală (neasistate) 9 

3.1 Număr de ore asistate 
integral/săptămână  3  , format din: 3.2 ore curs 2  3.3 ore seminar/laborator/proiect  1  

3.1* Număr total de ore asistate 
integral/sem. 

 42  , format 
din: 3.2* ore curs 28  3.3* ore 

seminar/laborator/proiect  14  

3.4 Număr de ore asistate 
parțial/săptămână    , format din: 3.5 ore practică    3.6 ore elaborare proiect de 

diplomă    

3.4* Număr total de ore asistate parțial/ 
semestru    , format din: 3.5* ore practică    3.6* ore elaborare proiect de 

diplomă    

3.7 Număr de ore activități neasistate/ 
săptămână 

 4,14  , format 
din: 

ore documentare suplimentară în bibliotecă, pe 
platformele electronice de specialitate și pe teren 2   

ore studiu individual după manual, suport de curs, 
bibliografie și notițe 1,14   

ore pregătire seminarii/laboratoare, elaborare teme de 
casă și referate, portofolii și eseuri  1  

3.7* Număr total de ore activități neasistate/ 
semestru 

 58  , format 
din: 

ore documentare suplimentară în bibliotecă, pe 
platformele electronice de specialitate și pe teren  28  

ore studiu individual după manual, suport de curs, 
bibliografie și notițe 16   

ore pregătire seminarii/laboratoare, elaborare teme de 
casă și referate, portofolii și eseuri 14   

3.8 Total ore/săptămână 10  7,14    
3.8* Total ore/semestru  100    
3.9 Număr de credite  4    
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum •  Discipline necesare a fi studiate anterior: Bazele economiei, Microeconomie, 
Finanţele întreprinderii.   

4.2 de competenţe •    

                                                            

1 Formularul corespunde Fișei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 și cerințelor Standardelor specifice ARACIS valabile începând cu 01.10.2017.  
2 Se înscrie numele facultății care gestionează programul de studiu căruia îi aparține disciplina. 
3 Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredințată susținerea disciplinei și de care aparține titularul cursului. 
4 Se înscrie codul prevăzut în HG nr.140/16.03.2017 sau în HG similare actualizate anual. 
5 Disciplina se încadrează potrivit planului de învățământ în una dintre următoarele categorii formative: disciplină fundamentală (DF), disciplină de domeniu (DD), discipină 
de specialitate (DS) sau disciplina complementară (DC). 
6 Prin activități aplicative se înțeleg activitățile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr). 
7 Anul de studii în care este prevăzută disciplina în planul de învățământ. 
8 Disciplina poate avea unul din următoarele regimuri: disciplină impusă (DI), disciplină opțională (DO) sau disciplină facultativă (Df). 
9 Numărul de ore de la rubricile 3.1*, 3.2*,…,3.8* se obțin prin înmulțirea cu 14 (săptămâni) a numărului de ore din rubricile 3.1, 3.2,…, 3.8. Informațiile din rubricile 3.1, 
3.4 și 3.7 sunt chei de verificare folosite de ARACIS sub forma: (3.1)+(3.4) ≥ 28 ore/săpt. și (3.8) ≤ 40 ore/săpt. 
10 Numărul total de ore / săptămână se obține prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.1, 3.4 și 3.7. 



 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului •  Activitățile trebuie să se desfășoară în săli dotate cu echipamente multimedia de 
predare și acces la Internet.   

5.2 de desfăşurare a activităţilor practice •  Activitățile trebuie să se desfășoară în săli dotate cu echipamente multimedia de 
predare și acces la Internet.   

 
6. Competenţe la formarea cărora contribuie disciplina 

Competenţe 
specifice 

 C5.  

C5.1 Identificarea standardelor specifice, legislatiei si a bunelor practici consacrate in domeniul sistemelor de 
management 
C5.2 Configurarea si implementarea proceselor asociate unor sisteme adecvate de management in organizatii 
cu profil mecanic; identificarea si configurarea proiectelor si operatiilor logistice in domeniul mecanic 
C5.3 Aplicarea in conditii de eficacitate si eficienta a legislatiei, standardelor si principiilor specifice sistemelor 
de management (calitate – mediu – securitate operationala – responsabilitate sociala corporatista) 
C5.4 Utilizarea adecvata a a metodelor de diagnosticare, evaluare – audit a sistemelor de management, 
precum si identificarea / aplicarea eficienta a unor proiecte de îmbunatatire a acestora 
C5.5 Evaluarea critica si constructiva a unui system de management si proiectarea unor solutii de îmbunatatire 
în conditii de eficienta si eficacitate 

•  
Competențele 
profesionale în 
care se înscriu 
competențele 
specifice 

•  C5. Proiectarea, implementarea şi îmbunătăţirea sistemelor de management  

Competențele 
transversale în 
care se înscriu 
competențele 
specifice 

•    

 
7. Obiectivele disciplinei (asociate competențelor de la punctul 6) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei 
•  Însuşirea de către studenţi a cunoştinţelor teoretice şi practice referitoare la relaţiile 

comerciale, înfiinţarea şi funcţionarea societăţilor comerciale, procedura falimentului, 
titlurile de valoare, circulaţia monetară, bugetul statului şi procedura bugetară şi 
organizarea controlului financiar de stat.  

7.2 Obiectivele specifice 

•  Însuşirea de către studenţi a deprinderilor teoretice, practice şi de cercetare 
strictnecesare viitorului specialist, pentru a realiza tranzacţiile comerciale şi fiscale în 
condiţii legale. 

• Formarea abilităţilor şi deprinderilor necesare privind înţelegerea fenomenelor care apar 
în procesul aplicării legii sau nerespectării ei.  

 
8. Conţinuturi11 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare12 
 1. Societatea comercială. Clauze obligatorii în contractul de 
societate. Conducerea societăţii comerciale. Administrarea 
societăţii comerciale. Controlul societăţii comerciale. Încetarea 
activităţii societăţii comerciale.  

 2   Expunere liberă cu 
prezentarea cursului 
pe videoproiector şi 
Internet.    

 2. Societatea în nume colectiv. Cesiunea părţilor din capitalul  4  
                                                            

11 Se detaliază toate activitățile didactice prevăzute prin planul de învățământ (tematicile prelegerilor și ale seminariilor, lista lucrărilor de laborator, conținuturile etapelor 
de elaborare a proiectelor, tematica fiecărui stagiu de practică). Titlurile lucrărilor de laborator care se efectuează pe standuri vor fi însoțite de notația „(*)”. 
12 Prezentarea metodelor de predare va include și folosirea noilor tehnologii (e-mail, pagină personalizată de web, resurse în format electronic etc.). 



 

societăţii. Retragerea sau excluderea asociatului. Dizolvarea şi 
lichidarea societăţii în nume colectiv.   
 3. Societatea pe acţiuni. Noţiune şi caractere juridice. Conţinutul 
actului constitutiv. Modalităţile de constituire a societăţii pe 
acţiuni. Acţiunile emise de societate. Obligaţiunile emise de 
societate. Conducerea societăţii pe acţiuni. Administrarea 
societăţii pe acţiuni. Controlul activităţii societăţii pe acţiuni. 
Dizolvarea şi lichidarea societăţii pe acţiuni.  

 6  

 4. Societatea cu răspundere limitată. Noţiune şi caractere juridice. 
Constituirea societăţii cu răspundere limitată. Funcţionarea 
societăţii cu răspundere limitată.  

 4  

 5. Sistemul veniturilor bugetare. Noţiunea de venituri bugetare. 
Clasificarea veniturilor bugetare. Impozitele. Taxele  

 4  

 6. Organizarea controlului financiar de stat. Controlul organizat de 
DGCFS. Controlul exercitat de Garda Financiară. Funcţiile Curţii 
de Conturi.  

 4  

 7. Evaziunea fiscală. Formele evaziunii fiscale. Categorii de fapte 
incriminate ca infracţiuni sau contravenţii.  

 4  

      
      
      
      
      
      
      
Bibliografie13     
1. Medeanu Tiberiu, Oproescu Bianca, Oproescu Ovidiu - Drept comercial, Editura Emia Deva, 2005. 
 2. Cărpenaru Stanciu - Drept comercial român, Editura All Bucureşti, 2006. 
 3. Motica Radu, Bercea Lucian - Drept comercial, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2005. 
 4. Gheorghe Stîngu - Drept financiar public – note de curs, volumul I şi II, editura Concordia, Arad, ediţia 2005.  
 
8.2 Activităţi aplicative14 Număr de ore Metode de predare 
 1. Înfiinţarea societăţilor comerciale. Clauze obligatorii în actul 
constitutiv. Acţiunile emise de societate. Obligaţiunile emise de 
societate. 
2. Conducerea societăţii pe acţiuni. Administrarea societăţii pe 
acţiuni. 
3. Funcţionarea societăţii cu răspundere limitată. 
4. Competenţa de soluţionare a contravenţiilor fiscale. Impozitele. 
Taxele. 
5. Controlul exercitat de Garda Financiară. Bugetul public naţional; 
6. Evaziunea fiscală ilegală (frauduloasă). Jurisdicţia Curţii de 
Conturi.  

 14   Explicaţii şi exemple 
de spete, conform 
tematicii cursului.   

      
      
      
         
         
         
         
         
Bibliografie15    
1. Elena Cîrcei, Drept comercial român, Editura All Beck, 2000 
2. Dan Drosu Şaguna, Tratat de drept financiar şi fiscal, editura All Beck, ediţia 2001 
3. Dan Drosu Şaguna, Drept financiar şi fiscal, editura Oscar Print, ediţia 1997, vol.I şi vol.II  

 

                                                            

13 Cel puțin un un titlu trebuie să aparțină colectivului disciplinei iar cel puțin un titlu trebuie să se refere la o lucrare de referință pentru disciplină, de circulație națională și 
internațională, existentă în biblioteca UPT. 
14 Tipurile de activități aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conține mai multe tipuri de activități aplicative atunci ele se trec consecutiv în liniile 
tabelului de mai jos. Tipul activității se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” și/sau „Practică:”. 
15 Cel puțin un titlu trebuie să aparțină colectivului disciplinei. 



 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale 
şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

•  Cunoştinţele teoretice şi practice referitoare la relaţiile comerciale, înfiinţarea şi funcţionarea societăţilor comerciale, 
procedura falimentului sunt o cerinţă importantă a angajatorilor în domeniu.   

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare16 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din 
        nota finală 

10.4 Curs 

  - pentru nota 5 este 
necesară cunoaşterea 
noţinilor fundamentale 
cerute. 
în subiectele de examen 
- pentru nota 10 este 
necesară cunoaşterea 
amănunţită a tuturor 
subiectelor.   

 Evaluare distribuită - scris 
2 subiecte teoretice din tematica cursului. 
1 problemă din tematica seminarului.  

 0,60  

10.5 Activităţi aplicative  

S:    - pentru nota 5 este 
necesară rezolvarea 
noţiunilor fundamentale din 
textul problemei 
- pentru nota 10 este 
necesară rezolvarea 
integrală a problemei   

 Test 
La ultimul seminar studenţii rezolvă o 
problemă din tematica seminarului. 
Fiecare student primeşte o notă pentru 
activitatea la seminar din timpul semestrului. 
Rezultă astfel o medie pentru seminar  

 0,40  

 L:             
 P17:             
 Pr:                 
10.6 Standard minim de performanţă (se prezintă cunoștințele minim necesare pentru promovarea disciplinei și modul în care se 

verifică stăpânirea lor18) 
•   Curs - Cunoaşterea noţiunilor specifice disciplinei; - Prezenţa la minim 50 % din cursuri. 
• Seminar - Capacitatea de a rezolva 1 problemă din tematica seminarului. - Participarea la 70 % din seminarii.  

 

Data completării Titular de curs 
(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 
(semnătura) 

 04.09.2017    
…………………….……… 

 
…………………….……… 

Director de departament 
(semnătura) Data avizării în Consiliul Facultăţii19 Decan 

(semnătura) 
 

…………………….……… 
 06.09.2017    

…………………….……… 
 

                                                            

16 Fișele disciplinelor trebuie să conțină procedura de evaluare a disciplinei cu precizarea criteriilor, a metodelor și a formelor de evaluare, precum și cu precizarea ponderilor 
atribuite acestora în nota finală. Criteriile de evaluare se formulează în mod distinct pentru fiecare activitate prevăzută în planul de învățământ (curs, seminar, laborator, 
proiect). Ele se vor referi și la formele de verificare pe parcurs (teme de casă, referate ș.a.) 
17 În cazul când proiectul nu este o disciplină distinctă, în această rubrică se va preciza și modul în care rezultatul evaluării proiectului condiționează admiterea studentului 
la evaluarea finală din cadrul disciplinei. 
18 Nu se va explica cum se acorda nota de promovare. 
19 Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparține programul de studii cu privire la fișa disciplinei. 


