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FINANŢAREA ŞI CONTROLUL AFACERILOR 

 

Specializarea AFACERI INTERNAŢIONALE, masterat de complementaritate 
 
 
ANUL I SEMESTRUL I 
  
Discipline obligatorii: 
 
Finantarea afacerilor  
6 credite; 1 oră curs, 2 ore de seminar/săptamână 
 

Disciplina urmăreşte înlegerea, în termeni opţionali, a noţiunii de finanţare a afacerii, identificarea şi însuşirea tehnicilor de finantare a 
afacerii, cunoasterea si intelegerea premiselor de fundamentare si a criteriilor de alegere a surselor de finantare, identificarea rolului 
costului surselor de finantare si riscurilor specifice finantarii unei afaceri, dobandirea cunostintelor necesare elaborarii planului de 
finantare a afacerii.    
 
Investiţii şi managementul riscului în afaceri I 
6 credite; 2 ore curs, 1 oră  de seminar/săptămână 
 

Cursul îşi propune prezentarea  principalelor piete financiare, a mecanismelor de functionare si a produselor financiare în scopul 
însuşirii modelelor de selecţie a portofoliilor, deprinderii tehnicilor şi metodelor de evaluare a diferitelor investiţii, precum şi al înţelegerii 
rolului şi modului de utilizare a contractelor derivate în managementul riscului afacerilor. 
 
Management financiar în afaceri  
6 credite; 2 ore curs, 2 ore seminar/săptămână 
 

Cursul este conceput în aşa fel încât să poată oferii soluţii conceptuale şi pragmatice la schimbările generate de globalizarea afacerilor 
şi internaţionalizarea firmelor asupra mediului de afaceri, în care vor acţiona firmele româneşti odată cu ieşirea lor pe pieţele globale, 
facilitându-le obţinerea avantajelor scontate în condiţiile unor riscuri financiare şi economice, în general, gestionabile şi asigurarea unei 
imagini de performanţă, corectitudine şi legalitate pe pieţele şi în statele respective. 
 
Afaceri bancare  
6 credite, 2 ore curs, 1 oră seminar/săptămână 
 

Cursul are în vedere însuşirea cunoştinţelor de bază cu privire la  conţinutul şi caracteristicile afacerilor  bancare, cunoaşterea modului 
de organizare şi funcţionare a sistemului bancar, a băncilor universale şi specializate, abordarea funcţională a tranzacţiilor şi 
operaţiunilor bancare semnificative, a relaţiei cu clientela, a performanţei şi riscurilor asociate acesteia, cunoaşterea produselor, 
mecanismelor, procedurilor şi instrumentelor de finanţare, precum şi însuşirea tehnicilor bancare moderne şi crearea de competenţe în 
utilizarea acestora. 
 
Afaceri electronice 
6 credite, 2 ore curs, 1 oră seminar/săptămână 
 

Disciplina urmăreşte însuşirea elementelor necesare iniţierii şi derulării unei afaceri prin Internet precum şi a caracteristicilor 
principalelor sisteme integrate de afaceri electronice. Se vor studia caracteristicile, tipologia şi modelele afacerilor electronice, comerţul 
electronic, sistemele integrate pentru e-business: ERP, CRM, SCM, e-procurement şi  problematica afacerilor electronice în România. 



ANUL I SEMESTRUL II 
 

Discipline obligatorii: 
 
Investiţii şi managementul riscului în afaceri II  
6 credite; 2 ore curs, 1 oră  de seminar/săptămână 
 

Cursul îşi propune prezentarea  principalelor piete financiare, a mecanismelor de functionare si a produselor financiare în scopul 
însuşirii modelelor de selecţie a portofoliilor, deprinderii tehnicilor şi metodelor de evaluare a diferitelor investiţii, precum şi al înţelegerii 
rolului şi modului de utilizare a contractelor derivate în managementul riscului afacerilor. 
 

Management bancar în afaceri  
6 credite, 2 ore curs, 1 oră seminar/săptămână 
 

Cursul îşi propune transmiterea de informaţii din domeniul de varf al afacerilor de bancă, piete bancare, produse şi servicii bancare, 
performanţe bancare, însuşirea cunoştinţelor necesare optimizării raportului rentabilitate – risc, gestionării ratei dobânzii,  eficientizării 
activitatii bancare. 
 

Controlul financiar al afacerilor  
6 credite,1 oră curs, 2 ore seminar/săptămână 
 

Cursul îşi propune însuşirea elementelor teoretice, legislative, organizatorice şi metodologice de exercitare a controlului financiar al 
afacerilor precum şi aprofundarea contributivă interdisciplinară, la nivelul specializării şi al practicii, a politicilor şi procedurilor de control 
financiar ca funcţie a managementului afacerilor. 
 
 
Control fiscal şi evaziune fiscală   
6 credite, 2 ore curs, 1 oră seminar/săptămână 
 

Cursul are caracter aplicativ si isi propune ca obiectiv principal insusirea cunostintelor teoretice si practice ale problematicii controlului 
fiscal intr-o abordare moderna pentru prevenirea si combaterea fenomenului evazionist in afaceri. 
 

Cercetare ştiinţifică de specialitate  
2 credite, 2 ore proiecte/săptămână 
 

În cadrul disciplinei studenţii îşi vor însuşii procedurile, uzantele şi practicile financiare si bancare, mecanismele, produsele, tehnicile si 
instrumentele de finantare a afacerilor, vor aprofunda cunostinţele cu privire la evaluarea performantelor si riscurilor asociate afacerilor 
bacare – indicatori, de asemenea vor aprofunda rationamentele profesionale referitoare la controlul preventiv si rolul acestuia in 
pregatirea deciziilor managementului unei afaceri, particularitatile activitatii de control si audit in domeniul afacerilor bancare şi vor 
dobândii informaţiile necesare elaborării unor proiecte finantate national si international. 

 
 

Discipline opţionale: 
 

Marketingul în afaceri  
6 credite, 2 ore curs, 1 oră seminar/ săptămână 
 

Cursul îşi propune cunoaşterea principalelor componente ale mediului de marketing în afacerile interne şi internaţionale ale 
firmei,  însuşirea metodologiei de efectuare a analizei mediului de afaceri, întocmirea analizei diagnostic prin cunoaşterea 
elementelor mediului de marketing. 
 
Etica în afaceri  
6 credite, 2 ore curs, 1 oră seminar/ săptămână 
 

Cursul îşi propune desprinderea principalilor determinanţi ai conceptelor de etică/legalitate/moralitate la nivelul afacerilor 
internaţionale, înţelegerea diferitelor comportamente etice şi non-etice la nivel internaţional, cunoaşterea principalelor 
reglementări la nivel internaţional privind etica în afacerile internaţionale, a politicilor şi practicilor non-etice la nivel 
internaţional şi a posibilitatilor de identificare şi combatere a acestora.  
 

 
 



ANUL II SEMESTRUL I 
 
Discipline obligatorii: 
 
Metode şi tehnici de control al afacerilor 
6 credite, 2ore curs, 1 oră seminar/săptămână 
 

Cursul isi propune sa dezvolte cusantilor abilitatile de manager si de bune practici in ceea ce priveste controlul si auditul 
afacerii. Metodele si procedurile sunt utilizate in special pentru o buna administrare a afacerii indiferent de domeniul in 
care aceasta isi desfasoara obiectul de activitate.  
 
Controlul preventiv al afacerilor 
5 credite, 1 ore curs, 1 oră seminar/ săptămână 
 

Cursul îşi propune însuşirea politicilor, procedurilor, reglementărilor şi standardelor privind prevenirea abaterilor şi deficienţelor în 
derularea afacerilor, dezvoltarea şi aplicarea raţionamentelor profesionale referitoare la semnificaţia controlului preventiv în pregătirea 
deciziilor managementului privind afacerile entităţii 
 
Control şi audit bancar al afacerilor 
6 credite, 1 oră curs, 2 ore seminar/săptămână 
 

Cursul urmăreşte însuşirea cunoştinţelor de bază cu privire la controlul şi auditul bancar al afacerilor, cunoaşterea particularităţilor 
activităţii de control şi audit în instituţiile bancare şi de credit. De asemenea, se urmăreşte abordarea aspectelor esenţiale referitoare la 
finanţarea şi controlul afacerilor în domeniul bancar. 
 
Politici şi practici fiscale în afaceri  
6 credite, 2 ore curs, 1 oră seminar/săptămână 
 

Cursul are un puternic caracter aplicativ punind la dispozitia cursantilor informatii in legatura cu structura sistemului fiscal, a metodelor, 
a tehnicilor si instrumentelor fiscale, actelor administrative fiscale utilizate in activitatea de impunere, urmarire si percepere a creantelor 
fiscale, urmarind si impactul economico – social al politicii fiscale asupra mediului de afaceri. 
 

Cercetare ştiinţifică de specialitate  
2 credite, 2 ore proiecte/săptămână 
 

În cadrul disciplinei studenţii îşi vor însuşii procedurile, uzantele şi practicile financiare si bancare, mecanismele, produsele, tehnicile si 
instrumentele de finantare a afacerilor, vor aprofunda cunostinţele cu privire la evaluarea performantelor si riscurilor asociate afacerilor 
bacare – indicatori, de asemenea vor aprofunda rationamentele profesionale referitoare la controlul preventiv si rolul acestuia in 
pregatirea deciziilor managementului unei afaceri, particularitatile activitatii de control si audit in domeniul afacerilor bancare şi vor 
dobândii informaţiile necesare elaborării unor proiecte finantate national si international. 
 
Discipline opţionale: 
 
Comportament organizaţional în afaceri 
6 credite, 2 ore curs, 1 oră seminar/săptămână 
 
Disciplina are ca scop înţelegerea modalităţilor prin care dinamica grupurilor, comportamentul indivizilor,  interacţiunile dintre indivizi 
sau dintre indivizi si structurile organizaţionale produc performanţa in afaceri. 
 
 
Contabilitatea în afaceri 
6credite, 2 ore curs, 1 oră seminar/ săptămână 
  

Obiectivele acestui curs constau în însusirea cunostintelor si dezvoltarea competentelor necesare pilotarii unei afaceri si luării unor 
decizii coerente pe termen scurt, care sa asigure indeplinirea obiectivelor strategice, precum şi în formarea deprinderilor pentru 
evaluarea, elaborarea  planurilor de actiune si   luarea deciziilor pentru realizarea performantei intr-un mediu de afaceri. 
 
 



ANUL II SEMESTRUL II 
 
Discipline obligatorii: 
 
Riscul financiar în afaceri  
6 credite, 2 ore curs, 1 oră seminar/ săptămână 
 

Prin tematica abordată se urmăreşte însuşirea teoriilor şi conceptelor de management al riscului financiar, însuşirea cunoştinţelor 
necesare gestionării riscului de firmă şi riscului de faliment. 
 
Management fiscal al afacerilor  
6 credite, 1 oră curs, 2 ore seminar/săptămână 
 

Pornind de la analiza impactului fiscalitatii asupra perfomantelor economico-financiare, cursul are ca obiectiv principal identificarea 
posibilitatilor de optimizare fiscala a unei afaceri prin prezentarea facilitatilor si alternativelor fiscale oferite de  legislatia fiscala 
nationala si internationala. 
 
Tehnici bancare în afaceri 
6 credite, 2 ore curs, 1 oră seminar/ săptămână 
 

Cursul urmăreşte asimilarea principalelor proceduri, tehnici si modele utilizate in relatiile banca-clienti in mediul de afaceri care implica 
banca; prezentarea unor metode si tehnici bancare moderne care contribuie la eficientizarea pietelor financiare si a afacerilor. 
 
Managementul performanţei în afaceri  
6 credite, 2 ore curs, 1 oră seminar/ săptămână 
 

Disciplina are în vedere cunoaşterea conceptelor şi componentelor cheie ale managementului performanţei în afaceri, însuşirea celor 
mai bune practici privind proiectarea, implementarea şi utilizarea indicatorilor-cheie pentru măsurarea performanţei în afaceri (KPIs) 
entităţilor economice în care viitorii absolvenţi îşi vor desfăşura activitatea.  
 
Practică de specialitate 
90 ore/semestru 
 
 
Elaborarea lucrării de dizertaţie 
10 credite, 60 ore/semestru 
 
 
Discipline opţionale: 
 
Mediul internaţional al afacerilor 
6 credite, 2 ore curs, 1 oră seminar/ săptămână 
 

Disciplina are în vedere desprinderea principalilor determinanţi ai mediului internaţional de afaceri la confluenţă cu provocările 
globalizării şi regionalizării. Dezbaterea împreună cu studenţii a axelor care influenţează comportamentul economic al managerilor 
companiilor; analiza comparativă a determinanţilor politici, economici, socio-culturali, tehnologici, legali, etici şi ambientali ai mediului 
internaţional de afaceri; Personalizarea fundamentelor leadership-ului în condiţiile noii economii. 
 
Managementul proiectelor în afaceri 
6 credite, 2 ore curs, 1 oră seminar/ săptămână 
 

Obiectivele cursului constau în însuşirea noţiunii de proiect şi a caracteristicilor acestuia, conştientizarea importanţei proiectelor şi 
dobândirea abilităţilor de iniţiere a unui proiect şi de identificare a surselor potenţiale de finanţare; înţelegerea domeniului de 
management a proiectelor, identificarea elementelor specifice de organizare în managementul proiectelor şi clarificarea conţinutului 
modelelor de management de proiect; cunoaşterea şi însuşirea componentelor specifice ale procesului de implementare a proiectelor, 
reliefarea importanţei şi conţinutului managementului financiar, managementului timpului, resurselor, calităţii, riscului, comunicării şi 
conflictelor implicate de procesul de implementare a proiectelor. 
 
 
 



Proceduri judiciare în afaceri  
6 credite, 2 ore curs, 1 oră seminar/ săptămână 
 

Disciplina are drept obiectiv însuşirea de către cursanţi cunoaşterea legislaţiei şi practicii judiciare în materia procedurilor judiciare 
specifice domeniului afacerilor, cunoaşterea principiilor privind înfăptuirea justiţiei în statul de drept şi a funcţiilor justiţiei, cunoaşterea 
condiţiilor în care se poate exercita o acţiune judiciară pentru soluţionarea conflictelor apărute în domeniul afacerilor, dobândirea unor 
cunoştinţe teoretice privind procedurile judiciare ce pot fi exercitate în domeniul afacerilor, dobândirea de cunoştinţe practice privind 
exercitarea procedurilor judiciare în afaceri, realizarea unor activităţi de cercetare ştiinţifică din domeniul afacerilor,insuşirea 
cunoştinţelor necesare recuperării rapide şi cu costuri mici a creanţelor, dobândirea de cunoştinţe necesare reorganizării judiciare 
atunci când acest lucru se impune sau a insolvenţei dacă societatea se află în imposibilitate de plată. 

 


