
 

FIŞA DISCIPLINEI  

AN UNIVERSITAR 2019-2020 

 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţămînt Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

1.2. Facultatea  Ştiinţe Economice 

1.3. Departamentul  Finanțe Contabillitate   

1.4. Domeniul de studii Contabilitate 

1.5. Ciclul de studii Master 

1.6. Programul de studii Auditul și controlul agenților economici   

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Guvernanţă corporativă 2.2. Cod disciplină ACAE 12-2 

2.3. Titularul activităţii de curs Conf.univ.dr.Ivan Oana-Raluca   

2.4. Titularul activităţii de seminar Conf.univ.dr.Ivan Oana-Raluca 

2.5. Anul de studiu I 2.6. Semestrul II 2.7. Tipul de 

evaluare (E/C/VP) 

E 2.8. Regimul 

disciplinei (O – 

obligatorie, Op – opţională, 
F – facultativă) 

O 

 

3. Timpul total estimat 

3.1. Numar ore pe 

saptamana 

4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/laborator 2 

3.4. Total ore din 

planul de învăţămînt 

56 din care: 3.5. curs 28 

 

3.6. seminar/laborator 28 

 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, studii, eseurii, etc.  57 

Tutoriat - 

Examinări 2 

Alte activităţi ……. - 
 

3.7 Total ore studiu individual 119 

3.8 Total ore din planul de învăţământ 56 

3.9 Total ore pe semestru 175 

3.10 Numărul de credite 7 

 

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 dotată cu tablă/videoproiector 

5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului Sală dotată cu tablă/videoproiector  

 

6. Competenţe specifice acumulate 

6.1. Competenţe 

profesionale 

C1 Interpretarea critic-constructivă a fenomenelor auditului şi controlului la 

nivelul agenţilor economici şi elaborarea de judecăţi de valoare argumentate; 
C4 Capacitatea de a identifica cerinţele sistemului de control intern al 

organizaţiei și a guvernanţei corporative; 

C5 Capacitatea de a conduce şi executa activităţi de cercetare interdisciplinară; 

C6 Capacitatea de organizare şi exercitare de sarcini specifice controlului şi 
auditului, din perspectivă informatică, juridică și fiscală; 

C7 Diversificarea şi completarea cunoştinţelor financiare şi contabile, abordarea 

interdisciplinară a operaţiunilor economice în vederea asigurării posibilităţii de a oferi 
servicii de consultanţă în domeniul auditului şi controlului agenţilor economici; 

6.2. Competenţe 

transversale 

CT1 Capacitatea de a lucra independent şi/sau în echipă, de a identifica soluţii 

pentru rezolvarea de probleme economice specifice auditului şi controlului agenţilor 

economici; 
CT2 Capacitatea de a identifica oportunitățile de formare continuă, inclusiv în 

limbi de circulație internațională; 

CT3 Capacitatea de a valorifica eficient resursele și tehnicile de învățare pentru 
propria dezvoltare; 

 

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

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

Formarea și dezvoltarea cunoștințelor de guvernanță corporativă 

Plasarea în context interdisciplinare (economic, contabil și juridic) a 

problematicii guvernanței corporative, în vederea identificării acelor bune 

practici care diminuează riscul derapajelor și eșecurilor unui sistem de 

guvernanță 

7.2 Obiectivele specifice Disciplina contribuie la atingerea următoarelor competenţe sub formă de 

cunoștințe, abilități, atitudini : 

- Asigurarea cunoștințelor, pentru a distinge înțelege problemele concrete 

specifice guvernanței corporative, prn limbaj specific utilizat corect să fie 

capabili să explice și să itepreteze fenomenul studiat . 

- Capacitatea de a dezvolta raționamente și judecăti de valoare referitoare la 

necesitatea și rolul guvernanței corporative, pe plan național și internațional 

prin reflecție critică și connstructivă; 

- Dezvoltarea abilităţii de documentare, sintetizare, folosire creativa a 

materialului studiat, abilitatea de explicare și interpretare a abordărilor 

teoretice si cadrului de reglementare specific profesiei. 

- Dezvoltarea capacităţii de a realiza independent cercetări contabile  si a 

aborda integrator teoriile, opiniile, cerinţele normative.  

 



8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de 

predare 

Observaţii 

1. Definirea și importanța guvernanței corporative 

 

Prelegere 

Conversaţie 

 

2 ore 

2. Apariția și evoluția conceptului de guvernanță corporativă  Prelegere 
Conversaţie 

 

2 ore 

3. Teorii care stau la baza guvernanței corporative  Prelegere 
Conversaţie 

 

2 ore 

4. Modele de guvernanță corporativă   

 

Prelegere 

Conversaţie 
 

 2 ore 

5. Mecanisme ale guvernanței corporative Prelegere 

Conversaţie 

 

2 ore 

6. Repere în evoluția codurilor de guvernanță corporativă. Normalizarea 

guvernanței corporative     

Prelegere 

Conversaţie 

 

2 ore 

7. Guvernanța corporativă pe plan internațional – practici de guvernanță 
corporativă   

Prelegere 
Conversaţie 

2 ore 

8.   Eșecuri ale guvernanței corporative din europa și sua Prelegere 

Conversaţie 

6 ore 

9. Responsabilitatea socială corporativă  Prelegere 
Conversaţie 

2 ore 

10. Implementarea principiilor de guvernanță corporativă în românia: sistemul 

unitar și sistemul dualist la nivelul consiliului de administrație  

Prelegere, Aplicaţii 4 ore 

11. Codul de guvernanță corporativă al Bursei de Valori București Prelegere, Aplicaţii 2 ore 

Seminar-laborator Metode de 

predare 

Observaţii 

1. Seminar organizatoric introductiv – specificarea obiectivelor seminarului şi a 

modului de lucru.  

Dezbaterea, clarificarea şi aprofundarea principalelor idei prezentate la curs.  
Ce este guvernanța corporativă?  

 

Seminar 

organizatoric 

introductiv – 
specificarea 

obiectivelor 

seminarului şi a 

modului de lucru. 
 

2 ore 

Se recomandă 

studenţilor 
parcurgerea 

prealabilă a 

suportului de 

curs si a 
materialelor de 

studiu 

recomandate 
pentru a 

putea 

interacţiona în 

timpul 
activitătilor 

2. Apariția și evoluția conceptului de guvernanță corporativă  Dezbateri, 

problematizari  

2 ore 

3. Teorii care stau la baza guvernanței corporative: Teoria administrației Dezbateri, 2 ore 



(Stewardship Theory), Teoria agenției (Angecy Theory), Teoria părților 
interesate (Stakeholder Theory)   

problematizari  

4. Modele de guvernanță corporativă   

 

Dezbateri, 

problematizari  

4 ore 

5. Mecanisme ale guvernanței corporativă   Dezbateri, 
problematizari  

2 ore 

7. Guvernanța corporativă pe plan internațional – practici de guvernanță 

corporativă 

Dezbateri, 

problematizari  

4 ore 

8. Eșecuri ale guvernanței corporative din Europa și SUA: General Motors, 
American Express, Enron, World Com, Lehmann Brothers   

Dezbateri, 
problematizari  

4 ore 

10. Responsabilitatea socială corporativă  Prelegere, aplicati 2 ore 

11. Implementarea principiilor de guvernanță corporativă în România: sistemul 

unitar și sistemul dualist la nivelul consiliului de administrație  

Prelegere, aplicati  4 ore 

12. Codul de guvernanță corporativă al Bursei de Valori București  Prelegere, aplicati 2 ore 

Bibliografie 
1. Bigioi A. D. (2015), Teoria generală guvernanței corporative, Editura ASE, București  

2. Cretu R. F.(2012), Metode si practici de guvernanta corporativa, Editura Universitara, București 
3. Dragomir V-D (2012), Guvernanța corporativă și sustenabillitate în Uniunea Europeană, Editura Economică, 

București 

4. Ghita M. (2009), Guvernanţă Corporativă, Editura Economică, Bucureşti; 
5. Gherghina S. (2017), Guvernanta corporativa si valoarea intreprinderii, Editura ASE; 

6. Ivan O. R., (2015), Guvernanță corporativă, Editura Universitară, București 

7. Monks R., Minow N.,(2011), Corporate governance, Wiley 
8. Morariu A., Suciu Gh., Stoian F. (2008), Audit intern și guvernanță corporativă, Editura Universitară, București 

9. Plessis Jean Jacques du, Anil Hargovan, Jason Harris, Principles of Contemporary Corporate Governance, 2018 

10. R. I. (Bob) Tricker , Corporate Governance: Principles, Policies, and Practices, Oxfor Uiversity Press, 2015 

11. Oxford University Press 
12. Ivan O.R.(2015) An internal audit perspective on differences between European Corporate Governance Codes 

and OECD Principles, 2015, Academic Journal of Economic Studies, Volume 1, Issue 4 (2015), ISSN 2393-4913 

print, ISSN 2457-5836 online 
13. Rachisan R., Bota-Avram C., Ivan R., Grosanu A. - Assessing the impact of corporate governance and economic 

development on environmental performance: empirical evidence from cross-country survey, Journal of 

Environmental Protection and Ecology, ISSN 1311-5065, vol.16, no.3, 2015 
14. *** OECD (2015), G20/OECD Principles of Corporate Governance, OECD Publishing, Paris; 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264236882-en 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinuturile disciplinei sunt adaptate necesităţilor actuale ale angajatorilor, contribuind la dobândirea de către 
studenţii programului de studii de masterat de cunoştinţe şi abilităţi teoretice şi practice de guvernanță corporativă, 

cultură organizațională etică necesare viitorilor profesioniști pe piață. 

 

10.Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 

Pondere din 

nota finală 
10.4 Curs Evaluare finală notată de la 1 la 10, pe 

baza rezolvării subiectelor de examen 

Examen scris 60% 

https://www.books-express.ro/jean-jacques-du-plessis/c/3503250
https://www.books-express.ro/anil-hargovan/c/2848652
https://www.books-express.ro/jason-harris/c/980837
http://dx.doi.org/10.1787/9789264236882-en


10.5 Seminar/laborator 1. Verificare pe parcurs, prin 
verificarea si notarea proiectului 

realizat de fiecare masterand 

(activitate specifică studiului 

individual). 
sau 

2. Întocmirea unui studiu care:  

- să fie prezentat la o Sesiune de 
Comunicări Științifice și publicat într-

un volum cu ISBN sau  

-să fie publicat ca  articol științific (pe 

temele specifice acestui curs) într-o 
revistă de specialitate  

Metoda practică 
Prezentări orale 

Participarea la studiile de caz 

discutate   

 
 

 

 
 

Dovada publicării articolului 

  

30% 
 

 

 

 
 

 

 
10% 

10.6 Standard minim de performanţă: obţinerea notei finale 5 

- cunoașterea a cel puţin 50% dintre cunoștințele de guvernanță corporativă, din cadrul entităților publice şi private 
prezentate; 

- dobândirea abilităților teoretice şi practice, demonstrate prin stăpânirea a cel puţin jumătate dintre aspectele practice 

referitoare la guvernanță corporativă. 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs   Semnătura titularului de seminar 

 

               Conf.univ.dr.  Ivan Raluca   Conf.univ.dr. Ivan Raluca 

 

 

 

 

Data avizării în departament    Semnătura director de departament 

     

                           Conf.univ.dr. Iuga Iulia  

 


