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PROGRAMA ANALITICA
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ
superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii/
Calificarea

Academia de Studii Economice București
Management
Management
Management
Licenta
Management

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
Practică
2.2 Titularul activităţilor de
curs
2.3 Titularul activităţilor de
seminar
2.4 Anul de
II
2.5
II
2.6 Tipul de
studiu
Semestrul
evaluare

Colocvi 2.7 Regimul
u
disciplinei

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe
6
din care:
3.3 seminar/laborator
săptămână
3.2 curs
3.4 Total ore din planul
90
din care:
de învăţământ
3.5 curs
3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi
pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi...................................
3.7 Total ore studiu
0
individual
3.9 Total ore pe
90
semestru
3. 10 Numărul de credite
5
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1
de •
curriculum
4.2de
•
competenţe
5. Condiţii (acolo unde este cazul)

O

2
28
Ore
50
50
50
7
10
30

5.1. de desfăşurare a
•
cursului
5.2. de desfășurare a
•
seminarului/laboratorului
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al
• Activitatea de instruire practică a studentilor își
disciplinei
propune familiarizarea acestora cu exigentele si
cerintele derularii unor activitati realizate de firme
reale in bazele de practica;
7.2 Obiectivele specifice
• Folosirea unui ansamblu de metode și tehnici
complexe utilizate în sfera managerială
• Identificarea și valorificarea instrumentarului
managerial specific
• Aplicarea in practica a cunostintelor privind procesele
de management şi a funcţiilor manageriale ale
organizaţiei
• Identificarea particularităţilor constructive şi
funcţionale ale organizaţiei şi mediului său ambiant
• Identificarea particularităţilor sistemului managerial al
organizaţiei şi ale componentelor sale
• Investigarea managementului resurselor umane şi a
motivării
8. Conţinuturi
8. 1 Seminar/laborator

•

•

•
•
•

•
•
•

Prezentarea de ansamblu a firmei – baza de
practică
Profilul de activitate, statutul juridic,
dimensiunea organizaţiei, număr de salariaţi,
organizarea structurală, indicatori economicofinanciari.
Prezentarea generală a strategiei de afaceri a
firmei, obiective fundamentale, obiective
derivate, opţiuni strategice, avantaj competitiv
şi avantaj competitiv.
Ansamblul firmei
Prezentarea si analiza sistemului decizional.
Organele si posturile de conducere.
Prezentarea si analiza sistemului informational.
Prezentarea si analiza sistemului
metodologico-managerial. Principalele
instrumente manageriale utilizate.
Prezentarea si analiza sistemului organizatoric.
Organigrama si fisa de post.
Analiza SWOT a firmei.
Masuri de perfectionare a activitatii in domeniul
managerial.
Functiunea de Productie

Metode de predare
Interacţiunea cu
studenţii este regulă
Discutii, consultari cu
coordonatorul de
practica si tutor

Interacţiunea cu
studenţii este regulă
Discutii, consultari cu
coordonatorul de
practica si tutor

Interacţiunea cu

Observaţii

•
•

•
•
•
•

•

•
•

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Obiectivele de dezvoltare şi modernizare in
domeniul productiei ale unităţii economice.
Capacitatea de producţie şi/sau desfacere, pe
total si subunităţi proprii. Programul lunar si
trimestrial de productiei. Fundamentarea
acestora
Fluxul tehnologic pentru produsele şi/sau
serviciile obţinute.
Programarea, lansarea si urmarirea productiei.
Activitatea de intretinere si reparatii.
Managementul costurilor pe principalele tipuri
de produse sau servicii. Exemplu de calculatie
a costurilor.
Managementul calitatii. Asigurarea calitatii si
controlul tehnic de calitate. Modalităţi specifice
de organizare a activităţilor legate de
asigurarea calităţii.
Analiza SWOT a functiunii de productie.
Masuri de perfectionare a activitatii in domeniul
productiei.
Functiunea Comerciala
Obiectivele de dezvoltare in domeniul
comercial ale unităţii economice.
Planul de vanzari. Modalitati de determinare a
acestuia.
Documente relevante utilizate de unitatea
economica in domeniul vanzarilor (factura
fiscala, factura proforma, chitanta, etc.).
Planul de aprovizionare. Modalitati de
determinare a acestuia.
Documente relevante utilizate de unitatea
economica in domeniul aprovizionarii (bon de
consum, nota de intrare receptie etc.).
Planul de marketing. Fundamentarea acestuia.
Cererea de oferta. Fundamentarea si
intocmirea acesteia.
Analiza rentabilitatii produselor noi.
Bugetarea activitatii comerciale.
Analiza SWOT a functiunii comerciale.
Masuri de perfectionare a activitatii in domeniul
comercial.
Functiunea Financiar-Contabila
Indicatorii economico-financiari ai întreprinderii.
Bugetul de venituri şi cheltuieli.
Fundamentarea acestuia
Fluxurile financiar-monetare in firma.
Analiza rentabilitatii, solvabilitatii si lichiditatii.
Capacitatea de îndatorare a întreprinderii.
Analiza veniturilor.
Analiza cheltuielilor.
Creditarea afacerii. Mecanisme utilizate de

studenţii este regulă
Discutii, consultari cu
coordonatorul de
practica si tutor

Interacţiunea cu
studenţii este regulă
Discutii, consultari cu
coordonatorul de
practica si tutor

Interacţiunea cu
studenţii este regulă
Discutii, consultari cu
coordonatorul de
practica si tutor

firma.
Politica dividendelor.
Managementul fiscal al firmei.
Activitatea de audit şi control financiar în cadrul
întreprinderii.
• Analiza SWOT a functiunii financiar-contabile.
• Masuri de perfectionare a activitatii in domeniul
financiar-contabil.
Functiunea de Resurse umane
Interacţiunea cu
studenţii este regulă
• Situatia resurselor umane in firma. Incadrarea
Discutii, consultari cu
cu personal.
coordonatorul de
• Planificarea resurselor umane.
practica si tutor
• Motivarea si managementul recompenselor
resurselor umane. Mecanisme si efecte.
• Recrutarea si selectia.
• Managementul carierei. Planul carierei.
• Evaluarea resurselor umane.
• Promovarea.
• Protectia salariatilor.
• Analiza SWOT a functiunii de resurse umane.
• Masuri de perfectionare a activitatii in domeniul
resurselor umane.
Bibliografie:
1. O. Nicolescu, I. Verboncu – Fundamentele managementului organizaţiei, Editura
Universitară, Bucureşti, 2008
2.
E. Burdus – Fundamentele managementului organizatiei, Editura economica,
Bucuresti, 2008
3. Ion Verboncu, Stim sa conducem?, Editura Economica, Bucuresti, 2005
4. Eugen Burdus, Tratat de management, Editura Economica , Bucuresti 2005
5. Ovidiu Nicolescu, Ion Verboncu, Ion Popa, Ghid de reproiectare a sistemului de
management al organizaţiei, Editura Olimp, 2006
6.O. Nicolescu, I. Verboncu – Metodologii manageriale, Editura Universitară, Bucureşti,
2008
•
•
•

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul
aferent programului
Discutarea conţinutului disciplinei şi a cerinţelor faţă de studenti cu reprezentanţi ai
mediului autohton de afaceri
10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs
10.5
Seminar/laborator

10.1 Criterii de
evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3
Pondere
din nota
finală

Nu este cazul
Calitatea lucrărilor
practice elaborate

- Examinarea caietului de
practica
- Sustinerea in fata unei
comisii a proiectului de

100%

practica
10.6 Standard minim de performanţă
• Indeplinirea numarului cerut de ore de practica (90 de ore)
• Intocmirea caietului de practica
• Sustinerea caietului de practica

I. DESPRE DOMENIUL FINANCIAR-CONTABILITATE
Funcţiunea financiar-contabilă cuprinde ansamblul activităţilor prin care se asigură
resursele financiare necesare atingerii obiectivelor organizaţiei, precum şi evidenţa
valorică a mişcării întregului său patrimoniu.
Întrucât reflectă din punct de vedere economic toate celelalte activităţi ce se
desfăşoară în societăţi comerciale şi regii autonome prin prisma unor elemente valorice
integrative, funcţiunea financiar-contabilă are un pronunţat caracter sintetic.
În condiţiile tranziţiei la economia de piaţă, ale situării în prim plan a factorilor
economici, activităţile financiar-contabile îşi modifică substanţial conţinutul şi devin din ce
în ce mai importante.
În cadrul funcţiunii financiar-contabile deosebim trei activităţi principale: financiară,
contabilitatea şi controlul financiar de gestiune.
A. Activitatea financiară
Ansamblul proceselor prin care se determină şi se obţin resursele financiare
necesare atingerii obiectivelor întreprinderii reprezintă activitatea financiară.
În cadrul său delimităm două grupe de atribuţii (sau subactivităţi) ce se referă la
previzionarea şi, respectiv, execuţia financiară. Dintre atribuţiile mai importante,
menţionăm: fundamentarea politicii financiare a firmei; elaborarea bugetului de venituri şi
cheltuieli al întreprinderii; solicitarea, pentru nevoile suplimentare de fonduri ce apar, de
credite de la băncile la care au cont; stabilirea de preţuri şi tarife pentru produsele şi
serviciile oferite etc.
B. Contabilitatea
Contabilitatea, a doua componentă a funcţiunii analizate, reuneşte ansamblul
proceselor prin care se înregistrează şi se evidenţiază valoric resursele materiale şi
financiare ale agentului economic.
Calitatea evidenţei contabile, care conţine un important volum de informaţii,
constituie unul din elementele cheie ce condiţionează eficacitatea procesului managerial
şi, în primul rând, a procesului decizional.
Principalele atribuţii sunt: asigurarea evidenţei analitice şi sintetice a materiilor
prime şi materialelor; asigurarea evidenţei analitice şi sintetice a pieselor de schimb;
asigurarea evidenţei mijloacelor fixe; organizarea lucrărilor de inventariere etc.
C. Controlul financiar de gestiune

În cadrul acestei activităţi - pe care unii specialişti o consideră ca o componentă a
activităţii financiare - se includ ansamblul proceselor prin care se verifică respectarea
normelor legale cu privire la existenţa, integritatea, utilizarea şi păstrarea valorilor
materiale şi băneşti cu care firma este dotată.
Scopul exercitării controlului financiar este prevenirea, descoperirea şi recuperarea
pagubelor aduse, fiindu-i circumscrise următoare atribuţii: organizarea controlului financiar
preventiv; executarea controlului financiar preventiv; organizarea controlului financiar de
fond; executarea controlului financiar de fond asupra gospodăririi mijloacelor materiale şi
băneşti.

II. CADRUL LEGAL
Prezentul ghid reprezintă un suport de informare pentru studenţii anilor II si III, ciclul
de licență din cadrul Facultăţii de Management.
Conform cadrului legal în vigoare, practica de specialitate pentru studenţii anului III
licență în cadrul acestui proiect, se organizează în conformitate cu Legea Educației
Naționale nr. 1/2011, Legea nr. 258/2007 privind practica elevilor şi studenţilor, Ordinul
ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 3955/2008 şi Regulamentul privind
organizarea și desfășurarea practicii de specialitate în cadrul programelor de licență,
aprobat de Biroul Senatului Universitar al Academiei de Studii Economice din Bucureşti.
Practica de specialitate este prevazută ca disciplină distinctă în curriculum-ul
universitar al semestrului al șaselea de studii, conducând la obţinerea numărului de puncte
de credit menţionate în planul de învăţământ al programului de licență respectiv şi se
finalizează cu evaluarea pe baza unui colocviu. Studenţii vor trebui să efectueze un număr
de 90 de ore de practică la finele semestrului II al anului III de studiu.
Stagiul de practică, reprezintă activitatea desfăşurată de studenţii anului III licență
conform planului de învăţământ aprobat, care are drept scop verificarea aplicabilităţii
cunoştinţelor teoretice însuşite de aceştia, în cadrul programului de pregătire profesională.
Organizatorul de practică este Academia de Studii Economice din Bucureşti prin
Facultatea de Management, care desfăşoară activităţi instructiv-educative şi formative,
potrivit legislaţiei române în vigoare.
Partenerul de practică este instituţia/organizaţia din România care asigură
desfăşurarea stagiului de practică şi al cărei profil de activitate este compatibil cu cel al
domeniilor de pregătire oferite în cadrul universităţii organizatoare de practică.
Cadrul didactic supervizor este cadrul didactic care va asigura planificarea,
organizarea şi supravegherea desfăşurării stagiului de practică şi care este desemnat de
Organizatorul de practică.
Tutorele este persoana desemnată de Partenerul de practică din cadrul angajaţilor
săi, care va coordona activitatea studentului pe toată perioada stagiului şi va asigura

respectarea condiţiilor de pregătire şi dobândirea de către acesta a competenţelor
profesionale planificate.
Practicantul este studentul care desfăşoară activităţi practice pentru consolidarea
cunoştinţelor teoretice şi pentru formarea abilităţilor practice necesare unei integrări mai
rapide şi facile pe piaţa muncii.
Conventia cadru de practică este contractul cadru de colaborare încheiat între
organizator şi partenerul de practică, care statuează condiţiile de desfăşurare a stagiului
de practică a studenţilor, precum şi responsabilităţile părţilor semnatare.
Convenţia de practică este contractul tripartit de practică, care va fi semnat şi
însuşit de către studentul practicant, organizatorul, respectiv partenerul de practică. Acest
document va cuprinde de asemenea, responsabilităţile părţilor semnatare.

III. OBIECTIVELE PRACTICII DE SPECIALITATE PENTRU STUDENŢII
ANULUI II SI III LICENȚĂ, FACULTATEA DE MANAGEMENT
Obiectivele educaţionale considerate ca obiective generale ale practicii de specialitate
constau în:
• Aplicarea de către studenţi a conceptelor şi metodologiilor însuşite la disciplinele
fundamentale şi dobândirea de cunoştinţe practice în domeniu. Stagiul practic
reprezintă o primă etapă în procesul prin care viitorul absolvent se confruntă cu
cerinţele practice ale domeniului în care îşi va desfăşura activitatea după absolvire.
• Formarea viitorilor specialişti în domeniul economic, cu accent pe cunostintele de
management, acomodarea cu climatul de muncă din cadrul firmelor, cu prioritate
mici si mijlocii, cu rigorile şi cerinţele potenţialilor angajatori, care să conducă la o
mai facilă inserţie a absolvenţilor pe piaţa muncii.
Toate aceste aspecte identificate, vor fi cuprinse în cadrul caietului de practică, care va fi
susţinut de către student în cadrul colocviului de absolvire a stagiului de practică. În plus,
acest proiect va mai conţine o analiză diagnostic globală privind modul de funcţionare a
instituţiei unde studentul a desfăşurat stagiul de practică.
Atingerea obiectivelor menţionate va conduce la:
• O mai bună corelare şi compatibilizare a cunoştinţelor teoretice dobândite, cu
cerinţele în continuă schimbare a pieţei muncii;
• Optimizarea relaţiei între mediul academic şi mediul economic și social în vederea
permanentei adaptări a curriculei la cerinţele acestui mediu şi realizarea unei
tranziţii mai facile de la şcoală la viaţa activă;
• Conştientizarea de către studenţi a importanţei activităţii practice, a orientării spre
activităţi pentru care posedă reale aptitudini şi a consilierea lor în acest sens.

IV. ETAPELE DE DERULARE A STAGIULUI DE PRACTICĂ
4.1. Etapa premergătoare efectuării stagiului de practică
Participarea studenţilor la programul de practică presupune parcurgerea
următoarelor etape iniţiale de către organizatorul de practică:
 Informarea privind obiectivele proiectului, a obligaţiilor şi drepturilor studenţilor
practicanţi;
 Aducerea la cunoştinţa studenţilor a criteriilor de selecţie pentru participarea la
aceste stagii de practică şi a locurilor de practică puse la dispoziţie în cadrul
proiectului;
 Selecţia studenţilor în vederea repartizării pe locurile de practică puse la dispoziţie,
pe baza criteriilor stabilite şi anunţate anterior şi a opţiunilor exprimate de către
aceştia;
 Informarea partenerului de practică asupra criteriilor de selecție a tutorilor de
practică;
 Pregătirea tutorilor de practică din cadrul instituțiilor gazdă cu privire la modul de
desfășurare a stagiilor de practică;
 Elaborarea în colaborare cu partenerii de practică a Conventiilor cadrul de practica,
a Convenţiilor de practică, a Caietelor de practica şi a Ghidurilor de practică.
În aceeaşi perioadă, partenerul de practică:
 Va stabili o întâlnire cu universitatea organizatoare de practică pentru o serie de
discuţii privind stagiile pe care le poate oferi;
 Va semna Conventia cadru de colaborare cu universitatea organizatoare de
practică;
 Va colabora la elaborarea Ghidului de practică;
 Va semna convenţia de practică cu organizatorul de practică şi cu studentul
practicant.
 Va numi un tutore pentru stagiul de practică, selectat din rândul angajaţilor
proprii, conform cerințelor organizatorului de practică.

4.2. Etapa desfăşurării stagiului de practică
Stagiile de pregătire practică se vor realiza pe perioada semestrului VI pentru anul
III si semestrului IV pentru anul II și vor totaliza un număr de 90 de ore.
Pe perioada desfăşurării stagiului de practică, cele trei părţi semnatare ale
convenţiei de practică (organizatorul de practică, practicantul, partenerul de practică) au
următoarele responsabilităţi:
Practicantul:
• Să se prezinte pe toată durata stagiului de practică la instituţia parteneră de
practică şi să respecte programul de lucru agreat cu aceasta.

•

•

•

Să desfăşoare activităţile specificate de tutore în conformitate cu portofoliul de
practică, în condiţiile respectării cadrului legal cu privire la volumul de muncă şi
dificultatea acestora.
Să nu folosească, sub nicio formă, informaţiile la care are acces în timpul
stagiului despre partenerul de practică, pentru a le comunica unui terţ sau
pentru a le publica, în timpul sau după terminarea stagiului, decât cu acordul
respectivului partener de practică.
Studentul îşi asumă întreaga răspundere pentru respectarea normelor de
organizare şi de protecţie a muncii specifice unităţii gazdă pe toată durata
desfăşurării practicii. În cazul apariţiei unei dispute între studentul practicant şi
instituţia gazdă, aceştia pot apela la universitate ca să acţioneze ca mediator,
dar părţile nu vor implica universitatea în nici un alt mod în desfăşurarea
convenţiei de practică.

Partenerul de practică:
• Prin intermediul tutorelui desemnat, partenerul de practică are obligaţia de a
respecta termenii Convenţiei de practică, a ține permanent legătura cu cadrul
didactic supervizor și a-l contacta pe acesta din urmă, în cazul în care studentul
practicant nu va respecta obligaţiile agreate.
• Să instruiască studentul practicant cu privire la normele de securitate şi sănătate
în muncă, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
• Să pună la dispoziţia studentului practicant instrumente specifice de lucru, acolo
unde este cazul.
• Să implice studenţii în activităţi specifice domeniului studiat, în vederea
asigurării unui context favorabil formării de competenţe profesionale în domeniu.
• Să pună la dispoziţia studentului datele necesare întocmirii proiectului de
practică.
• Să asigure studentului practicant, pe parcursul derulării stagiului de practică,
posibilitatea desfăşurării activităţii în toate compartimentele relevante ale
instituţiei (asigurarea rotaţiei structurilor din cadrul instituţiei gazdă în care
studentul îşi desfăşoară stagiul).
• Să raporteze universităţilor organizatoare de practică eventualele incidente în
care au fost implicaţi studenţii.
Pentru Universitea organizatoare de practică:
Să desemneze un cadru didactic supervizor, responsabil cu planificarea,
organizarea şi supravegherea desfăşurării pregătirii practice.
Să aducă la cunostinţă studenţilor participanţi condiţiile şi cerinţele stagiului de
practică, aşa cum sunt ele specificate de partenerul de practică.
Să se asigure că derularea stagiului de practică este în acord cu angajamentele
stabilite.
Pentru evidențierea activității desfășurate, pe perioada derulării stagiului de
practică, studentul are obligaţia completării unui Jurnal de practică. La sfârşitul perioadei
de practică, studentul are obligaţia elaborării unui Proiect de practică. Cele două

documente vor fi luate în considerare în procesul de evaluare a stagiului de practică
efectuat.
4.3. Etapa evaluării stagiului de practică
Finalizarea stagiului de practică şi obţinerea creditelor alocate disciplinei sunt
condiţionate de evaluarea şi certificarea acestuia.
În cadrul universităţii organizatoare de practică se va susţine un colocviu de
practică privind evaluarea activităţii studenţilor care au participat la stagiul de practică
organizat în cadrul proiectului. Evaluarea este efectuată de o comisie compusă din minim
trei cadre didactice implicate în implementarea proiectului.
În cadrul procesului de evaluare se vor analiza:
• Jurnalul de practică completat de student în perioada stagiului de practică;
• Caietul de practică întocmit;
• Evaluarea tutorelui din cadrul firmei de practica.
Certificarea stagiului de practică se va realiza prin acordarea punctelor de credit
prevăzute în planul de învățământ (3 puncte de credit). Nepromovarea colocviului de
practică conduce la refacerea activităţii de practică.

V. ELEMENTE CE TREBUIE ABORDATE IN CADRUL ACTIVITATII DE
PRACTICA IN DOMENIUL FINANCIAR-CONTABILITATE
I. STRUCTURA GENERALA A ACTIVITĂŢII DE PRACTICĂ
1. Prezentarea de ansamblu a firmei – baza de practică
• Profilul de activitate, statutul juridic, dimensiunea organizaţiei, număr de salariaţi,
organizarea structurală, indicatori economico-financiari.
• Prezentarea generală a strategiei de afaceri a firmei, obiective fundamentale,
obiective derivate, opţiuni strategice, avantaj competitiv şi avantaj competitiv.
2. Aspecte de continut (Financiar-contabilitate)
• Analiza SWOT a functiunii financiar-contabile.
• Indicatorii economico-financiari ai întreprinderii.
• Bugetul de venituri şi cheltuieli. Fundamentarea acestuia
• Fluxurile financiar-monetare in firma.
• Analiza rentabilitatii, solvabilitatii si lichiditatii.
• Capacitatea de îndatorare a întreprinderii.
• Analiza veniturilor.
• Analiza cheltuielilor.
• Creditarea afacerii. Mecanisme utilizate de firma.
• Politica dividendelor.
• Managementul fiscal al firmei.
• Activitatea de audit şi control financiar în cadrul întreprinderii.
• Masuri de perfectionare a activitatii in domeniul financiar-contabil.

