
FISA DISCIPLINEI 
 
 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA “ARTIFEX” DIN BUCUREŞTI 
1.2 Facultatea FINANȚE ȘI CONTABILITATE 
1.3 Departamentul FINANȚE-CONTABILITATE 
1.4 Domeniul de studii CONTABILITATE 
1.5 Ciclul de studii MASTER 
1.6 Programul de studii / Calificarea MANAGEMENTUL SISTEMULUI INFORMAŢIONAL 

FINANCIAR-CONTABIL 
1.7 Forma de învăţământ  IF (învăţământ cu frecvenţă) 
1.8 Limba de studiu ROMÂNĂ 
1.9 Anul universitar  2022-2023 
 
2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea 
disciplinei 

TITLURI DE CREDIT 

2.2 Codul disciplinei  MC0141OS1101 
2.3 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Anca Sorina POPESCU-CRUCERU 
2.4 Titularul activităţilor de 
seminar 

Conf. univ. dr. Anca Sorina POPESCU-CRUCERU 

2.5 Anul  
de studiu 

I  2.6 Semestrul I  2.7 Tipul de evaluare 
(E - examen / V -  

verificare 
  / C - colocviu) 

E 2.8 Regimul 
disciplinei 
(O - obligatorie,  
A - opţională, F- 
facultativă) 

O 2.9 Numărul 
de credite 
ECTS 

10 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care:  

3.2 curs 
2 3.3 seminar / laborator 2 

3.4 Numărul de săptămâni 14  
3.5 Total ore din planul de învăţământ 56 din care:  

3.6 curs 
28 3.7 seminar / laborator 28 

Distribuţia fondului de timp: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 80 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 58 
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 50 
Tutoriat/ 2 
Examinări  2 
Alte activităţi: Consultații 2 
3.7 Total ore studiu individual 194 
3.8 Total ore pe semestru (număr de credite ECTS × 25 
ore) 

250 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum  
4.2 de competenţe  
 
 



 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 
6. Competenţele specifice acumulate 
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C1 Utilizarea conceptelor, principiilor şi instrumentelor de monitorizare şi analiză a 
performanţelor economice şi a poziţiei financiare la nivel de entitate/organizaţie (6 puncte 
de credit)  
C1.1 Identificarea şi definirea conceptelor, principiilor şi instrumentelor de analiză a 
performanţelor economice şi a poziţiei financiare la nivel de entitate/organizaţie (2 puncte de 
credit) 
C1.2 Explicarea şi interpretarea conceptelor şi instrumentelor de analiză a performanţelor 
economico-financiare  (1 punct de credit) 
C1.3 Aplicarea integrată a conceptelor şi instrumentelor de monitorizare şi analiză a 
performanţelor economice şi a poziţiei financiare la nivel de entitate/organizaţie (1 punct de 
credit) 
C1.4 Evaluarea tehnicilor de monitorizare şi analiză a performanţei economice şi a poziţiei 
financiare la nivel de entitate/organizaţie (1 punct de credit) 
C1.5 Elaborarea unei proceduri de monitorizare a performanţei economice şi a poziţiei 
financiare la nivel de entitate/organizaţie (1 punct de credit) 
C4 Fundamentarea şi aplicarea de strategii şi programe complexe privind gestiunea 
afacerilor la nivel de entitate/organizaţie (4 puncte de credit) 
C4.1 Identificarea şi descrierea unui spectru larg de concepte privind gestiunea şi strategia 
entităţii /organizaţiei (1 punct de credit) 
C4.2 Explicarea, utilizarea şi modelarea deciziilor privind gestiunea organizaţiilor (1 punct de  
credit) 
C4.3 Utilizarea integrată a metodologiei de analiză-diagnostic şi formularea problemelor la 
nivel de organizaţie (1 punct de credit) 
C4.4 Utilizarea nuanţată a metodologiei de elaborare a deciziilor strategice la nivel de 
entitate/organizaţie (1 punct de credit) 
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

5.1 De desfăşurare a 
cursului 

• Sală de curs dotată cu laptop, acces la internet, videoproiector şi tablă; 
• Studenţii se vor prezenta la prelegeri cu telefoanele mobile închise; 
• Nu va fi acceptată întârzierea studenţilor la curs.  

5.2  De desfăşurare a 
seminarului / laboratorului 

• Sală de seminar dotată cu tablă, laptop, videoproiector şi acces la internet; 
• Studenţii se vor prezenta la seminarii cu telefoanele mobile închise; 
• Nu va fi acceptată întârzierea studenţilor la seminar; 
• Studenţii vor avea la dispoziţie diverse materiale didactice. 

7.1 Obiectivul general 
al disciplinei 

Dezvoltarea abilităţilor de înţelegere, interpretare şi aplicare a conceptelor, 
noţiunilor şi limbajului juridic, pentru optimizarea capacităţii de selecţie a 
diferitelor titluri de credit în funcţie de contextul economic concret. 

7.2 Obiectivele 
specifice 
 
 
 
 

Cunoștințe: R.î.1: Absolventul cunoaște conţinutul, tipurile, formele 
instrumentelor de plată 
R.î.2: Absolventul identifică elementele titlurilor de credit 
R.î.3: Absolventul deosebește tipurile de instrumente de plată 

Aptitudini: 
  

R.î.1: Absolventul analizează diferite aspecte referitoare la 
principalele caracteristici ale mecanismului de funcţionare a 



 
8. Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de predare / 

lucru 
Fond de timp  Referințe 

bibliografice 
Tema 1. Noţiunea de titlu de credit  Curs interactiv 

 
2 ore  Bibliografie 

obligatorie 2 -
Cap.VI  

Tema 2. Cambia 
2.1. Noţiune, caractere, funcţii 
2.2. Condiţii de valabilitate de fond şi de 
formă 
2.3. Girul 
2.4. Avalul 
2.5. Plata cambiei şi consecinţele 
neplăţii cambiei  
 
Tema 3. Biletul la ordin 
3.1. Noţiune şi caractere 
3.2. Condiţii de valabilitate de fond şi de 
formă 
3.3. Girul şi avalul biletelor la ordin 
 
Tema 4. Cecul 
4.1. Noţiune, caractere, premise 
4.2. Condiţii de valabilitate ale cecurilor 
4.3. Transmiterea şi avalul cecului 
4.4. Tipuri de cecuri 
 
Tema 5. Utilizarea titlurilor de credit 
în tranzacţiile internaţionale 
5.1. Incasso-ul 
5.2. Acreditivul 
 

Curs interactiv 
 
 
 
 
 
 

 
 

Curs interactiv 
 
 
 
 
 

Curs interactiv 
 
 
 
 
 

Curs interactiv 
 
 

10 ore  
 
 
 
 
 
 
 
 

6 ore 
 
 
 
 
 

6 ore 
 
 
 
 
 

4 ore 

Bibliografie 
obligatorie 1-

Secţiunea a II a 
 
 
 
 
 
 

Bibliografie 
obligatorie 1-

Secţiunea a III a 
 
 
 

Bibliografie 
obligatorie 1- 

Secţiunea a IV a 
 
 
 

Bibliografie 
obligatorie 3- 

Cap. VIII 

TOTAL  28 ore  
Bibliografie obligatorie: 

1. Cărpenaru Stanciu (2016) - Tratat de drept comercial român. Conform noului Cod civil, Editura 
Universul juridic, Bucureşti 

2. Popescu-Cruceru Anca (2020), Sinteze de drept aplicabil in raporturile de afaceri, Editura Artifex, 
Bucureşti, 2020 

3. Niţă Manuela (2010) - Titlurile de credit ca instrumente de plată, Editura Universul Juridic 
4. coord. Cristea Silvia (2009) - Tehnici de finanţare în dreptul afacerilor, Editura ASE, București 
5. Legea nr 58/1934 privind cambia şi biletul la ordin, consolidată 2020 

titlurilor de credit 
R.î.2: Absolventul interpretează principalele tendințe 
manifestate în circuitul titlurilor de credit 
R.î.3: Absolventul evaluează corect și fundamentat științific 
oportunitățile și riscurile aferente utilizării titlurilor de credit 

Responsabilitate 
și autonomie 

R.î.1 Absolventul formulează strategii de utilizare a titlurilor 
de credit în organizații din diverse domenii de activitate 
R.î.2: Absolventul dezbate modul de implementare și 
evaluare a strategiilor organizaționale 
R.î.3: Absolventul îmbunătățește procesul strategic din 
organizații ce funcționează în diferite domenii de activitate 



6. Legea nr. 59/1934 privind cecul, consolidată 2020  
Bibliografie suplimentară: 
1. www.bnr.ro 
2. Popescu-Cruceru, Anca Sorina, „Biletul la ordin – instrument modern de plată”, Teme de 

cercetare ştiinţifică concretizate în comunicări la Seminarul Ştiinţific Naţional “Octav Onicescu” şi 
Simpozionul Ştiinţific Internaţional organizat de Societatea Română de Statistică, „România în 
structurile europene”, nr. 5/mai-supliment, Revista Română de Statistică, revistă monitorizată ISI 
Thomson Philadelphia, Bucureşti, 2008, pp. 224-228, cod ISSN 1018-046X. 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare / 
lucru 

Fond de timp Referințe 
bibliografice 

1. Tema 1 Clasificarea titlurilor 
comerciale de valoare. Titluri de 
legitimare. Aplicaţii 
 

Exerciţiul, demonstraţia, 
exemplificarea, dezbaterea   

Realizarea de teme, 
referate, eseuri. 

4 ore Bibliografie 
obligatorie 2 -

Cap.VI 
Secţiunea 1 

2. Tema 2 Mecanismul cambial. 
Aplicaţii 

2.1. Noţiune, caractere, funcţii 
2.2. Condiţii de valabilitate de fond şi de 
formă 
2.3. Girul şi avalul 
2.4. Plata cambiei şi consecinţele neplăţii 
cambiei 
 
Tema 3 Biletul la ordin. Aplicaţii 
3.1. Noţiune şi caractere 
3.2. Condiţii de valabilitate de fond şi de 
formă 
3.3. Girul şi avalul biletelor la ordin 
3.4. Executarea biletelor la ordin 
 
 
Tema 4 Cecul. Aplicaţii 
4.1. Noţiune, caractere, premise 
4.2. Condiţii de valabilitate ale cecurilor 
4.3. Transmiterea şi avalul cecului 
4.4. Tipuri de cecuri 
 
Tema 5 Incasso-ul şi acreditivul. Aplicaţii 
 

Exerciţiul, demonstraţia, 
exemplificarea, dezbaterea   

Realizarea de teme, 
referate, eseuri. 

8 ore 
 
 
 
 
 
 
 

8 ore 
 
 
 
 
 
 
 

6 ore 
 
 
 
 

2 ore 

Bibliografie 
obligatorie 1-

Secţiunea a II a 
 
 
 
 
 

Bibliografie 
obligatorie 1-

Secţiunea a III a 
 
 
 
 
 

Bibliografie 
obligatorie 1-

Secţiunea a IV a 
 
 

Bibliografie 
obligatorie 3- 

Cap. VIII 
TOTAL  28 ore  

Bibliografie obligatorie: 
1. Cărpenaru Stanciu (2016) - Tratat de drept comercial român. Conform noului Cod civil, Editura 

Universul juridic, Bucureşti 
2. Popescu-Cruceru Anca (2020), Sinteze de drept aplicabil in raporturile de afaceri, Editura Artifex, 

Bucureşti, 2020 
3. Niţă Manuela (2010), Titlurile de credit ca instrumente de plată, Editura Universul Juridic 
4. coord. Cristea Silvia (2009) - Tehnici de finanţare în dreptul afacerilor, Editura ASE, București 
5. Legea nr 58/1934 privind cambia şi biletul la ordin, consolidată 2020 
6. Legea nr. 59/1934 privind cecul, consolidată 2020  

Bibliografie suplimentară: 
1. www.bnr.ro 

 

http://www.bnr.ro/
http://www.bnr.ro/


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

 

• Pe parcursul derulării disciplinei pot fi invitaţi practicieni pentru prelegeri punctuale. 
• Anual, în perioada de analiză a planurilor de învăţământ, conținutul disciplinei și oportunitatea 

introducerii sau înlocuirii unor discipline sunt discutate cu reprezentanții comunității epistemice și 
cu reprezentanți ai mediului de afaceri din diverse domenii de activitate, inclusiv cu  reprezentanţi 
din sistemul cooperatist - Uniunea Naţională a Cooperaţiei Mesteşugăreşti – UCECOM, în vederea 
adaptării la cerințele acestora și la cele ale pieței muncii.  

 
10. Evaluare 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 

Metode de 
evaluare 

10.3 Pondere 
din nota 
finală 

10.4 Curs • cunoaşterea terminologiei de specialitate, a 
sistemului conceptual cu care operează 
disciplina;  
• capacitatea de utilizare adecvată a 
conceptelor, principiilor, normelor specifice 
impuse de disciplină; 
• demonstrarea capacităţii de analiză, sinteză şi 
interpretare a unor situaţii problematice în 
circulaţia titlurilor de credit; 
• coerenţa logică în analiză şi argumentare;  
• capacitatea de corelare a aspectelor teoretice 
cu cele practice;  
• formarea unui mod propriu de gândire 
economică care să asigure evaluarea corectă a 
oportunităţilor şi riscurilor în acţiunile 
întreprinse; 
• aspectele atitudinale: seriozitatea, interesul 
pentru studiul individual şi implicarea în 
activitatea de cercetare ştiinţifică.   

Examen 
scris în 
sesiunea de 
examene. 
 

50 % 

10.5 
Seminar/laborator 

• cunoaşterea terminologiei de specialitate, a 
sistemului conceptual cu care operează 
disciplina;  
• capacitatea de utilizare adecvată a 
conceptelor, principiilor, normelor specifice 
impuse de disciplină; 
• coerenţa logică în analiză şi argumentare;  
• înţelegerea principiilor care trebuie urmate 
pe parcursul derulării raporturilor economice în 
care intervin titluri de credit; 
• capacitatea de corelare a aspectelor teoretice 
cu cele practice; 
• aspectele atitudinale: seriozitatea, interesul 
pentru studiul individual şi implicarea în 
activitatea de cercetare ştiinţifică. 

Testarea 
continuă pe 
parcursul 
semestrului 

25 % 

Participarea 
activă la 
seminar şi 
realizarea 
de activităţi 
gen teme / 
referate / 
eseuri / 
traduceri / 
proiecte 

25% 

10.6 Standard minim de performanţă 
• însuşirea vocabularului specific disciplinei;  
• recunoaşterea principiilor, legilor şi a teoriilor aferente disciplinei de studiu; 
• înţelegerea şi explicarea conceptelor fundamentale; 
• însuşirea corectă a noţiunilor teoretice de bază şi aplicarea acestora în activitatea practică în legătură 



cu circulaţia titlurilor de credit; 
• evaluarea corectă a oportunităţilor şi riscurilor în acţiunile întreprinse; 
• realizarea parţială a lucrărilor practice: prezentări de materiale la seminar, teme, referate, proiecte; 
• participarea la 1/2 din seminarii; 
• obținerea notei 5 la examenul final. 

         
Data completării: 21.09.2022 
Semnătura titularului de curs,          Semnătura titularului de seminar, 
Conf. univ. dr. Anca Sorina POPESCU-CRUCERU                  Conf. univ. dr. Anca Sorina POPESCU-CRUCERU  

 
 

Data avizării în departament:  30.09.2022                             Avizat,       
Semnătura directorului de departament,                Responsabil program de studii, 
Conf. univ. dr. Cătălin DEATCU                        Lect. univ. dr. Cristina-Nicoleta CARANICA 
 
 
Data aprobării în Consiliul facultății: 30.09.2022 
Semnătura Decan, 
Conf. univ. dr. Andrei BUIGA 
 

 


