
FIŞA DISCIPLINEI 
 
 

Universitatea UNIVERSITATEA DIN ORADEA 
Facultatea  DE STIINTE ECONOMICE 

Specializarea  CONTABILITATE, AUDITUL ȘI GESTIUNEA AFACERILOR 
I. 
Denumire disciplină GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ 
II. 

Structur ă disciplină (Nr. ore săptămânal) 
Cod disciplină Semestrul2)  Categoria3) Credite Curs  Seminar  Laborator  Proiect  

UO-FSE.CAGA.02.01 II DS 5 1 1   
III. 

Statut disciplină Obligatorie  Opţională  Facultativă  
(se marchează cu x) X   

IV. 
Titular disciplin ă 

 Curs  Seminar  Laborator  Proiect  
Numele şi prenumele Bolos Marcel Boloș Marcel   

Instituţia  Universitatea din 
Oradea, Facultatea 

de Stiinte 
Economice 

Universitatea din 
Oradea, Facultatea 

de Stiinte 
Economice 

  

Catedră/Departament  Catedra de Finante 
Contabilitate 

Catedra de Finante 
Contabilitate 

  

Titlul ştiinţific Doctor Doctor   
Gradul didactic Conferentiar Conferențiar   

Încadrarea (norma de 
bază/asociat) 

Norma de baza Norma de bază   

Vârsta      
V. 

• Obiectivele disciplinei  
• Însuşirea notiunilor de bază privind principiile guvernanței corporative în companii;  
• Formarea deprinderilor şi abilităŃilor necesare pentru determinarea celor mai bune căi către o decizie 

optimă în cadrul companiei; 
• Însuşirea cunoştinŃelor care privesc utilizarea variabilelor de control și comand ă în modelele 

dinamice de conducere optimal ă a companiilor;  
• Dezvoltarea abilităŃilor de analiză critic-constructivă a variantelor decizionale și a traiectoriilor 

admisibile pe care le poate urma compania pentru op timizarea activit ății desf ășurate;  
 

VI. 
Conţinutul disciplinei Nr. 

ore/săpt. VI.1. Curs (capitole/subcapitole) 
 

• Cap. 1- Conceptul de guvernanță corporativă. Principiile de guvernanță 
corporativă. Modele de guvernanță corporativă. Modelul anglo-saxon. Modelul 
continental. Mecanismul financiar de funcționare al companiilor. Analiza 
intereselor stackeholderilor. - 1 ore; 

• Cap. 2 – Dinamica intereselor stackeholderilor. Calcule de rentabilitate în 
optimizarea deciziilor manageriale. Elemente de programare matematică. 
Variabilele de comandă. Variabilele de control. – 2 ore; 

• Cap. 3 – Modele de conducere optimală a companiilor. Principiul lui Pontreagrin. 
Sistemul de ecuații Khun – Tucker. Anakiza traiectoriilor de bază. Analiza 

1 oră /sapt 



traiectoriilor de magistrală. Hamiltonianul și Lagrangianul problemelor de 
optimizare. – 2 ore; 

• Cap. 4 – Modelul de conducere optimală a lui Jorgenson. Rezolvarea modelului 
matematic. Analiza traiectoriilor de bază. – 2 ore; 

• Cap.5 – Modelul de conducere optimală a lui Lesourne – Leban. Rezolvarea 
modelului. Analiza traiectoriilor de bază. – 2 ore; 

• Cap.6 – Modelul Ludwig. Rezolvarea modelului. Analiza traiectoriilor de bază. – 
2 ore; 

• Cap.7 – Modelul dinamic al firmei. Analiza activității f ără împrumuturi și 
granturi. Influența Statului. – 1 oră; 

• Cap.8 – Valoarea prezentă Netă în modelele dinamice ale companiei. – 1 oră; 
• Cap. 9 – Utilizarea dinamicii neliniare în conducerea optimală a companiilor. 

Teoria jocurilor. Teoria fractalilor. Teoria haosului. 1 oră; 
 

  
  

VI.2. Seminar (dacă este cazul)  
1. Mecanismul financiar al companiilor. Studiul modelului anglo-saxon și 

continental de guvernanță corporativă; 
2. Calcule de rentabilitate în optimizarea deciziilor companiei. Studiu de caz: 

relația companie – bancă; 
3. Modele dinamice de conducere optimală a companiei. Studiu de caz: 

Principiul lui Pontreagin. Hamiltonianul și Lagrangianul problemelor de 
optimizare. 

4. Modelul de conducere optimală a lui Jorgenson; 
5. Modelul de conducere optimală a lui Lesorne – Leban; 
6. Modelul dimaic al companiilor. Valoarea prezentă netă în modelele dinamice 

ale companiei; 
7. Utilizarea dinamicii neliniare în conducerea optimală a companiilor. Studiu 

de caz:Teoria Jocurilor. 
  

1 ora/sapt 

VI.3. Lucr ări de laborator (dacă este cazul)  
VI.4. Tematică proiect (dacă este cazul)  
VII. 

 
Bibliografie 

1. Feleagă, N., Despre Guvernanța Corporativă și contabilitate, Economistul, Bucrești, 2007; 
2. Gomez, P.,Y., Le governement de l entreprise, Intereditions, 1996; 
3. Jensen, M.C., Meckeling, W.H., Theory of the firm: Managerial Behaviors, Agency Costs 

and Owernship Structure, Journal of Financial Economics, vol.III, 1976; 
4. Scheifer, A., Wishny, R.W., Large Sharehoders and Corporate Control, Journal of Political 

Economy, vol.94, nr.3, 1986; 
5. Perez, R., La gouvernance de l enterprise, Edition La Decouverte Paris, 2003; 
6. Rapport, A., Creating Shareholder value: The New Standard of Bussines Performance, The 

Free Press, New York, 1987; 
7. Emil, S., Sistemul cibernetic al companiilor, biblioteca digitală ASE, 2007;  

VIII. 
Modul de transmitere a informatiilor 

Forme de activitate Metode didactice folosite 
Curs  Prezentare, Dezbatere, Studiu de caz, AplicaŃii practice 

Seminar  Prezentare, Dezbatere, Studiu de caz, AplicaŃii practice 



Laborator  
Proiect   

 
IX. 

Evaluare 
Forme de 
activitate 

Evaluare % din nota 
finală 

Examen, 
colocviu, 
verificare 
periodica 

Răspunsurile la examen  
Cerinţe minime pentru nota 5 (sau cum se acordă nota 5):  
• Prin realizarea unui numar de 3,5-4,4 puncte cumulate din tratarea  

subiectului teoretic si rezolvarea in proportie de 50% a  studiilor de 
caz, la care se adauga un punct din oficiu. 
 

Cerinţe pentru nota 10 (sau cum se acordă nota 10):  
• Prin realizarea a cel putin 8,5 puncte cumulate din tratarea completa 

subiectului teoretic si rezolvarea in proportie de 90-100% a studiilor de 
caz, la care se adauga un punct din oficiu 

60% 

Seminar  • răspunsurile finale la lucrările practice de seminar 

• testarea continuă pe parcursul semestrului 

• alte activităŃi (precizaŃi) . 

20% 
20% 

 
Laborator    
Proiect    

Abilit ăţi dobândite de student:  
1. Cunoaştere şi înţelegere  

• cunoaşterea şi înţelegerea termenilor privind variabilelor de control și a variabileler de comandă 
în conducerea optimală a companiilor; 

• cunoaşterea şi înţelegerea modului în care se optimizează deciziile manageriale în cadrul unei 
companii; 

 
2.  Explicare şi interpretare  

• explicarea şi interpretarea modului de rezolvare a modelelor matematice de optimizare a 
deciziilor în cadrul unei companii; 

• explicarea modelelor de conducere optimală a companiilor; 

• explicarea şi interpretarea traiectoriilor de bază în conducerea optimală a companiilor; 

• explicarea, interpretarea şi analiza rezultatelor obținute prin implementarea modelelor de 
conducere optimală a companiilor; 
 

3. Instrumental - aplicative  

• formarea  deprinderilor de analiză a posibilităților de optimizare a resurselor de care dispune o 
companie;  

• analizarea masurilor şi deciziilor care se impun pentru diferitele situația care nu ating maximul 
de optimizare cerut de stackeholderi; 

• evaluarea şi elaborarea unor modele proprii dinamice de conducere optimală a companiilor; 

•  

• Atitudinale   

• dezvoltarea unei atitudini responsabile faţă de rolul guvernanței în conducerea companiilor 
atitudini ce vor avea impact în dezvoltarea personală şi organizaţională 



•    cultivarea şi promovarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori,  valorificarea optimă şi creativă 
a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice şi practice privind, guvernanța corporativă, 
implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea importanţei şi beneficiilor  aduse  

•    formarea unui comportament pozitiv şi responsabil privind propria dezvoltare profesională 
. 

 
 Data:        Titular curs, 
 01.10.2011      Conf univ dr Bolos Marcel 
          
 


