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FIŞA DISCIPLINEI 
 

Finanțele întreprinderii, 2019-2020 
 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 
1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Economice și Drept 
1.3 Departamentul Management şi Administrarea Afacerilor 
1.4 Domeniul de studii Management 
1.5 Ciclul de studii Licenţă 
1.6 Programul de studiu / calificarea Management/ Economist 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Finanțele întreprinderii 
2.2 Titularul activităţilor de curs  
2.3 Titularul activităţilor de seminar   
2.4 Anul de studii II 2.5 Semestrul 2 2.6 Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei A 

  
3. Timpul total estimat 

3.1 Număr de ore pe saptămână 4 3.2 din care curs 2 3.3 S  2 
3.4 Total ore din planul de înv. 56 3.5 din care curs 28 3.6 S  28 
Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual ore 
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 14 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii, eseuri 14 
Tutorat 2 
Examinări 2 
Alte activităţi  2 
3.7 Total ore studiu individual 44 
3.8 Total ore pe semestru 100 
3.9 Număr de credite 4 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum - 

4.2 De competenţe Capacităţi de analiză, sinteză, gândire divergentă 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1 De desfăşurare a cursului Dotarea sălii de curs cu videoproiector, tablă /flipchart şi cretă /marker 

5.2 De desfăşurare a seminarului 
- Dotarea corespunzătoare a sălii de seminar 
-   Participarea studenţilor la seminarii/laboratoare proiecte 
-   Respectarea termenelor de predare a temei de casă/proiectului 

 
6. Competenţe specifice vizate 
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 C.1. Identificarea, analiza şi gestionarea elementelor care definesc mediul intern şi extern al organizaţiei 
prin diagnosticare şi analiză SWOT – 1 PC 
C.2. Elaborarea şi implementarea de strategii şi politici ale organizaţiei – 1 PC 
C.4. Identificarea, selectarea şi utilizarea modalităţilor de previzionare, organizare, coordonare, 
antrenare şi control-evaluare  – 1 PC 
C.5. Fundamentarea, adoptarea şi implementarea deciziilor pentru organizaţii de mică complexitate (în 
ansamblu sau pe o componentă) – 1 PC 
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7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Disciplina urmăreşte formarea unor imagini teoretice concrete privind problematica 
financiară a firmei, întelegerea principalelor mecanisme financiare ale întreprinderii şi 
utilizarea metodelor de analiză  financiară pe baza documentelor financiar contabile.  

7.2 Obiectivele specifice 

A. Obiective cognitive urmăresc ca, la finalul cursului, studentul să aibă capacitatea de a:  
1. Identifica principiile şi metodele de bază ale finanțelor întreprinderii 
2. Defini concepte, teorii, metode şi principii de bază ale finanțelor întreprinderii 

B. Obiective procedurale urmăresc ca, la finalul cursului, studentul să poată:  
1. utiliza  instrumentele de calcul specifice finanţelor întreprinderii; 
2. interpreta indicatorii financiari de gestiune obţinuţi din analiza contului de rezultate 
3. și aprecia situaţia financiară a întreprinderii pe baza bilanţului; 
4. analiza și evalua rentabilitatea și riscul întreprinderii; 
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5. rezolva   probleme specifice, bine definite, de gestiune  financiară a întreprinderii 
C. Obiective atitudinale 

1. Respectarea normelor de deontologie profesională , fundamentate pe opţiuni 
valorice explicite; 

2. Cooperarea în echipe de lucru pentru rezolvarea diferitelor sarcini de învăţare;  
3. Utilizarea unor metode specifice de elaborare a unui plan de dezvoltare personală 

şi profesională 
 

 
8. Conţinuturi 

8.1. Curs  
Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1 

Curs introductiv. Prezentarea obiectivelor disciplinei şi a 
competenţelor dobândite ca  rezultat al învăţării, precizarea 
metodelor şi a instrumentelor de lucru precum şi a cerinţelor şi a 
standardelor de evaluare pe parcursul studiului. 

2 

- prelegerea 
- dezbaterea  

 - explicaţia 

Videoproiector 
Tabla 

2 Noțiuni introductive privind finanţele întreprinderii  2 
3 Circuitul financiar 2 
4 Aspecte generale privind diagnosticul financiar al întreprinderii 2 
5 Selectarea mijloacelor de finanţare a întreprinderii 2 
6 Tipuri de bilanţ utilizate în analiza financiară 4 
7 Indicatorii privind echilibrul financiar 2 
8 Diagnosticul rentabilităţii şi al riscului 4 
9 Test de evaluare pe parcurs 2 

10 
Indicatorii financiari de gestiune obţinuţi din analiza contului de 
rezultate 

2 

11 Evaluarea proiectelor  de investiție 2 
12 Evaluare finală 2 
Bibliografie 

1. Apostol , L., Suport de curs Finanțele întreprinderii (format electronic), 2016 
2. Hoanţă, N.,  Gestiunea financiară a întreprinderii,  Editura C. H., Beck, București, 2011 
3. Ilie Vasile,  Gestiunea financiară a întreprinderii, Editura Meteor Press, Bucureşti, 2010 
4. Popescu Luigi – Gestiunea financiară a întreprinderii.Sinteze, aplicaţii practice, Editura Sitech, Croiova, 

2010 
5. Popescu Luigi – Gestiunea financiară a întreprinderii – manual universitar, Editura Universității din Pitești , 

2009 

8.2. Aplicaţii: Seminar 
Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1 
Noțiuni introductive privind finanţele întreprinderii  
- aprofundarea cunoştinţelor teoretice specifice temei 

2 

- dialogul 
- dezbaterea, 
lucrul în 
echipa 
- preleerea 
 

Studiu de caz, 
prezentare  temă 
de casă, test de 
verificare 

2 
Circuitul financiar 
- aprofundarea cunoştinţelor teoretice specifice temei 

2 

3 
Aspecte generale privind diagnosticul financiar al întreprinderii 
- aprofundarea cunoştinţelor teoretice specifice temei 

2 

4 
Selectarea mijloacelor de finanţare a întreprinderii 
- aprofundarea cunoştinţelor teoretice specifice temei 
- aplicaţii practice 

2 

5 
Tipuri de bilanţ utilizate în analiza financiară 
- aprofundarea cunoştinţelor teoretice specifice temei 
- aplicaţii practice 

2 

6 
Indicatorii privind echilibrul financiar 
- aprofundarea cunoştinţelor teoretice specifice temei 
- studiu de caz 

4 

7 
Diagnosticul rentabilităţii şi al riscului 
- aprofundarea cunoştinţelor teoretice specifice temei 
- studiu de caz 

4 

8 

Indicatorii financiari de gestiune obţinuţi din analiza contului de 
rezultate 
- aprofundarea cunoştinţelor teoretice specifice temei 
- aplicaţii practice 

4 

9 
Evaluarea proiectelor  de investiție 
- aprofundarea cunoştinţelor teoretice specifice temei 
- aplicaţii practice 

4 

10 

Prezentarea temelor de casă, constând în rezolvarea câte unei 
aplicaţii practice din următoarele teme: 

 Situaţia financiară a întreprinderii apreciată pe baza 
bilanţului 

 Diagnosticul rentabilităţii şi al riscului 
 Politica de investire 

2 
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Bibliografie 
1. Ilie Vasile,  Gestiunea financiară a întreprinderii, Editura Meteor Press, Bucureşti, 2010 
2. Popescu Luigi – Gestiunea financiară a întreprinderii.Sinteze, aplicaţii practice, Editura Sitech, Croiova, 

2010 
3. Stroe, R., Bărbuţă-Mişu, N.,  Finanţarea şi gestiunea financiară a întreprinderii: Aplicaţii şi studii de caz, 

Editura Didactică şi Pedagogică, 2008 
 

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

Competenţele procedurale şi atitudinale ce vor fi achiziţionate la nivelul disciplinei – vor satisface  aşteptările  În 
vederea actualizării şi îmbunătăţirii conţinutului disciplinei, cadrele didactice au participat la următoarele activităţi: 

 întâlniri de lucru cu   angajatori; 
 workshop-uri cu participarea unor specialişti din domeniu. 

 
10.  Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere  
din nota finală 

10.4 Curs 

- corectitudinea şi exhaustivitatea 
cunoştinţelor;  
- coerenţa logică;  
- gradul de asimilare a limbajului de 
specialitate. 

- Evaluare scrisă în timpul 
semestrului; 
 
-     Evaluare finală. 

30% 
 
 

30% 

10.5 Seminar 

- participarea activă la seminar,  
- rezolvarea studiilor de caz;  
 
 
- gradul de încadrare în cerinţele 
impuse în ceea ce priveşte realizarea 
temei de casă.  
 

- Expunerea liberă a studentului;  
- Chestionare orală sub formă de 
dialog. 
 
- Prezentarea orală a temei de 
casă; 
- Chestionare orală. 

 
30% 

 
 
 

10% 

10.6 Standard minim 
de performanţă 

1. Cunoaşterea conceptelor de bază proprii disciplinei Finanțele întreprinderii 
2. Cunoaşterea principalelor mecanisme financiare ale întreprinderii şi întelegerea modului de 
utilizare a metodelor de analiză  financiară pe baza documentelor financiar contabile 
3. Nota 5 la evaluarea finală. 

 
 
Data completării   Titular disciplină,              Titular de seminar, 
 
 
Data aprobării în Consiliul departamentului,  Director de departament,   Director de departament, 
              (prestator)            (beneficiar) 
                           Conf. univ. dr. Daniela Bondoc            Conf. univ. dr. Daniela Mihai   


