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FINANȚELE ÎNTREPRINDERII
Titular de curs: Manole Tatiana, dr. hab., prof. univ.
1. Date despre unitatea de curs/modul
Facultatea
Inginerie Economică și Business
Catedra/departamentul
Departamentul Economie și Management
Ciclul de studii
Studii superioare de licenţă, ciclul I
Programul de studiu
363.1 CONTABILITATE
Anul de studiu
Semestrul
Tip de
Categoria
evaluare
formativă
II (învăţământ cu frecvenţă);
4;
S – unitate de
III (învăţământ cu frecvenţă
5
E
curs de
redusă)
specialitate

Categoria de
opţionalitate
O - unitate de
curs
obligatorie

Credite
ECTS
4

2. Timpul total estimat
Din care

Total ore în
planul de
învăţământ

Curs

Laborator/seminar

120
120

30
10

30
8

Ore auditoriale
Proiect de
an
-

Lucrul individual
Studiul materialului
Pregătire aplicaţii
teoretic
30
30
51
51

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul
Conform planului de învăţământ
Contabilitate financiară, Management financiar
Conform competenţelor
Contabilitate financiară, Management financiar
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
Curs
 La predarea cursului forma dominantă de organizare va fi: în grup, individual și mixt.
 Metodele de predare-învăţare vor fi: expunerea materialului, explicație,
argumentare, studii de caz şi discuţii.
 Mijloacele didactice: tabele, scheme şi proiectorul.
Laborator/seminar Formele lucrului individual (tema pentru acasă):
 Aprofundarea şi suplimentarea de cunoştinţe: lucrul cu manualul, lucrul cu actele
normative, cărţi de referinţă, utilizarea tehnologiilor multimedia, a Internet –ului;
 Înţelegerea, consolidarea şi sistematizarea cunoştinţelor prin autotestare;
 Aplicarea cunoştinţelor: rezolvarea de exerciţii, studii de caz de diferite complexităţi;
efectuarea lucrărilor practice, elaborarea prezentărilor, referatelor.
 Analiza materialele studiate unor situaţii problematice: comentarii şi reflecţii
personale.
Metode de evaluare a lucrului individual:
1. controlul curent la fiecare lecţie practică - formele de control: discuţie orală, lucrare
scrisă, teste fără sau la calculator.
2. Verificarea lucrului practic (aplicaţii practice pentru tema de acasă) – prezentarea şi
susţinerea rezolvărilor în cadrul orelor de consultaţii.
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5. Competenţe specifice acumulate
Competenţe
profesionale

Competenţe
transversale

posibilitatea de a cunoaște, defini și utiliza conceptele şi principiile specifice domeniului
gestiunii financiare a întreprinderii;
 capacitatea de adaptare la noi situaţii ce pot apărea pe parcursul activităţii de finanțare a
întreprinderii;
 stăpânirea sistemelor de amortizare a activelor imobilizate;
 va putea promova o variantă de proiect de investiție pe baza analizei criteriilor de opțiune
specifice domeniului investițiilor;
 fundamentarea necesarului de fond de rulment pentru finanțarea activelor circulante, prin
metoda analitică (pe fiecare element component al acestora) cât și prin metoda globală;
 realizarea de conexiuni între elementele funcţiilor finanțelor întreprinderii;
 argumentarea unor enunţuri in faţa finanțatorilor, creditorilor, acționarilor,
investitorilor,partenerilor de afaceri, angajaţilor;
 capacitatea de organizare şi planificare a activității de procurare și utilizare a surselor de
finanțare a activității;
 capacitatea de analiză şi sinteză în procesul de luare a deciziilor financiare.
 aptitudini pentru a descrie unele stări, sisteme, procese și , fenomene ce apar pe parcursul
activităţii de finanțare a întreprinderii;
 capacitatea de a transpune în practică cunoștințele dobândite in cadrul cursului;
 abilităţi de cercetare, creativitate in domeniul finanțelor întreprinderii;
 capacitatea de a concepe proiecte şi de a le derula în domeniul finanțării întreprinderii;
 capacitatea de a soluţiona situații dificile apărute in asigurarea finanțării și fluxurilor de
numerar.
 capacitatea de a reacționa pozitiv la unele sugestii, cerinţe sau sarcini didactic precum și
satisfacţia de a răspunde la întrebările investitorilor, finanțatorilor, creditorilor,
asigurătorilor;
 implicarea în activităţi ştiinţifice în legătură cu disciplina finanțele întreprinderii;

aplicarea doctrinei şi deontologiei profesionale în executarea sarcinilor;
comunicarea, lucrul în echipă și dezvoltarea spiritului antreprenorial.


6. Obiectivele unităţii de curs/modulului
Obiectivul general
Cursul își propune să prezinte studenţilor o serie de aspecte teoretice şi practice privind
activitatea financiară la nivelul întreprinderii. Prin parcurgerea acestei discipline
studenții vor putea defini principalele concepte cu care operează această activitate:
capitalul întreprinderii, modul de alocare a capitalului, plasamentele de capital pe
termen lung și cele pe termen scurt, decizia de investiții și politica de amortizare a
activelor imobilizate, dimensionarea capitalului plasat în active circulante și decizia de
finanțare a activității de exploatare, particularități ale trezoreriei întreprinderii,
modalități de previziune a profitului și politica de dividende, structura financiară a
întreprinderii, structura capitalului și costul capitalului. Cursanții vor dobândi
cunoștințe asupra modului în care funcția financiară a întreprinderii, organizată la
nivelul departamentului financiar, prin activitățile de previziune financiară, control și

FI Ş A UNI T ĂŢ I I D E C UR S/ M O DU L UL U I

reglare a fluxurilor financiare, asigură punerea în aplicare a strategiei de funcționare
optimă și dezvoltare permanentă a entității (întreprinderii).
Obiectivele specifice

 Definirea din punct de vedere teoretic şi practic a problemelor legate de sursele de
finanţare a întreprinderilor (entităților);
 Determinarea costului capitalului propriu şi împrumutat la nivel de întreprindere;
 Explicarea modalităților de finanțare a investițiilor versus activitatea de exploatare;
 Utilizarea unor criterii de opţiune a investiţiilor;
 Identificarea și explicarea principalelor factori determinanți în luarea deciziei de
investiții:
 Prezentarea problematicii plasamentelor de capital şi a recuperării acestora;
 Determinarea rezultatelor exerciţiului anual şi politicile de dividende utilizate.

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului
Tematica activităţilor didactice

Numărul de ore
învăţământ învăţământ
cu
cu frecvenţă
frecvenţă
redusă

Tematica prelegerilor
T1. Conţinutul finanţelor întreprinderii
T2. Conţinutul şi structura mecanismului financiar al întreprinderii
T3. Managementul financiar al întreprinderii
T4. Politica financiară şi de credit în cadrul întreprinderii
T5. Evaluarea proiectelor de investiţii
T6. Veniturile şi cheltuielile întreprinderii
T7. Organizarea circulaţiei băneşti la întreprindere
T8. Previziunea financiară a întreprinderii
T9. Restructurarea întreprinderilor
T10. Falimentul, reorganizarea şi lichidarea întreprinderilor
Total prelegeri:

Tematica activităţilor didactice

2
4
4
2
4
4
4
2
2
2
30

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10

Numărul de ore
învăţământ învăţământ
cu
cu frecvenţă
frecvenţă
redusă

Tematica seminarelor
T1. Conţinutul finanţelor întreprinderii
T2. Conţinutul şi structura mecanismului financiar al întreprinderii
T3. Managementul financiar al întreprinderii
T4. Politica financiară şi de credit în cadrul întreprinderii
T5. Evaluarea proiectelor de investiţii
T6. Veniturile şi cheltuielile întreprinderii
T7. Organizarea circulaţiei băneşti la întreprindere
T8. Previziunea financiară a întreprinderii
T9. Restructurarea întreprinderilor
T10. Falimentul, reorganizarea şi lichidarea întreprinderilor
Total seminare:

2
4
4
2
4
4
4
2
2
2
30

1
1
1
0,5
1
0,5
1
1
0,5
0,5
8
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8. Referinţe bibliografice
Principale
1. Standardele naţionale de contabilitate
2. P. Bran. „Finanţele întreprinderii ”
3. N. Antoniu. „Finanţele întreprinderii ”
4. I. Văcărel. „Finanţele întreprinderii”
5. G.D. Bistriceanuş. a. „Finanţele agenţilor economici”
6. Toma Mihai. „ Finanţe şi gestiunea financiară de întreprindere”
7. P. Halpern. „Finanţe manageriale”
8. N. Botnari ”Finanțele întreprinderii”
Suplimentare 9. C, Mărgulescu. „Analiza economico-financiară a întreprinderii”
10. C. Bărbulescu. „Sistemele strategice ale întreprinderii”
11. I . Stancu „Finanţele întreprinderilor”
12. N. Hoanţa. „Finanţele firmei”
9. Evaluare
Curentă
Proiect de an
Atestarea 1
Atestarea 2
30%
30%
Standard minim de performanţă
Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi seminare;
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări;
Obţinerea notei minime de „5” la examen.

Titular de curs: Manole Tatiana, dr. hab., prof. univ.

Examen final
40%

