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MANAGEMENT FINANCIAR 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Inginerie Economică și Business 

Departamentul Economie și Management 

Ciclul de studii Studii superioare de masterat, ciclul II 

Programul de studiu Administrarea Afacerilor 120 cr 
Administrarea Afacerilor 90 cr 
Economia Afacerilor Imobiliare 120 cr 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

I 2 E 
S – unitate de 

curs de 
specialitate 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
5 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Prelegeri Seminar 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicații 

învățământ cu frecvență 

150 20 20 50 60 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Matematica superioară, Tehnologii informaţionale, Teoria economică, 
Management, Metodologia Cercetării Științifice,  Analiza activității 
economice, Contabilitate managerială. 

Conform competenţelor Cunoaşterea surselor de obţinere a informaţiei, metodelor de prelucrare 
şi analiză a informaţiei colectate, tehnologiilor informaţionale. 

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru o buna desfășurare a cursului și prezentare a materialului teoretic în sala de curs 
este nevoie de proiector și calculator, precum și tablă. Nu vor fi tolerate întârzierile 
studenților, intrarea și ieșirea studenților de la curs fără motive, precum și convorbirile 
telefonice în timpul cursului. 

Seminar În cadrul seminarelor vor fi propuse studii de caz, discuţii de grup, exerciţii practice, teste de 
verificare a cunoştinţelor, conform conţinutului materialelor didactice elaborate şi editate 
pentru disciplina dată. În sala de lecţii practice este nevoie de tablă, cretă/marker. 

5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

CP. 1 Executarea unor sarcini profesionale complexe, în condiţii de autonomie şi de 

independenţă profesională: 
C.1 Cunoaşterea aprofundată a unei arii de specializare şi, în cadrul acesteia, dezvoltarea 
teoretică, metodologică şi practică specifică programului;  
C.2 Utilizarea adecvată a limbajului specific în comunicarea cu medii profesionale diferite; 
C.3 Utilizarea cunoştinţelor de specialitate pentru explicarea şi interpretarea unor situaţii noi 
în contexte mai largi asociate domeniului. 
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 CP. 2 Asumarea funcţiilor de conducere în activităţile profesionale sau în structurile 

organizatorice: 
C.1 Cunoaşterea aprofundată a unei arii de specializare şi, în cadrul acesteia, dezvoltarea 
teoretică, metodologică şi practică specifică programului;  
C.2 Utilizarea adecvată a limbajului specific în comunicarea cu medii profesionale diferite; 
C.3 Utilizarea cunoştinţelor de specialitate pentru explicarea şi interpretarea unor situaţii 
noi în contexte mai largi asociate domeniului. 

CP. 3 Realizarea autocontrolului asupra procesului de învăţare, previziunea nevoilor de 

formare, analiza critică a propriei activităţi profesionale: 
C.1 Cunoaşterea aprofundată a unei arii de specializare şi, în cadrul acesteia, dezvoltarea 
teoretică, metodologică şi practică specifică programului;  
C.2 Utilizarea adecvată a limbajului specific în comunicarea cu medii profesionale diferite; 
C.3 Utilizarea cunoştinţelor de specialitate pentru explicarea şi interpretarea unor situaţii noi 
în contexte mai largi asociate domeniului. 

Competenţe 
transversale 

CT1. Aplicarea strategiilor de muncă eficientă şi responsabilă, de punctualitate, seriozitate 
şi răspundere personală, pe baza principiilor, normelor şi a valorilor eticii 
profesionale. 

 
6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul 
general 

Soluționarea celor mai complexe probleme financiare puse de economia de piață. 

Obiectivele 
specifice 

1. Studierea conceptului de management financiar, mecanismului financiar de 
funcționare a întreprinderii, criteriilor de bază a managementului financiar. 

2. Însuşirea metodologiei de efectuare a analizei activității financiare a întreprinderii. 
3. Obținerea deprinderilor de a utiliza metodologia pârghiei financiare pentru 

determinarea politicii raționale de finanțare a întreprinderii.  
4. Studierea direcțiilor corecte de repartizare a profitului. 
5. Însușirea politicilor de investire a întreprinderii. 

 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T.1. Managementul financiar al întreprinderii 2  

T.2. Politica de finanțare a întreprinderii 2  

T.3. Analiza financiară a întreprinderii 4  
T.4. Analiza rezultatelor financiare 2  

T.5. Gestiunea fluxului de numerar 2  

T.6. Planificarea financiară și formarea bugetelor 4  

T.7. Gestiunea riscurilor financiare 2  

T.8. Managementul financiar al procesului investițional 2  

Total prelegeri: 20  
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Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor practice 

T.1. Managementul financiar al întreprinderii 2  

T.2. Politica de finanțare a întreprinderii 2  

T.3. Analiza financiară a întreprinderii 4  

T.4. Analiza rezultatelor financiare 2  

T.5. Gestiunea fluxului de numerar 2  

T.6. Planificarea financiară și formarea bugetelor 4  

T.7. Gestiunea riscurilor financiare 2  

T.8. Managementul financiar al procesului investițional 2  

Total prelegeri: 20  

 
8. Referinţe bibliografice 

Principale 1. Militaru Gheorghe. Management financiar, Editura: Politehnica Press, București, 2015. 
2. Victor Dragotă, Laura Obreja Brașoveanu, Ingrid-Mihaela Dragotă. Management financiar, 

Editura Economică, București, 2012. 

Suplimentare 3. Vasilescu Laura. Managementul financiar al corporațiilor, Editura: Universitaria, Craiova, 
2016. 

4. Grigore Duhlicher. Management financiar, format electronic, Chișinău, 2014. 
5. Radu Stroe. Gestiunea financiară a întreprinderii, Cursuri în format digital, www.biblioteca-

digitală.ase.ro. 
6. Căruntu Genu, Tănăsoiu Georgiana și Romanescu George. Management financiar, Editura 

Academică Brîncuși , Târgu Jiu 2014. 
7. Paul Halpen, G.Fred Weston, Eugene F. Brigham. Finanţe manageriale, Editura Economică, 

Bucureşti, 2008  
8. Dж. К.Хорн, Основы управления финансами.-Москова, финансы и статистика, 2007 

 

9. Evaluare 

 

Forma de 
învățământ  

Periodică   
Curentă   Lucrul individual  Examen final  

Atestarea 1  Atestarea 2  

Cu frecvență  15%  15%  15%  15%  40%  

Standard minim de performanţă  

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi seminare; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare evaluare curentă; 
Obţinerea notei minime de „5” la evaluare finală; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a capacităților de aplicare a metodelor specifice obiectului de 
studiu al managementului financiar. 

 

 


