FIŞA DISCIPLINEI
Anul universitar 2021-2022
Anul de studiu II/ Semestrul I
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţămînt superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii/calificarea*

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Stiinţe Economice
Finanţe-Contabilitate
Contabilitate
Licenţă
Contabilitate şi Informatică de Gestiune/241104 Referent de specialitate
financiar-contabilitate, 241106 Controlor de gestiune, 241103 Revizor
contabil

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei
2.2. Cod disciplină
CIG 215
Gestiune financiară
2.3. Titularul activităţii de curs
Topor Ioan Dan
2.4. Titularul activităţii de seminar / laborator
Topor Ioan Dan
2.5. Anul de studiu
II
2.6. Semestrul
I
2.7. Tipul de evaluare
C
2.8. Regimul disciplinei (O
(E/C/VP)
– obligatorie, Op –
opţională, F – facultativă)
3. Timpul total estimat
3.1. Numar ore pe
3
din care: 3.2. curs
2
3.3. seminar/laborator
saptamana
3.4. Total ore din planul de 42
din care: 3.5. curs
28
3.6. seminar/laborator
învăţămînt
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi …….
3.7 Total ore studiu individual
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Numărul de credite**

O

1
14
ore
13
8
10
2

33
75
3

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
4.2. de competenţe
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului

Sala dotata cu videoproiector/tabla
Sala dotata cu tabla

6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe profesionale
C3. Realizarea de lucrări de natură economico-financiară la nivelul entităţilor/organizaţiilor private
şi publice
C4. Execuţia de operaţii financiare pentru transpunerea în practică a deciziilor de management
financiar
C6. Aplicarea deciziilor financiare în cadrul entităţilor
Competenţe transversale
CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de
muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
Formarea şi dezvoltarea capacităţii studenţilor de a utiliza metode,
procedee şi tehnici de gestiune financiară a capitalului din cadrul firmelor
pentru fundamentarea deciziilor manageriale
7.2 Obiectivele specifice
- Cunoaşterea conceptelor şi metodologiei de gestiune a fluxurilor
financiare ale întreprinderii, a rezultatelor şi a riscurilor asociate
- Însuşirea tehnicilor de finanţare, plasare, investiţii, analiză şi controlul
riscurilor
- Identificarea fluxurilor financiare degajate de activitatea întreprinderii, a
rezervelor interne şi a posibilităţilor de antrenare a lor

- Formarea deprinderilor practice de utilizare a intrumentelor de
gestiunonare a resurselor firmelor
- Formarea capacităţii de analiză şi gestionare eficientă a resurselor

8. Conţinuturi*
8.1 Curs
1. Aspecte teoretice privind gestiunea financiară a întreprinderii.
Conţinutul, rolul şi importanţa gestiunii financiare a întreprinderii.
Responsabilităţi ale gestiunii financiare în cadrul firmelor. Surse
informaţionale utilizate în gestiunea financiară – conţinutul situaţiilor
financiare

Metode de predare
Prelegere, exemplificare

Observaţii
4 ore

2. Structura financiară a întreprinderii. Capitalul întreprinderii.
Finanţarea activităţii întreprinderii-Finanţarea prin capitaluri proprii;
Finanţarea prin împrumuturi. Structura optimă de finanţare. Costul
surselor de finanţare

Prelegere, exemplificare

4 ore

3. Gestiunea investiţiilor de capital. Tipuri de investiţii..
Fundamentarea deciziilor de investiţii. Indicatori de eficienţă şi selecţie a
proiectelor de investiţii

Prelegere, studiu de caz

6 ore

4. Gestiunea financiară a ciclului de exploatare. Corelaţia nevoiresurse de finanţare curente. Gestiunea stocurilor. Gestiunea creanţelor.

Prelegere, conversaţie

4 ore

5. Gestiunea trezoreriei. Trezoreria netă şi cash-flow. Instrumente de
analiză a trezoreriei.

Prelegere, exemplificare

4 ore

6. Gestiunea performanţei. Studierea performanţei pe baza rentabiltăţii.
Studierea performanţei prin solduri intermediare de gestiune.. Studierea
performanţei prin sistemul ratelor financiare.

Prelegere, studiu de caz

6 ore

Bibliografie
1.Burja Camelia, Analiză economico-financiară, Aspecte metodologice şi aplicaţii practice, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă,
Cluj-Napoca, 2009
2.Hoanţă N., Gestiunea financiară a întreprinderii, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2011
3.Mironiuc M., Fundamentele ştiinţifice ale gestiunii financiar-contabile a întreprinderii, Ed. Universităţii A.I. Cuza, Iaşi,
2012
4.Pirtea M., Cristea H., Nicolescu C., Boţoc C., Managementul financiar al companiei, Ed. Mirton, Timişoara, 2010
5.Vasile I., Gestiunea financiară a întreprinderii, Ed. Meteor Press, Bucureşti, 2010
6.OMFP 1802/2014 - Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi consolidate
8.2. Seminar-laborator

1. Documente de raportare financiară anuală – sursa
informaţională a gestiunii financiare. Conţinutul bilanţului.
Conţinutul contului de profit şi pierdere.
2. Modalităţi de finanţare a activităţii întreprinderii.
Autofinanţare. Creditare.
3.Gestiunea investiţiilor de capital. Indicatori de bază ai
eficienţei investiţiilor. Valoare actualizată netă. Rata internă
de rentabilitate.
4. Gestiunea financiară a ciclului de exploatare.
Corelaţia nevoi-resurse de finanţare a activelor curente.
Dimensionarea stocurilor. Eficienţa gestiunii activelor
curente.
5. Gestiunea trezoreriei. Determinarea trezoreriei nete şi a
cash-flow. Determinarea fluxurilor de trezorerie.
6. Gestiunea performanţei. Rezultate şi rate de
rentabilitate. Solduri intermediare de gestiune. Sistemul
ratelor financiare.

Conversaţie,
dezbatere

2 ore

Studiu de caz,
conversaţie
Problematizare,
dezbatere

2 ore

Studiu de caz

2 ore

Problematizare,
dezbatere
Studiu de caz,
problematizare,
conversaţie

2 ore

2 ore

4 ore

Bibliografie
1. Burja Camelia, Analiză economico-financiară, Aspecte metodologice şi aplicaţii practice, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, ClujNapoca, 2009
2. Hoanţă N., Gestiunea financiară a întreprinderii, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2011
3. Mironiuc M., Fundamentele ştiinţifice ale gestiunii financiar-contabile a întreprinderii, Ed. Universităţii A.I. Cuza, Iaşi, 2012
4. Pirtea M., Cristea H., Nicolescu C., Boţoc C., Managementul financiar al companiei, Ed. Mirton, Timişoara, 2010
5. Vasile I., Gestiunea financiară a întreprinderii, Ed. Meteor Press, Bucureşti, 2010
6. OMFP 1802/2014 - Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi consolidate

9.

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

Conţinuturile disciplinei corespund cu reglementările legislative actuale şi răspund nevoilor practice de diagnosticare şi gestiune
financiară a activităţii firmelor. Deprinderile practice dobândite prin parcursul disciplinei creează premisele utilizării adecvate a
informaţiilor contabille pentru fundamentarea deciziilor manageriale de creştere a eficienţei şi valorii economice a firmelor.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs

Evaluare finala

Examen scris

80%

10.5 Seminar/laborator

Verificare pe parcurs

Lucrări practice

20%

10.6 Standard minim de performanţă: obținerea notei minime 5
C4.4 Utilizarea adecvata a metodologiei de analiza a indicatorilor economico-financiari
C5.2 Explicarea conceptelor, teoriilor şi modelelor de bază utilizate în controlul financiar-contabil
C6.5 Elaborarea de propuneri pe baza informatiilor contabile pentru sprijinul deciziilor viitoare
Procentul minim de participare la activitatile de seminar considerat necesar pentru formarea competenţelor propuse este de 80%.
Studenții care nu îndeplinesc procentul de frecveță pentru orele de seminar vor recupera orele de seminar prin elaborarea de
referate/ proiecte, sau aplicații rezolvate utilizând notițele de curs, respectiv, bibliografia de curs și seminar.
Data completării
20.09.2021

Data avizării în departament
23.09.2021

Semnătura titularului de curs
Conf. univ. dr. Topor Ioan Dan

Semnătura titularului de seminar
Conf.univ.dr. Topor Ioan Dan

Semnătura directorului de departament
Lect. univ. dr. Cioca Ionela Cornelia

