FIŞA DISCIPLINEI
Anul universitar 2020-2021
Anul de studiu II / Semestrul 1
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţămînt
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” Alba Iulia
de Ştiinţe Economice
Finanţe-Contabilitate
Finanţe
Licenţă
Finanţe şi Bănci/
241224 Economist bancă /
241206 Inspector asigurări
241208 Consultant bugetar.

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei
Gestiunea capitalului de lucru
2.2. Cod disciplină
FB 218.1
2.3. Titularul activităţii de curs
Lect. univ. dr. Danuleţiu Adina
2.4. Titularul activităţii de seminar/laborator Lect. univ. dr. Danuleţiu Adina
2.5. Anul de studiu
II 2.6. Semestrul I 2.7. Tipul de evaluare C 2.8. Regimul disciplinei Op
(O – obligatorie, Op –
(E/C/VP)
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
42
din care: 3.5. curs
28
3.6. seminar/laborator
planul de 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
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

33
75
3

Sală dotată cu tablă/videoproiector
Sală dotată cu tablă/videoproiector

1
14
ore
10
9
10
2
2
-

6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe profesionale C4 Execuţia de operaţiuni şi tranzacţii financiare specifice entităţilor/organizaţiilor
private şi publice

Competenţe transversale

-

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
7.2 Obiectivele specifice
8. Conţinuturi
8.1 Curs
1. Ce este capitalul de lucru?

Metode de predare
Prelegere, discuţii,
conversaţie
exemplificări
Prelegere, discuţii,
conversaţie
exemplificări
Prelegere, discuţii,
conversaţie
exemplificări

Observaţii
2 ore

2. Ciclul financiar versus ciclul de exploatare
4 ore
2.1. Ciclul financiar al capitalurilor fixe
2.2. Ciclul de exploatare al capitalurilor circulante
3. Gestiunea capitalului de lucru
4 ore
3.1. Gestiunea stocurilor
3.2. Gestiunea creanţelor
3.3. Tpuri de politici ale capitalului de lucru
4. Gestiunea stocurilor
Prelegere, discuţii,
4 ore
4.1. Gestiunea stocurilor in situaţii de certitudine
conversaţie
4.2. Gestiunea stocurilor in situaţii de incertitudine
exemplificări
4.3. Metoda ABC de gestiune a stocurilor
4.3. Planificarea nevoii de finanţare a stocurilor
5. Gestiunea creanţelor
Prelegere, discuţii,
5 ore
5.1. Elementele fundamentale în gestiunea creanţelor
conversaţie
5.2. Optimizarea gestiunii creanţelor clienţi
exemplificări
6. Gestiunea creanţelor şi datoriilor în valută
Prelegere, discuţii,
4 ore
1. Definirea şi măsurarea riscului valutar
conversaţie
2. Modalităţi de acoperire împotriva riscului valutar
exemplificări
7. Finanţarea ciclului de exploatare
Prelegere, discuţii,
5 ore
Fundamentarea deciziei de finanţare a exploatării
conversaţie
Surse de finanţare ale ciclului de exploatare
exemplificări
Echilibrul financiar al unei companii
8.2 Bibliografie
1 Baiu Cosmin, Analiza financiară pe înţelesul tuturor, Evrika Publishing, 2018.
2. Danuleţiu Adina Elena, Analiza echilibrului financiar al firmei, Editura Aeternitas, Alba Iulia, 2009
3. Dragotă Victor, Brasoveanu Obreja Laura, Dragotă Ingrid-Mihaela, Management financiar editia a doua,
Editura Economica, Bucuresti 2016
2. Stancu Ion, Brasoveanu Obreja Laura, Stancu Andrei Tudor, Finanţe corporatiste Vol. I.
Analiza şi planificarea financiară, Editura economică, Bucureşti 2015
Seminar-laborator
Tpuri de politici ale capitalului de lucru în cadrul firmelor cu
particularităţi pe diverse domenii de activitate
Gestiunea stocurilor în cadrul firmelor cu particularităţi pe diverse
domenii de activitate
Gestiunea creanţelor în cadrul firmelor cu particularităţi pe
diverse domenii de activitate

Discuţii, conversaţie
exemplificări
Discuţii, conversaţie
Exemplificări
Discuţii, conversaţie
exemplificări

2 ore
3 ore
3 ore

Gestiunea creanţelor şi datoriilor în valută
Discuţii, conversaţie 3 ore
1. Definirea şi măsurarea riscului valutar
exemplificări
2. Modalităţi de acoperire împotriva riscului valutar
Echilibrul financiar al unei companii şi finanţarea ciclului de Discuţii, conversaţie 3 ore
exploatare în cadrul firmelor cu particularităţi pe diverse domenii
exemplificări
de activitate
Bibliografie
1 Baiu Cosmin, Analiza financiară pe înţelesul tuturor, Evrika Publishing, 2018.
2. Danuleţiu Adina Elena, Analiza echilibrului financiar al firmei, Editura Aeternitas, Alba Iulia, 2009
3. Dragotă Victor, Brasoveanu Obreja Laura, Dragotă Ingrid-Mihaela, Management financiar editia a doua,
Editura Economica, Bucuresti 2016
2. Stancu Ion, Brasoveanu Obreja Laura, Stancu Andrei Tudor, Finanţe corporatiste Vol. I., Analiza şi
planificarea financiară, Editura economică, Bucureşti 2015
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Prin conţinut, disciplina răspunde necesităţilor practice actuale ale angajatorilor (despre care am luat la cunoştinţă
din întâlnirile cu reprezentanţii mediului de afaceri, membri în comisiile CEAC sau parteneri în cadrul diverselor
priecte implementate la nivelul universitaăţii) şi poate contribui la formarea de specialişti în domeniul finanţe,
facilitând formarea deprinderilor practice specifice pentru gestiunea capitalului de lucru.
Pentru studenţii care continuă studiile la programul de master din domeniul finanţelor disciplina poate constitui un
punct de plecare pentru aprofundarea domeniului şi elaborarea unor lucrări cu un nivel ştiinţific ridicat.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota
finală
80%

Rezolvarea corectă şi
Proba scrisă în cadrul
completă a cerinţelor
examenului
subiectelor de examen
10.5 Seminar/
- Corectitudinea şi
Verificare pe parcurs
20%
laborator
completitudinea întocmirii
Efectuarea unor lucrări
lucrărilor practice
practice/Intocmire
referate
- Conţinutul ştiinţific al
Elaborarea de lucrări
referatelor
ştiinţifice
- Implicarea în abordarea
tematicii seminariilor
10.6 Standard minim de performanţă: Obţinerea notei minime 5, care presupune ca studenţii:
. - să aibă complet portofoliul de lucrări practice de la seminar
10.4 Curs

- să cunoască şi să diferenţieze conceptele de bază ale gestiunii capitalului de lucru
- să calculeze indicatorii specifici gestiunii stocurilor, creanţelor şi a datoriilor curente.
Prezentarea la evaluarea finală este condiţionată de prezenţa la seminar în proporţie de minim 60%.

Data completării
13.09.2020
Data avizării în departament
25.09.2020

Semnătura titularului de curs
lect. univ. dr. Dănuleţiu Adina Elena

Semnătura titularului de seminar
lect. univ. dr. Dănuleţiu Adina Elena
Semnătura director de departament
Lect. univ. dr. Cioca Ionela Cornelia

