FIŞA DISCIPLINEI
2016-2017
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

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
De Ştiinţe Economice
Finanțe-Contabilitate
Finanțe
Licenţă
Finanțe și Bănci

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea
Management financiar
2.2. Cod disciplină
FB 311
disciplinei
2.3. Titularul activităţii de curs
Lect. univ. dr. Dănulețiu Adina Elena
2.4. Titularul activităţii de seminar
Asist. univ. dr. Cioca Ionela
2.5. Anul de
III 2.6.
I
2.7. Tipul de
E
2.8. Regimul
studiu
Semestrul
evaluare (E/C/VP)
disciplinei (O –
bligatory, 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
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
3.8 Total ore din planul de învăţământ
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

O

1
14
ore
20
20
5
2
-

58
42
100
4

Finanţe generale
-

Sala dotata cu videoproiector/tabla.
Sala dotata cu videoproiector/tabla.

6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe
C3 Realizarea de lucrări de natură economico-financiară la nivelul
profesionale
entităţilor/organizaţiilor private şi publice
C6 Aplicarea deciziilor financiare în cadrul entităţilor/organizaţiilor
private şi publice
Competenţe
transversale

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
Dezvoltarea capacităţii studentului de a utilize corect
conceptele cu care operează managementul financiar.
7.2 Obiectivele specifice
- conceptelor cu care se operează în domeniul
managementului financiar al firmei;
- definiţiilor,
legităţilor,
principiilor,
instrumentelor,
mecanismelor
din
managementul financiar al firmei;
- metodelor, procedeelor, tehnicilor, deciziilor în
domeniul managementului financiar al firmei;
- cunoaşterea managementului firmelor corelat cu
gestiunea financiară şi finanţele firmei.

8. Conţinuturi
8.1 Curs
Metode de predare
Observaţii
1. Continutul managementului financiar al Prelegere, discutii, explicaţia
2 ore
intreprinderii
2. Rolul guvernarii corporative in armonizarea Prelegere, discutii, explicaţia
3 ore
intereselor dintre stakeholderss
3. Prognoza si planificarea financiara- modalitati Prelegere, discutii, explicaţia
3 ore
specifice de infaptuire a managementului
financiar
4. Decizia de finantare a companiei prin capitaluri Prelegere, discutii, explicaţia
2 ore
proprii
5. Evaluarea financiara a proiectelor de dezvoltare Prelegere, discutii, explicaţia
2 ore
ale intreprinderii, deciziile financiare privind
plasamentul de capital pe termen lung
6. Costul mediu ponderat al capitalului, structura Prelegere, discutii, explicaţia
2 ore
financiara optima
7. Valoarea companiilor si politica de dividend
Prelegere, discutii, explicaţia
2 ore
8. Managementul activelor circulante
Prelegere, discutii, explicaţia
3 ore
9. Managementul trezoreriei intreprinderii
Prelegere, discutii, explicaţia
3 ore
10. Diagnosticul rentabilitatii si al riscului firmei
Prelegere, discutii, explicaţia
3 ore
11. Managementul financiar al firmelor aflate in Prelegere, discutii, explicaţia
3 ore
dificultate
Bibliografie
1. Achim Moise Ioan, Hada Teodor, Managementul şi finanţarea afacerilor, Editura, Risoprint, Cluj
Napoca, 2007.
2. Brezeanu Petre, Finanţe corporative, vol.I, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008.
3. Hada Teodor, Cioca Ionela Cornelia, Avram Teodora Maria, Dumitrescu Daniela Ionela,
Management financiar. Teorie și practică, Editura Aeternitas, Alba Iulia, 2014.
4. Giurgiu Ioan Aure, Duma Florin Sebastian, Management financiar pentru Start-up, Editura Casa
Cartii de Stiinta, Cluj-Napoca, 2006
5. Onofrei Mihaela, Management financiar, Editura C.H. Bech, Bucureşti, 2006.
6. Pirtea Marilen, Cristea Horea, Nicolescu Cristina, Boțoc Claudiu, Managementul financiar al
companiei, Editura Mirton, Timișoara, 2010.
7. Thor Pleter Octavian, Administrarea afacerilor, Editura Universitara, Bucuresti, 2005
8. Trenca Ioan, Fundamente ale managementului financiar, Casa cărţii de ştiinţă, Cluj-Napoca,
2005.
Seminar-laborator
1. Prognoza si planificarea financiara- modalitati Dezbaterea, explicaţia,
2 ore
specifice de infaptuire a managementului Aplicaţii, Studii de caz.
financiar
2. Evaluarea financiara a proiectelor de dezvoltare Dezbaterea, explicaţia,
2 ore
ale intreprinderii, deciziile financiare privind Aplicaţii, Studii de caz.
plasamentul de capital pe termen lung
3. Costul mediu ponderat al capitalului, structura Dezbaterea, explicaţia,
2 ore

Aplicaţii, Studii de caz.
Dezbaterea, explicaţia,
Aplicaţii, Studii de caz.
Dezbaterea, explicaţia,
Aplicaţii, Studii de caz.
Dezbaterea, explicaţia,
Aplicaţii, Studii de caz.
Dezbaterea, explicaţia,
Aplicaţii, Studii de caz.

financiara optima
4. Valoarea companiilor si politica de dividend
5. Managementul activelor circulante
6. Managementul trezoreriei intreprinderii
7. Diagnosticul rentabilitatii si al riscului firmei

2 ore
2 ore
2 ore
2 ore

1. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Disciplina Management financiar transmite studenților informații teoretice și aplicații practice
referitoare la: decizii financiare in finantarea pe termen lung si scurt a intreprinderii, diagnosticul
financiar, insolvență, faliment aspecte care răspund cerințelor comunității economice și
angajatorilor reprezentativi din domeniul Finanțe.
2. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

Nota obţinută la forma
de evaluare finală
10.5 Seminar/laborator
Nota pentru activităţi
aplicative atestate
10.6 Standard minim de performanţă: obţinerea notei
10.4 Curs

10.2 metode de
evaluare
Examen scris

10.3 Pondere din nota
finală
70%

Proiecte, referate,
lucrări practice
minime 5

30%
-

Prezentarea la examen a studenţilor este condiţionată de prezenţa la seminar în proporţie
de minim 80%. Studenţii absenţi au posibilitatea recuperării seminariilor prin susţinerea unui
portofoliu înainte de examen; portofoliu ce va trebui să cuprindă: referate pentru
temele/dezbaterile teoretice din cadrul activităţilor de seminar şi rezolvarea problemelor aferente
temelor practice.
Data completării
30.09.2016

Semnătura titularului de curs
Lect. univ. dr. Dănulețiu Adina Elena

Data avizării în departament
03.10.2016

Semnătura titularului de seminar
Asist. univ. dr. Cioca Ionela

Semnătura director de departament
Prof. univ. dr. Cenar Iuliana

