FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ
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
Ştiinţe Economice
Finanțe-Contabilitate
Finanțe
Licenţă
Finanțe - Bănci

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea
2.2. Cod disciplină
Politici actuale de finanţare a
FB 326
disciplinei
entităţilor patrimoniale
2.3. Titularul activităţii de curs
Conf. univ. dr. Dănulețiu Dan
2.4. Titularul activităţii de seminar
Drd. Țîrău Adrian
2.8. Regimul
disciplinei (O –
2.5. Anul de
2.6.
2.7. Tipul de
III
I
C obligatorie, Op –
studiu
Semestrul
evaluare (E/C/VP)
opţională, F –
facultativă)
3. Timpul total estimat
3.1. Număr ore pe
din care: 3.2. curs
3.3. seminar/laborator
3
2
săptămână
3.4. Total ore din
din care: 3.5. curs
3.6. seminar/laborator
42
planul de
28
învăţământ
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

O

1
14
ore
20
20
16
2
-

58
42
100
4

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 dotată cu: videoproiector/ tablă, acces internet
Sala dotată cu: videoproiector/ tablă/ calculatoare
pentru elaborarea proiectelor, acces internet

6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe
C2 Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii referitoare la
profesionale
probleme economico-financiare
C3 Realizarea de lucrări de natură economico-financiară la nivelul
entităţilor/organizaţiilor private şi publice
C6 Aplicarea deciziilor financiare în cadrul entităţilor/organizaţiilor private şi

Competenţe
transversale

publice
CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul
propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă
CT2. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată
şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei
CT3. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a
resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al
disciplinei

Disciplina urmăreşte să asigure studenților:
- Cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor fundamentale cu
care se operează
în politica de finanțare a entităților
patrimoniale; a
- Cunoaşterea şi înţelegerea legităţilor, mecanismelor,
metodelor şi tehnicilor după care se formează şi repartizează
sursele de finanțare, respectiv, fondurile la nivel de agent
economic;
- dezvoltarea capacității de analiză a modalităţilor de îmbunătăţire a
rezultatelor financiare ale entităţilor microsociale.

7.2 Obiectivele specifice

Capacitatea de a cunoaşte şi înţelege:
- conceptele cu care operează teoria şi practica în domeniul
finanțării afacerilor;
- legităţile, principiile, normele şi mecanismele specifice;
- metodele, procedeele, tehnicile şi mijloacele utilizate în
finanțarea afacerilor.
Capacitatea de a:
- identifica sursele de finanțare aflate la dispoziția
întreprinderilor;
- determina costul capitalului;
- fundamenta structura financiară optimă a întreprinderii.
Competenţe afectiv-valorice
- formarea capacităţii de analiză şi decizie;
- formarea unei conduite socio-profesionale care să respecte
cerinţele codului etic şi deontologic;

8. Conţinuturi
8.1 Curs

1. Politica de finanțare a agenților economici
2. Finanțarea internă. Autofinanțarea
3. Sursele finanțării externe pe termen lung
4. Costul capitalului
5. Structura financiară a întreprinderii
6. Finanțările pe termen scurt
7. Planurile de finanţare a afacerilor

Metode de predare

Prelegere,
Conversaţie
Prelegere,
Conversaţie
Prelegere,
Conversaţie
Prelegere,
Conversaţie
Prelegere,
Conversaţie
Prelegere,
Conversaţie
Prelegere,
Conversaţie

Observaţii

4 ore

4 ore
4 ore
4 ore

8. Fonduri Structurale şi alte fonduri disponibile Prelegere,
pentru finanţarea afacerilor
Conversaţie
9. Surse de finanțare pentru start-upuri

4 ore

Prelegere,
Conversaţie

Bibliografie selectivă
1. Achim M.I., Hada T., Iuga I., Politici actuale de finanțare a afacerilor, Editura Aeternitas,
Alba Iulia, 2011
2. Dragotă V. ș.a., Management financiar, vol. II – Politici financiare de întreprindere, Editura
Economică, București, 2003
3. Gherghinescu O., ş.a., Managementul proiectelor finanţate din fonduri structurate, Ed.
Universitaria, Craiova, 2008
4. Hada T., Finanţele agenţilor economici din România, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2004;
5. Moldovan N., Costul și structura capitalului societății comerciale, Editura Universității de
Vest, Timișoara, 2004;
6. Onofrei M., Finanţele întreprinderii, Ed. Economică, Bucureşti, 2004;
7. Stancu I, Finanţei, Ed. Economică, Bucureşti, 2007.;
8. Tudose M.B., Gestiunea capitalurilor întreprinderii, Editura Economică, București, 2006.
Seminar-laborator
1.Capacitatea de autofinanțare și amortizarea
Dezbatere, aplicații
2 ore
2. Politica de dividende și finanțarea internă
Dezbatere, aplicații
3. Finanțarea prin creșteri de capital. Costul capitalului Dezbatere, aplicații
propriu

2 ore
2 ore

4. Finanțarea prin angajamente la termen. Costul total al
capitalului

Dezbatere, aplicații

2 ore

5. Structura financiară a întreprinderii
6. Planuri de finanțare a afacerilor

Dezbatere, aplicații
Dezbatere, aplicații

2 ore
2 ore

7. Fonduri structurale pentru finanțarea afacerilor
Dezbatere, aplicații
2 ore
Bibliografie selectivă
1. Achim M.I., Hada T., Iuga I., Politici actuale de finanțare a afacerilor, Editura Aeternitas,
Alba Iulia, 2011
2. Dragotă V. ș.a., Management financiar, vol. II – Politici financiare de întreprindere, Editura
Economică, București, 2003
3. Gherghinescu O., ş.a., Managementul proiectelor finanţate din fonduri structurate, Ed.
Universitaria, Craiova, 2008
4. Hada T., Finanţele agenţilor economici din România, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2004;
5. Moldovan N., Costul și structura capitalului societății comerciale, Editura Universității de
Vest, Timișoara, 2004;
6. Onofrei M., Finanţele întreprinderii, Ed. Economică, Bucureşti, 2004;
7. Stancu I, Finanţei, Ed. Economică, Bucureşti, 2007.;
Tudose M.B., Gestiunea capitalurilor întreprinderii, Editura Economică, București, 2006.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent
programului
Conţinutul disciplinei a fost analizat în comisia de monitorizare şi evaluare a programului de studiu.
Din comisie fac parte reprezentanţi ai angajatorilor şi asociaţiilor profesionale din domeniu.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de
evaluare

10.2 metode de evaluare

10.3 Pondere din
nota finală

10.4 Curs
10.5 Seminar/laborator

Examen scris

Examen scris
elaborare portofoliu de
lucrări practice, implicare
la dezbateri, contribuție
științifică (e.g. participări la
sessiuni de comunicări
studențești) etc.

75%

25%

10.6 Standard minim de performanţă: cunoaşterea a cel puţin 50% dintre cunoştinţele specifice

prezentate;
Demonstrarea competenţelor în: determinarea costului capitalului și a structurii financiare,
realizarea unui plan de finanțare a afacerii.
Notă EXPLICATIVĂ: recuperarea seminariilor se va face astfel: studenții vor contacta titularul
de seminar pentru a le fi transmisă sarcina de rezolvat.
Data completării
15.09.2016

Semnătura titularului de curs
Conf. univ. dr. Dănulețiu Dan

Data avizării în departament
03.10. 2016

Semnătura titularului de seminar
Drd. Țîrău Adrian
Semnătura director de departament,
Prof. univ. dr. Cenar Iuliana

