
FIŞA DISCIPLINEI 
 

 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Evaluarea întreprinderii 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. CODREANU Carmen Mariana  

2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. univ. dr. CODREANU Carmen Mariana  

2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul  II 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei OB. 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru) al activităţilor didactice 
3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care:   3.2 curs 2 3.3 seminar / laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 36 din care:   3.5 curs 24 3.6 seminar / laborator 14 

3.7 Distribuţia fondului de timp  ore 

Participare la orele de curs și seminar 36 

Studiul după manual / suport de curs, bibliografie și notițe 40 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri  25 

Tutoriat  2 

Examinări 2 

Alte activităţi - 

3.8 Total ore studiu individual 89 

3.9 Total ore pe semestru 125 

3.10 Numărul de credite 5 
 

 

 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Petre Andrei” din Iași 

1.2 Facultatea Economie 

1.3 Departamentul Științe Economice 

1.4 Domeniul de studii  Finanțe 

1.5 Ciclul de studii Licență 

1.6 Programul de studii / Calificarea Finanțe și Bănci 

4. Precondiţii (dacă este cazul) 
4.1 De curriculum NU 

4.2 De competenţe NU 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  
5.1. de desfăşurare  

a cursului  
• Prelegerile se desfășoară în sistem clasic și cu acces la videoproiector pentru 

exemplificări 
5.2. de desfășurare  

a seminarului  
• Prelegerile se desfășoară în sistem clasic, în săli cu material practice-

aplicative, utilizându-se bibliografia aferentă, dar și o documentare 

anterioară din suportul de curs pentru cursul prezentat 

6. Competenţele specifice acumulate  
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 C1.1 Utilizarea adecvata a conceptelor, metodelor, tehnicilor si instrumentelor de natură 

financiară în organizaţiile private 

C3.5 Elaborarea unui studiu referitor la realizarea lucrărilor economico- financiare  



 

8. Conţinuturi 

8. 1 Curs (teme, număr de ore, bibliografie) – 24 ore Metode de predare 

1.OBIECTUL ŞI CONŢINUTUL FINANŢELOR - 2 ore  

1.1. Geneza finanţelor  

1.2. Obiectul finanţelor şi gestiunii financiare  

1.3. Finanţe publice şi finanţe private  

1.4. Funcţia financiară a întreprinderii.  

   

2.ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR - 4 ore  

2.1. Fondul de rulment  

2.2. Nevoia de fond de rulment  

2.3. Trezoreria netă. Cash-flow-ul  

2.4. Indicatori ai echilibrului financiar.  

 

 

3.ECHILIBRUL FINANCIAR DINAMIC - 2 ore  

3.1. Tabloul de finanţare „nevoi-resurse”  

3.2. Fluxurile nete de trezorerie (cash-flow-urile)  

3.3. Tablourile fluxurilor financiare  

 

 

 

4.DIAGNOSTICUL FINANCIAR - 1 ora 

4.1. Marja comercială  

4.2. Rentabilitatea capitalurilor  

4.3. Rentabilitatea capitalurilor întreprinderii  

 

 

• Interacţiunea cu studenţii este regulă 

de predare. Cursurile sunt axate pe 

utilizarea de suport powerpoint şi pe 

acces la resurse multimedia 

 

 

• Interacţiunea cu studenţii este regulă 

de predare. Cursurile sunt axate pe 

utilizarea de suport powerpoint şi pe 

acces la resurse multimedia 

 

 

 

• Interacţiunea cu studenţii este regulă 

de predare. Cursurile sunt axate pe 

utilizarea de suport powerpoint şi pe 

acces la resurse multimedia 

 

 

 

• Interacţiunea cu studenţii este regulă 

de predare. Cursurile sunt axate pe 

utilizarea de suport powerpoint şi pe 

acces la resurse multimedia 
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 CT1     Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in cadrul  propriei 

strategii de munca riguroasa, eficienta si responsabila 

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

al disciplinei  
Dezvoltarea gândirii financiare la nivel micro şi macroeconomic, 

familiarizarea viitorului specialist cu noţiunile fundamentale, precum: 

finanţele individuale şi publice, ale băncilor şi societăţilor de asigurări, 

finanţelor private şi ale întreprinderii, finanţelor internaţionale. 
7.2 Obiectivele specifice  • Insuşirea noţiunilor şi cunoştinţelor generale legate de problematica 

complexă pe care o presupune rolul şi locul finanţelor în activitatea 

agenţilor economici, în general, dar şi în instituţiile financiar-bancare 

(bănci, societăţi de asigurări, instituţii bursiere, alte instituţii ale 

administraţiei centrale şi locale).  

• Însușirea problematicii pentru cunoaşterea relaţiilor financiare la nivel 

micro şi macroeconomic necesare lucrătorilor din sfera producţiei 

materiale şi de servicii, deoarece acest fapt asigură cunoştinţele 

necesare însuşirii distribuirii valorii adăugate, în expresie monetară şi 

redistribuirii veniturilor tuturor categorii de bugete. 



5.NECESITĂŢILE DE FINANŢARE A ÎNTREPRINDERII - 

1 ora 

5.1. Determinarea necesarului de finanţare  

5.2. Viteza de rotaţie a capitalurilor  

5.3. Previziunea echilibrului financiar  

 

6.BUGETELE ÎNTREPRINDERII - 2 ore 

6.1. Sistemul bugetar al întreprinderii  

6.2. Bugetul vânzărilor  

6.3. Bugetul producţiei  

 

7. GESTIUNEA CICLULUI DE EXPLOATARE - 2 ore 

7.1. Gestiunea stocurilor  

7.2. Optimizarea mărimii stocurilor  

7.3. Planificarea nevoii de finanţare a stocurilor  

 

8. DETERMINAREA NECESARULUI DE FINANŢARE - 2 

ore 

8.1. Metode de determinare a nevoii de finanţare a ciclului de 

exploatare (NFCE)  

8.2. Gestiunea provizioanelor  

8.3. Gestiunea riscului valutar  

 

9. GESTIUNEA PORTOFOLIULUI ÎNTREPRINDERII - 2 

ore 

9.1. Gestiunea portofoliului  

9.2. Gestionarea portofoliului de acţiuni  

9.3. Gestiunea portofoliului de obligaţiuni  

 

10. COSTURILE SURSELOR DE FINANŢARE A 

CICLULUI DE EXPLOATARE - 2 ore 

10.1. Sursele proprii şi atrase de finanţare a ciclului de 

exploatare  

10.2. Costul creditelor de trezorerie  

10.3. Costul creditelor de scont  

 

11.DECIZII DE FINANŢARE - 2 ore 

11.1. Structura financiară în mediul economic  

11.2. Evoluţia costului capitalurilor proprii  

11.3. Influenţa riscului de faliment asupra valorii 

întreprinderii  

 

12.FINANŢAREA PE TERMEN LUNG A 

ÎNTREPRINDERII - 1 ora 

12.1. Autofinanţarea  

12.2. Împrumuturile obligatare din emisiunea de obligaţiuni  

12.3. Leasing-ul şi evaluarea contractelor de leasing  

 

13.DECIZII DE INVESTIŢII ÎN MEDIU CERT - 1 ora 

13.1. Tipologia investiţiilor  

13.2. Valoarea actuală şi valoarea viitoare  

• Interacţiunea cu studenţii este regulă 

de predare. Cursurile sunt axate pe 

utilizarea de suport powerpoint şi pe 

acces la resurse multimedia 

 

 

• Interacţiunea cu studenţii este regulă 

de predare. Cursurile sunt axate pe 

utilizarea de suport powerpoint şi pe 

acces la resurse multimedia 

 

• Interacţiunea cu studenţii este regulă 

de predare. Cursurile sunt axate pe 

utilizarea de suport powerpoint şi pe 

acces la resurse multimedia 

 

• Interacţiunea cu studenţii este regulă 

de predare. Cursurile sunt axate pe 

utilizarea de suport powerpoint şi pe 

acces la resurse multimedia 

 

 

 

• Interacţiunea cu studenţii este regulă 

de predare. Cursurile sunt axate pe 

utilizarea de suport powerpoint şi pe 

acces la resurse multimedia 

 

 

• Interacţiunea cu studenţii este regulă 

de predare. Cursurile sunt axate pe 

utilizarea de suport powerpoint şi pe 

acces la resurse multimedia 

 

 

 

• Interacţiunea cu studenţii este regulă 

de predare. Cursurile sunt axate pe 

utilizarea de suport powerpoint şi pe 

acces la resurse multimedia 

 

 

• Interacţiunea cu studenţii este regulă 

de predare. Cursurile sunt axate pe 

utilizarea de suport powerpoint şi pe 

acces la resurse multimedia 

 

 

• Interacţiunea cu studenţii este regulă 

de predare. Cursurile sunt axate pe 



13.3. Utilizarea ratei interne de rentabilitate în selecţia 

investiţiilor. 

utilizarea de suport powerpoint şi pe 

acces la resurse multimedia 

 
Bibliografie: 

a) referințe principale (bibliografie minimală):  

1. Codreanu Carmen Mariana, Evaluarea întreprinderii – suport de curs 

2. Dumitru, M., 2007. Finanţele întreprinderii, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti  

3. Dumitru, M. , 2007. Gestiunea financiară a întreprinderii. Teste grilă, Răspunsuri, Aplicaţii, 

Probleme Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti  

4. Vintilă, G., 2010. Gestiunea financiară a întreprinderii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti  
b) referințe suplimentare (bibliografie extinsă / opțională): 

1. Geamănu, M., Note de curs, https://ush.blackboard.com 
8. 2 Seminar / laborator (teme, număr de ore, bibliografie) – 12 ore Metode de predare 

1. Rolul întreprindrii în realizare de valoare adaugata in expresie 

monetara şi constituirea tuturor categoriilor de finanţe - 1 oră  

 

2. Realizarea echilibrului financiar pe baza indicatorilor: FR, NFR şi 

TN - 2 ore  

 

3. Determinarea soldurilor intermediare de gestiune - 2 ore  

 

 

4. Elaborarea tabloului de finanţare „nevoi-resurse” pe baza 

necesităţilor de finanţare -2 ore  

 

5. Elaborarea unui buget de producţie, vânzări şi al trezoreriei - 2 ore  

 

 

6. Calculul surselor de finanţare a ciclului de exploatare - 2 ore  

 

 

7. Rolul finanţării pe termen lung prin leasing - 1 oră 

• Prelegere activă, Dezbatere, 

Problematizare, Studiu de caz 

 

• Prelegere activă, Dezbatere, 

Problematizare, Studiu de caz 

 

• Prelegere activă, Dezbatere, 

Problematizare, Studiu de caz 

 

• Prelegere activă, Dezbatere, 

Problematizare, Studiu de caz 

 

• Prelegere activă, Dezbatere, 

Problematizare, Studiu de caz 

 

• Prelegere activă, Dezbatere, 

Problematizare, Studiu de caz 

 

• Prelegere activă, Dezbatere, 

Problematizare, Studiu de caz  

Bibliografie: 

1. Codreanu Carmen Mariana, Evaluarea întreprinderii – suport de curs 

2. Dumitru, M., 2007. Finanţele întreprinderii, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti  

3. Dumitru, M., 2007. Gestiunea financiară a întreprinderii. Teste grilă, Răspunsuri, Aplicaţii, 

Probleme Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti  

4. Vintilă, G., 2010. Gestiunea financiară a întreprinderii, Editura Didactică şi Pedagogică, 

Bucureşti 
 

 

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor profesionale 

şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

Discutarea conținutului disciplinei cu specialiști (manageri) din companii, întreprinderi şi instituții. 
 

10. Evaluare 

Tip de activitate 10.1 Criterii de evaluare 
10.2 Metode de 

evaluare 

10.3 Pondere în 

nota finală 

https://ush.blackboard.com/


10.4 Curs 

• Notă acordată prin exanimarea finală  

• Examen scris 

 

70 % 

10.5 Seminar 

 

 

  

• Evaluare pe parcurs privind capacitatea de a 

răspunde la întrebări, de a rezolva probleme 

sau de a elabora eseuri, referate 

• Test grilă complex  

30 % 

 

 

10.6 Standard minim de performanţă 

 

 

Data completării:  

24.09.2019      

              Semnătura titularului de curs                  Semnătura titularului de seminar  

   

   

Data avizării în Departament                                      Semnătura Directorului de Departament 

30.09.2019 
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