
 

 

FIŞA DISCIPLINEI 
 

 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Finanțarea investițiilor în contextul integrării europene 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Malanca Iuliana Marina 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. univ. dr. Malanca Iuliana Marina 

2.4 Anul de studiu I 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  1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care:   3.5 curs 28 3.6 seminar  14 

3.7 Distribuţia fondului de timp  Ore 

Participare la orele de curs și seminar 42 

Studiul după manual / suport de curs, bibliografie și notițe 50 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 35 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri  44 

Tutoriat  2 

Examinări 2 

Alte activităţi  

3.8 Total ore studiu individual 133 

3.9 Total ore pe semestru 175 

3.10 Numărul de credite 7 
 

 

 

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  FINANTE 

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6 Programul de studii / Calificarea Management economic financiar european 

4. Precondiţii (dacă este cazul) 
4.1 De curriculum FINANTE PUBLICE 

4.2 De competenţe Nu este cazul 

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

a cursului  
• Prelegerile se desfasoara in sistem clasic si cu acces la videoproiector pentru 

exemplificari 

5.2. de desfășurare  

a seminarului  
• Prelegerile se desfasoara in sistem clasic, utilizandu-se bibliografia si documentare 

anterioara din suportul de curs 

6. Competenţele specifice acumulate  
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 C1.4 Evaluarea critica a conceptelor si instrumentelor de natura financiara folosite pentru 

rezolvarea de probleme 

C 3.1 Descrierea lucrarilor de natura economico-financiara realizate la nivelul 

entitatilor/organizatiilor private si publice 

C 3.2 Explicarea lucrarilor de natura economico-financiara realizate la nivelul 

entitatilor/organizatiilor private si publice 



 

 

 

8. Conţinuturi 

8. 1 Curs (teme, număr de ore, bibliografie) – 28 ore Metode de predare 

1. Investitiile si relansarea economica. Viziunea Uniunii Europene privind 

investitiile– 2 ore 

2. Surse externe de finantare: F.M.I., B.I.R.D., B.E.R.D., B.E.I., B.C.E. – 2 ore 

3. Tehnici de finantare a investitiilor; Eurocreditele – 2 ore 

4. Instrumente financiare ale Uniunii Europene; Fondul European de Dezvoltare 

Regionala (FEDR)– 2 ore 

5. Fondul Social European (FSE); Fondul de Coeziune (FC) – 2 ore 

6. Fondul European pentru Agricultura si Dezoltare Rurala (FEADR) – 2 ore 

7. Instrumente de finantare comunitara – 2 ore 

8. Strategia nationala de dezvoltare regionala – 2 ore 

9. Orientari strategice la nivel european privind finantarea tarilor membre – 2 ore 

10. Politici ale altor potentiali finantatori europeni – 2 ore 

11. Metodologia elaborarii, implementarii proiectelor investitionale cu finantare 

europeana – 2 ore 

12. Monitorizarea si controlul proeictelor investitionale cu finantare europeana – 2 ore 

13. Rolul sistemului bancar in finantarea proeictelor cu fonduri europene – 2 ore 

14. Documente necesare pentru accesarea fondurilor europene; Dosarul financiar si 

juridic al clientilor – 2 ore 

TOTAL = 28 ORE 

• Prelegere 

• Consultare 

reglementari nationale 

si internationale 

•  Exemple 

Bibliografie: 

1. Bargaoanu, A., Fondurile europene; Strategii de promovare, Editura Profile Publishing, Bucuresti, 2009 

2. Droj, L., Bancabilitatea proiectelor de investitii finantate din fonduri structurate europene, Editura 

Economica, Bucuresti, 2013 

3. Paun, C., Finantarea afacerilor. Oportunitati de finantare in contextual integrarii europene, Bucuresti, 2009 

4. Todea, A., Investitii, Editura Casa Cartii de Stiinta, Cluj Napoca, 2008 

5. Tudose. M.B., Finante, Editura Fundatiei “Ghe. Zane” IASI, 2009 

6. Vintila, N., Evaluarea si finantarea investitiilor directe, Editura ASE, Bucuresti, 2009 

7. *** Carte verde – finantarea pe termen lung a economiei europene, Comisia Europeana, 2013 

http://files.finantare.ro/2014-2020/ghiduri-finantare/ghid -credite-cofinantare-proiecte-europene.pdf   

8. 2 Seminar / laborator (teme, număr de ore, bibliografie) – 14 ore Metode de predare 

1. Investitiile si relansarea economica. Viziunea Uniunii Europene privind 

investitiile– 2 ore 
• Exemple 

• Studiu de caz 
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 CT 1Aplicarea 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  

Insusirea metodelor si tehnicilor financiare pentru identificarea resurselor de capital 

si alocarea lor eficienta, maximizarea valorii intreprinderii, analiza performantelor 

intreprinderii in termeni de rentabilitate si risc, precum si planificarea si strategia 

financiara pentru cresterea valorii intreprinderii si maximizarea averii actionarilor 

7.2 Obiectivele specifice  Masteranzii vor dobandi cunostinte si abilitati pentru: 

- intelegerea indicatorilor financiari; 

- gestionarea financiara a activitatii curente a intreprinderii; 

- intocmirea bugetelor intreprinderilor; 
- fundamentarea strategiei financiare a intreprinderii, etc. 

http://files.finantare.ro/2014-2020/ghiduri-finantare/ghid%20-credite-cofinantare-proiecte-europene.pdf


 

 

2. Surse externe de finantare: F.M.I., B.I.R.D., B.E.R.D., B.E.I., B.C.E. – 2 ore 

3. Tehnici de finantare a investitiilor; Eurocreditele – 2 ore 

4. Instrumente financiare ale Uniunii Europene; Fondul European de Dezvoltare 

Regionala (FEDR)– 2 ore 

5. Fondul Social European (FSE); Fondul de Coeziune (FC) – 2 ore 

6. Fondul European pentru Agricultura si Dezoltare Rurala (FEADR) – 2 ore 

7. Instrumente de finantare comunitara – 2 ore 

TOTAL = 14 ORE 

 

Bibliografie: 

1. Bargaoanu, A., Fondurile europene; Strategii de promovare, Editura Profile Publishing, Bucuresti, 2009 

2. Droj, L., Bancabilitatea proiectelor de investitii finantate din fonduri structurate europene, Editura 

Economica, Bucuresti, 2013 

3. Paun, C., Finantarea afacerilor. Oportunitati de finantare in contextual integrarii europene, Bucuresti, 2009 

4. *** Carte verde – finantarea pe termen lung a economiei europene, Comisia Europeana, 2013 

http://files.finantare.ro/2014-2020/ghiduri-finantare/ghid -credite-cofinantare-proiecte-europene.pdf 
 

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

şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

Continutul disciplinei a fost dezbatut cu specialisti din domeniul financiar, iar prin structura sa, cursul 

“Finantarea investitiilor in contextul integrarii europene” raspunde practicii financiare la nivelul economiei 

Romaniei 

 

10. Evaluare 

Tip de activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere 

în nota finală 

10.4 Curs 

 

• Note intregi de la 1 la 10 

 

• Examen scris 

 

80% 

 

10.5 Seminar 

 

 

  

 

 

• Implicarea in pregatirea si desfasurarea activitatilor 

de seminar  

 

 

• Prezenta, participare 

interactiva, studiu de 

caz 

 

 

20% 

 

10.6 Standard minim de performanţă                     

 

Obtinerea notei de minim 5 (cinci) la examenul scris si a mediei finale de minim 5 (cinci) care rezulta prin 

adunarei notei de la examenul scris (ponderata cu 80%) cu nota de la seminar (ponderata cu 20%) 
 

Data completării: 

23.09.2018   

    

              Semnătura titularului de curs                  Semnătura titularului de seminar  

Data avizării în Departament                                      Semnătura Directorului de Departament 

   30.09.2018 

http://files.finantare.ro/2014-2020/ghiduri-finantare/ghid%20-credite-cofinantare-proiecte-europene.pdf
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