
 

 

FIŞA DISCIPLINEI 
 

 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei FINANŢE 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. TAȘCĂ RADU 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr. TAȘCĂ RADU 

2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul  I 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DF 

 

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 40 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 19 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri  20 

Tutoriat  2 

Examinări 2 

Alte activităţi - 

3.8 Total ore studiu individual 83 

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  FINANŢE 

1.5 Ciclul de studii Licență 

1.6 Programul de studii / Calificarea Finanţe şi Bănci 

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

4.2 De competenţe Nu este cazul 

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, utilizându-se bibliografia și 

documentare anterioară din suportul de curs 

6. Competenţele specifice acumulate  
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 C 1.1  Identificarea și definirea conceptelor, teoriilor, metodelor și instrumentelor de natură financiară 

în entitățile/organizațiile private și publice 

C 3.3 Aplicarea cunoștintelor, metodelor și tehnicilor și instrumentelor pentru realizarea lucrărilor 

economico-financiare 

C 4.4 Evaluarea pe baza metodelor standard a calității execuției operațiunilor și tranzacțiilor financiare 



 

 

 

8. Conţinuturi 

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

1. Coordonate generale privind finanțele; Conceptul de finanțe; Abordarea finanțelor 

cu știința și raporturile cu alte discipline – 2 ore 

2. Concepții clasice și moderne privind finanțele; Trăsăturile și funcțiile finanțelor – 

2 ore 

3. Rolul finanțelor în sistemul economic actual – 2 ore 

4. Mecanismul financiar al României; Elementele mecanismului financiar; Sistemul 

instituțiilor și organelor cu atribuții în sfera activității financiare – 2 ore 

5. Politica financiară; Conceptul de politică financiară; Influența instrumentelor 

politicii financiare asupra obiectivelor – 2 ore 

6. Cheltuielile publice; Conceptul de cheltuială publică; Criterii de clasificare a 

cheltuielilor publice – 2 ore 

7. Eficiența cheltuielilor publice; Concepții privind eficiența cheltuielilor publice; 

Metode de evaluare a eficienței cheltuielilor publice – 2 ore 

8. Conținutul și rolul elementelor fiscale; Funcțiile și rolul elementelor fiscale – 2 

ore 

9. Elementele tehnice ale impozitelor; Principiile impunerii – 2 ore 

10. Clasificarea impozitelor; Impozitele directe și indirecte – 2 ore 

11. Fundamentele formării și utilizării resurselor financiare private; Funcțiile și rolul 

finanțelor întreprinderilor private – 2 ore 

12. Mecanisme, fluxuri și cicluri financiare derulate la nivelul întreprinderii; 

Organizarea activității financiare a întreprinderii – 2 ore 

13. Metode formare a fondurilor întreprinderii: aportul în bani și natură; 

autofinanțarea; creditarea; finanțarea bugetară – 2 ore 

14. Costul capitalurilor; Structura financiară și politica financiară a întreprinderii – 2 

ore 

TOTAL = 28 ORE 

• Prelegere 

• Consultare 

reglementari nationale 

si internationale 

•  Exemple 

Bibliografie: 

1. Belean, Pavel și Anghelache, Gabriela, Finanțele publice ale României, Editura Economică, București, 

2005 

2. Filip, Gheorghe (coordonator), Finanțe, Editura Junimea, Iași, 2002 

3. Hoanță, Nicolae, Finanțele firmei, Editura Economică, București, 2003 

4. Stancu, Ion, Finanțe, Editura Economică, București, 2007 
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 CT 1 Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de 

muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă 

CT 2 Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă plurispecializată și aplicarea de tehnici de 

relaționare și muncă eficientă în cadrul echipei 

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

al disciplinei  

Disciplina asigură însușirea tehnicilor financiare pentru adecvarea capitalului, 

analiza rentabilității cu un grad de risc scăzut precum și echilibrul financiar și 

capacitatea de plată a entităților publice și private 

7.2 Obiectivele specifice  Studentii vor dobândi cunostințe și abilități pentru: 

- Elaborarea situațiilor financiare previzionale în contextul politicilor 

financiare; 

- Interpretarea și utilizarea situațiilor financiare anuale în luarea deciziilor 

financiare; 
- Întelegerea indicatorilor financiari; 

- Întocmirea bugetelor de încasari și plăți, etc 



 

 

5. Tașcă, Radu, Finanțe, suport curs, Iași, 2019 

6. Văcărel, Iulian, ș.a., Finanțe publice, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2003 

7. Surse internet 

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

1. Aplicații practice privind poziția și echilibrul financiar – 2 ore 

2. Elaborarea situațiilor financiare previzionate – 2 ore 

3. Studiu de caz privind indicatorii de evaluare financiară a proiectelor de 

investiții – 2 ore 

4. Costul capitalurilor proprii și împrumutate și compararea acestora – 2 ore 

5. Finanțarea activelor circulante – 2 ore 

6. Decizia financiară și reflectarea acesteia în indicatorii de eficiență, 

solvabilitate și rentabilitate – 2 ore 

7. Funcția financiară și sistemul informațional financiar– 2 ore 

TOTAL = 14 ORE 

• Exemple 

• Studiu de caz 

Bibliografie: 

1. Belean, Pavel și Anghelache, Gabriela, Finanțele publice ale României, Editura Economică, București, 

2005 

2. Filip, Gheorghe (coordonator), Finanțe, Editura Junimea, Iasi, 2002 

3. Hoanță, Nicolae, Finanțele firmei, Editura Economică, Bucuresti, 2003 

4. Stancu, Ion, Finanțe, Editura Economică, București, 2007 

5. Văcărel, Iulian, ș.a., Finanțe publice, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2003 

6. Tașcă, Radu, Finanțe, suport curs, Iași, 2019 

7. Surse internet 
 

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

şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

Conținutul disciplinei “Finanțe” a fost prezentată și dezbătută cu specialiști din domeniul financiar-bancar, iar 

prin alcătuirea structurii sale, cursul răspunde cerințelor practicii financiare actuale 

 

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 întregi de la 1 la 10 • Examen scris 80% 

 

10.5 Seminar 

 

 

  

• Implicarea în pregatirea și desfășurarea activităților 

de seminar 

• Prezenta, participare 

interactiva, studiu de 

caz 

20% 

 

 

 

10.6 Standard minim de performanţă                  

 

Obținerea notei de minim 5 (cinci) la examenul scris și a mediei finale de minim 5 (cinci) care rezultă prin 

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

Data completării:  

26.09.2019      

              Semnătura titularului de curs                  Semnătura titularului de seminar  

   

Data avizării în Departament                                      Semnătura Directorului de Departament 

30.09.2019 
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