
 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei FINANȚE MANAGERIALE 

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

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr. SANDU GABRIELA 

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

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru) al activităţilor didactice 

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care:   3.2 curs 2 3.3 seminar 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care:   3.5 curs 28 3.6 seminar 28 

3.7 Distribuţia fondului de timp  ore 

Participare la orele de curs și seminar 56 

Studiul după manual / suport de curs, bibliografie și notițe 90 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 90 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri  80 

Tutoriat  2 

Examinări 2 

Alte activităţi - 

3.8 Total ore studiu individual 264 

3.9 Total ore pe semestru 320 

3.10 Numărul de credite 8 

 

 

 

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 Master 

1.6 Programul de studii / Calificarea Management economico-financiar european 

4. Precondiţii (dacă este cazul) 

4.1 De curriculum ECONOMIE 

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  

Studenții vor avea asupra lor materialele necesare desfășurării seminarului 

Prelegerile se desfășoară în sistem clasic utilizându-se  suportul de curs și 

bibliografia aferentă. 

6. Competenţele specifice acumulate  
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 C1.4. Evaluarea critică a conceptelor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară folosite pentru 

rezolvarea de probleme 

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

C4.3. Aplicarea cunoştinţelor, metodelor, tehnicilor şi instrumentelor pentru derularea operaţiunilor şi 

tranzacţiilor financiare 



 

 

 

8. Conţinuturi 

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

predare 

1. Organizarea activității financiare a întreprinderii (2 ore) 

2. Managementul financiar (2 ore) 

3. Decizia financiară (2 ore) 

4. Analiza financiară – atribut al conducerii întreprinderii (2 ore) 

5. Analiza situației financiare a întreprinderii (2 ore) 

6. Analiza fondului de rulment, necesarului de fond de rulment şi a trezoreriei nete (2 

ore) 

7. Analiza ratelor financiare (ratele de stabilitate financiară a întreprinderii, ratele de 

autonomie financiară, ratele de îndatorare) (2 ore) 

8. Analiza stării de performanţă financiară a întreprinderii  (2 ore) 

9. Capacitatea de autofinanţare (2 ore) 

10. Ratele de rentabilitate (2 ore) 

11. Impactul riscului asupra alegerii structurii financiare a întreprinderii (2 ore) 

12. Riscul economic (2 ore) 

13. Riscul de faliment (2 ore) 

14. Utilizarea informaţiilor privind riscul financiar şi capitalizarea bursieră pentru 

îmbunătăţirea structurii financiare a întreprinderii (2 ore) 

TOTAL = 28 ore 

• Prelegere 

• Consultare 

reglementări 

naționale și 

internaționale 

• Exemple 

Bibliografie: 

1. Ion Anghel, Elena Claudia Șerban, Vasile Robu (2014), Analiza economico-financiară a firmei, Editura 

Economică, Bucureşti 

2. Dragotă, V.; Obreja, L.; Ciobanu, A.; Dragotă, M. (2003), Management financiar. Analiza financiară şi 

gestiunea financiară operaţională, Editura Economică, Bucureşti 

3. Dragotă, V.; Obreja, L.; Ciobanu, A.; Dragotă, M. (2003), Management financiar. Politici financiare de 

întreprindere, Editura Economică, Bucureşti 

4. Halpern, P.; Weston, F.; Brigham, E. (1998), Finanțe manageriale, Editura Economică, București 

5. Onofrei M. (2007), Management financiar, Editura C. H. Beck, , Bucureşti. 

6. Székely, Szabolcs Zsolt (2009), Management financiar, suport de curs, Universitatea Babeş-Bolyai, 

Cluj-Napoca. 

7. Tudose, M. B. (2006), Gestiunea capitalurilor întreprinderii. Optimizarea structurii financiare, Editura 
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 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. 

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

7.1 Obiectivul general  

al disciplinei  

-   Cunoașterea conceptelor fundamentale din domeniul finanțe manageriale 

-   Asigurarea pentru viitorii economiști a cunoştinţelor şi mijloacelor de natură să 

permită adoptarea de decizii pertinente pe baza informaţiilor furnizate de 

documentele financiar-contabile ale întreprinderii. 

7.2 Obiectivele specifice  - Insușirea cunoștințelor necesare înțelegerii teoriilor economice fundamentale, a 

conceptelor și instrumentelor specifice finanțelor manageriale 

- Formarea deprinderilor profesionale care să permită utilizarea în practică a 

cunoștințelor teoretice 
- Formarea capacității de analiză economică și de explicare a proceselor economice 

- Realizarea de judecăți de valoare privind activitatea economică desfășurată la 

nivel de întreprindere. 

https://www.librarie.net/cautare-rezultate.php?au=13534
https://www.librarie.net/cautare-rezultate.php?au=18587
https://www.librarie.net/cautare-rezultate.php?au=21323


 

 

Economică, București. 

8. Tasca, Radu, Finante manageriale, suport curs, Iasi, 2019 

8. 2 Seminar / laborator (teme, număr de ore, bibliografie) – 28 ore Metode de 

predare 

1. Organizarea activității financiare a întreprinderii (2 ore) 

2. Managementul financiar: Decizia financiară (2 ore) 

3. Analiza fondului de rulment, necesarului de fond de rulment şi a trezoreriei nete (4 

ore) 

4. Analiza ratelor financiare (ratele de stabilitate financiară a întreprinderii, ratele de 

autonomie financiară, ratele de îndatorare) (4 ore) 

5. Soldurile intermediare de gestiune. Capacitatea de autofinanţare (4 ore) 

6. Ratele de rentabilitate (4 ore) 

7. Analiza riscului întreprinderii (Riscul economic. Riscul financiar. Riscul de faliment) 

(4 ore) 

8. Analiza corelaţiei dintre riscul financiar şi efectul de levier financiar (2 ore) 

9. Utilizarea informaţiilor privind riscul financiar şi capitalizarea bursieră pentru 

îmbunătăţirea structurii financiare a întreprinderii (2 ore) 

TOTAL = 28 ore 

• Exemple 

• Studiu de caz 

Bibliografie: 

1. Ion Anghel, Elena Claudia Șerban, Vasile Robu (2014), Analiza economico-financiară a firmei, Editura 

Economică, Bucureşti 

2. Dragotă, V.; Obreja, L.; Ciobanu, A.; Dragotă, M. (2003), Management financiar. Analiza financiară şi 

gestiunea financiară operaţională, Editura Economică, Bucureşti 

3. Halpern, P.; Weston, F.; Brigham, E. (1998), Finanțe manageriale, Editura Economică, București 

4. Onofrei M. (2007), Management financiar, Editura C. H. Beck, , Bucureşti. 

5. Székely, Szabolcs Zsolt (2009), Management financiar, suport de curs, Universitatea Babeş-Bolyai, 

Cluj-Napoca. 

6. Tudose, M. B. (2006), Gestiunea capitalurilor întreprinderii. Optimizarea structurii financiare, Editura 

Economică, București. 

7. Tasca, Radu, Finante manageriale, suport curs, Iasi, 2019 

 

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor 

profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

Continutul disciplinei a fost dezbatută cu specialiști din domeniul financiar, iar prin structura sa, cursul 

“Finanțe manageriale” răspunde cerințelor practicii financiare la nivelul întreprinderii 

 

 

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  

• Prezența, participare 

interactivă, 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 

https://www.librarie.net/cautare-rezultate.php?au=13534
https://www.librarie.net/cautare-rezultate.php?au=18587
https://www.librarie.net/cautare-rezultate.php?au=21323
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