FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii / Calificarea

Universitatea „Petre Andrei” din Iași
Economie
Științe Economice
FINANȚE
Licență
Finanțe - Bănci

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul

I

FINANȚELE ÎNTREPRINDERII
Lector univ. dr. TAȘCĂ RADU
Lector univ. dr. TAȘCĂ RADU
2.6 Tipul de evaluare
E 2.7 Regimul disciplinei

DD

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
3.4 Total ore din planul de învăţământ
42 din care: 3.5 curs
28 3.6 seminar
3.7 Distribuţia fondului de timp
Participare la orele de curs și seminar
Studiul după manual / suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi
3.8 Total ore studiu individual
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Numărul de credite

1
14
Ore
42
40
19
20
2
2
83
125
5

4. Precondiţii (dacă este cazul)
4.1 De curriculum
4.2 De competenţe

ECONOMIE MONETARĂ
Nu este cazul

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare
a cursului
5.2. de desfășurare
a seminarului

• Prelegerile se desfășoară în sistem clasic și cu acces la videoproiector pentru
exemplificări
• Prelegerile se desfășoară în sistem clasic, utilizându-se bibliografia și
documentare anterioară din suportul de curs

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
C1.4 Evaluarea critică a conceptelor și instrumentelor de natură financiară folosite pentru
rezolvarea de probleme
C 3.1 Descrierea lucrărilor de natură economico-financiară realizate la nivelul
entităților/organizațiilor private și publice
C 3.2 Explicarea lucrărilor de natură economico-financiară realizate la nivelul
entităților/organizațiilor private și publice

Competențe
transversale

CT 1Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii
de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă
CT 2 Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-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

7.2 Obiectivele specifice

Însușirea metodelor și tehnicilor financiare pentru identificarea resurselor de
capital și alocarea lor eficientă, maximizarea valorii întreprinderii, analiza
performanțelor întreprinderii în termeni de rentabilitate și risc, precum și
planificarea și strategia financiară pentru creșterea valorii întreprinderii și
maximizarea averii acționarilor
Studenții vor dobândi cunoștinte și abilități pentru:
- înțelegerea indicatorilor financiari;
- gestionarea financiară a activității curente a întreprinderii;
- întocmirea bugetelor întreprinderilor;
- fundamentarea strategiei financiare a întreprinderii, etc.

8. Conţinuturi
8. 1 Curs (teme, număr de ore, bibliografie) – 28 ore
Metode de predare
1. Necesitatea și conținutul finanțelor întreprinderii; Funcțiile și rolul finanțelor
• Prelegere
întreprinderii– 2 ore
• Consultare
2. Mecanisme, fluxuri și cicluri financiare derulate la nivelul întreprinderii;
reglementări naționale
Gestiunea financiară și finanțele întreprinderii– 2 ore
si internaționale
3. Organizarea activității financiare – cadru de desfășurare a managementului
• Exemple
financiar al întreprinderii; Funcția financiară a întreprinderii; Sistemul
informațional financiar– 2 ore
4. Decizia financiară a întreprinderii; Indicatorii de eficiență, solvabilitate,
rentabilitate– 2 ore
5. Concepte de bază privind capitalul, surplusul monetar și cererea de monedă– 2 ore
6. Capitalurile interne ale întreprinderii; Capitalurile proprii– 2 ore
7. Capitalurile împrumutate ale întreprinderii pe termen lung, scurt și mediu– 2 ore
8. Costul capitalurilor întreprinderii; capital propriu și imprumutat – 2 ore
9. Structura și politica financiară a întreprinderii– 2 ore
10. Investițiile întreprinderii și amortizarea lor; Eficiența, necesitatea și oportunitatea
investițiilor; Resursele și bugetul de finanțare a investițiilor– 2 ore
11. Gestiunea activelor și pasivelor circulante; Finanțarea activelor circulante– 2 ore
12. Gestiunea trezoreriei întreprinderii; Elaborarea planurilor și a bugetului de
trezorerie; Previziunea încasarilor și plăților– 2 ore
13. Veniturile, cheltuielile și profitul întreprinderii; Indicatorii economico-financiari
de apreciere a rezultatelor financiare– 2 ore
14. Echilibrul financiar și capacitatea de plata a întreprinderii; Capacitatea de plată a
întreprinderii– 2 ore
TOTAL = 28 ORE
Bibliografie:
1. Bucătaru Dumitru, Finanțele întreprinderii, Editura Tipo Moldova, 2010
2. Dragotă, Victor; Obreja Brașoveanu, Laura; Dragotă, Ingrid-Mihaela, Management financiar (vol.I), ediția
a doua, Editura Economică, București, 2012, România
3. Onofrei Mihaela, Finanțele întreprinderii, Editura Economică, București, 2004
4. Ross S., Westerfield R, Jaffe J., Corporate Finance, Irwin/McGraw, -, 1999, Statele Unite ale Americii
5. Stancu, Ion; Stancu, Dumitra, Finanțe corporative cu Excel, Ed. Economică, București, 2012, România

6. Taşcă, Radu, Finanţele întreprinderii, suport curs, Iași, 2019
7. Vintilă, Georgeta, Gestiunea financiară a întreprinderii, Ed Didactică și Pedagogică, București, 2010,
România
8. Surse internet
8. 2 Seminar / laborator (teme, număr de ore, bibliografie) – 14 ore
Metode de predare
1. Determinarea indicatorilor de performanță financiară – 2 ore
• Exemple
2. Determinarea și interpretarea fluxurilor de trezorerie ale întreprinderii (cash• Studiu de caz
flow-urilor) – 2 ore
3. Studii de caz privind sistemul ratelor financiare– 2 ore
4. Aplicații privind analiza cash-flow-urilor pentru evaluarea întreprinderii– 2 ore
5. Previziunea capitalului de lucru. Finanțarea ciclului de exploatare– 2 ore
6. Elaborarea bugetului de trezorerie și optimizarea soldului de trezorerie– 2 ore
7. Studii de caz privind sursele de finanțare pe termen lung– 2 ore
TOTAL = 14 ORE
Bibliografie:
1. Bucătaru Dumitru, Finanțele întreprinderii, Editura Tipo Moldova, 2010
2. Dragotă, Victor; Obreja Brașoveanu, Laura; Dragotă, Ingrid-Mihaela, Management financiar (vol.I), ediția
a doua, Editura Economică, București, 2012, România
3. Onofrei Mihaela, Finanțele întreprinderii, Editura Economică, București, 2004
4. Ross S., Westerfield R, Jaffe J., Corporate Finance, Irwin/McGraw, -, 1999, Statele Unite ale Americii
5. Stancu, Ion; Stancu, Dumitra, Finanțe corporative cu Excel, Ed. Economică, București, 2012, România
6. Taşcă, Radu, Finanţele întreprinderii, suport curs, Iași, 2019
7. Vintilă, Georgeta, Gestiunea financiară a întreprinderii, Ed Didactică și Pedagogică, București, 2010,
România
8. Surse internet
9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor profesionale
şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Continutul disciplinei a fost dezbătută cu specialiști din domeniul financiar, iar prin structura sa, cursul
“Finantele întreprinderii” răspunde cerințelor practicii financiare la nivelul întreprinderii
10. Evaluare
Tip de activitate 10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.4 Curs

• Note întregi de la 1 la 10

• Examen scris

10.5 Seminar

• Implicarea în pregătirea și desfășurarea activităților • Prezența, participare
de seminar
interactivă, studiu de
caz

10.3 Pondere
în nota finală
80%

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
Data avizării în Departament
30.09.2019

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar
Semnătura Directorului de Departament

