
FIŞA DISCIPLI NEI  
 

 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA CRESTINA PARTIUM 

1.2 Facultatea FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE 

1.3 Departamentul DEPARTAMENTUL  DE MANAGEMENT 

1.4 Domeniul de studii MANAGEMENT 

1.5 Ciclul de studii STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ (CICLUL I) 

1.6 Programul de studii/Calificarea MANAGEMENT 

 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei FINANTELE ÎNTREPRINDERII M2202 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect .univ.dr. Kulcsár Edina 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect .univ.dr. Kulcsár Edina 

2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul IV 2.6 Tipul de evaluare EX 2.7 Regimul disciplinei I 
(I) Impusă; (O) Opţională; (F) Facultativă 

 

 

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/laborator 2/0 

3.4 Total ore din planul de învăţământ  56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28/0 

Distribuţia fondului de timp ore ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 40 

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

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 26 

Tutoriat 4 

Examinări 4 

Alte activităţi................................... - 

3.7 Total ore studiu individual 94  

3.9 Total ore pe semestru 150 

3.10 Numărul de credite 6 

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  ............................................ (Condiţionări) 

4.2 de competenţe ............................................ 

 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a 

cursului 

.................................................... 

5.2. de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

.................................................... 

 

6. Competenţe generale1 

 
Competenţe profesionale: 

1. Cunoașterea si înţelegerea conceptelor si fenomenelor financiare, la nivel macroeconomic si microeconomic; 
2. Aplicarea metodelor si tehnicilor specifice sectoarelor financiare ale entităţilor; 
3. Îndeplinirea sarcinilor specifice domeniului financiar-contabil în diverse entităţi private si publice; 

                                                 
1 Conform Planului de învăţământ aprobat pentru programul de studiu la care se predă disciplina. 



4. Participarea la analiza si interpretarea informaţiilor financiare în vederea fundamentării deciziilor în cadrul 
entităţilor; 
5. Identificarea riscurilor specifice sferei financiar-bancare si formularea soluţiilor pentru prevenirea, diminuarea, 
eliminarea acestora. 

Competenţe transversale: 

6. Integrarea în echipe multidisciplinare si asumarea de responsabilităţi specifice în domeniul economic, prin 
abilităţi de comunicare, 
7. Autoevaluarea nevoii de continuare a formării profesionale, prin valorificarea oportunităţilor de identificare si 
asimilare de noi cunoștințe în domeniu, 
8. Fundamentarea de soluţii la probleme de natură economică, inclusiv prin utilizarea TIC. 



Competenţe 

specifice 

disciplinei2 

1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice 
disciplinei) 

 
Disciplina Finantele Intreprinderii  are funcţia  instructiv-educativă de a-i ajuta pe 

studenţi, viitorii specialişti în domeniu, să-şi formeze o gândire complexă, coerentă şi critică cu 
privire la toate aspecte financiare şi să utilizeze adecvat noţiunile specifice.  
Cursul îşi propune să analizeze principalele categorii financiare şi activitatea financiară a 
întreprinderii, metodele şi mecanismele de formare, repartizare şi utilizare a surselor, în strânsă 
legătură cu gestionarea capitalului economic, cu derularea proceselor şi fenomenelor 
economice şi sociale, cu mediul în care evoluează unitatea economică. 

2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum 

şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei) 

Scopul de bază al cursului constă în formarea unei gândiri financiare potrivit cu cerinţele 
economiei de piaţă; redarea mecanismelor, tehnicilor si metodologiilor de gestionare a 
capitalurilor, de formare, creștere şi circulaţie a acestora în condiții de eficienţă şi echilibru; 
explicarea strategiilor si politicii financiare de dezvoltare a întreprinderii; evidențierea cauzelor şi 
măsurilor de prevenire şi lichidare a unor fenomene şi activităţi economice şi financiare 
necorespunzătoare; identificarea şi mobilizarea unor rezerve interne a căilor de folosire, 
eficienta a capitalurilor în vederea creșterii profitului; formarea unor raționamente logice în 
rezolvarea problemelor de management financiar la nivelul microeconomic. 
 

3. Instrumental - aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor practice 

specifice; utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare) 

Lucrările practice, prin tematică,  sunt orientate spre formarea spiritului critic şi de analiză a 
unor procese şi fenomene financiare importante: fluxuri reale monetare, funcția financiara a 
întreprinderii, gestiune financiara, crearea capitalului şi creșterea acestuia, finanțarea ş. a. 
 

4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific / 

cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice / promovarea unui 

sistem de valori culturale, morale şi civice / valorificarea optimă şi creativă a propriului 

potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea 

inovaţiilor ştiinţifice / angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane - instituţii cu 

responsabilităţi similare / participarea la propria dezvoltare profesională) 

Studiu disciplinei Finantele  întreprinderii are menirea de a dezvolta o atitudine pozitivă 
şi responsabilă faţă de aspectele financiare ale firmei. Fundamentele teoretico-metodologice şi 
aplicative însuşite  la disciplinele de finanţe publice şi contabilitate financiară, reprezintă 
premise ale unei pregătiri superioare a studenţilor.  

În acest fel se asigură formarea unor economişti cu un profil larg, cu o gândire creativ-
prospectivă capabili să se încadreze cu profesionalism la locurile de muncă şi să contribuie la 
soluţionarea problemelor economice.  
 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei   Introducerea studenţilor în problematica finantarii  întreprinderii; 

 Prezentarea progresivă şi pedagogică a diferitelor metode de analiză, 

tehnică de diagnosticare şi interpretare a fenomenelor financiare; 

  Formarea unui raţionament profesional al studenţilor prin însuşirea 

principalelor concepte, tehnici de diagnosticare şi decizie; 

 Dezvoltarea capacităţii studentullui de a întelege mecanismul de 

finanţare şi circulaţia capitalului în condiţiile economiei de piaţă; 

                                                 
2 Trebuie să fie identice cu cele din Fişa disciplinei echivalente de la forma de învăţământ ZI. 



 Crearea unor condiţii permisive studiului individual al studentului; 

7.2 Obiectivele specifice  cunoaşterea şi înţelegerea metodelor şi tehnicilor de analiză a 

indicatorilor de gestiune financiară;  

 cunoaşterea principalilor indicatori de analiza  financiară;   

 explicarea şi interpretarea indicatori de analiza  financiară;  

 realizarea unui diagnostic financiar la nivelul întreprinderii 

 formarea  deprinderilor de aplicare şi transfer a abilităţilor 

conceptual-tehnice în rezolvarea de probleme specifice privind 

finantarea  întreprinderilor  

 dezvoltarea unei atitudini proactive faţă de locul şi  rolul 

întreprinderilor în cadrul economiei naţionale; 

 cultivarea şi promovarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori, etică 

şi responsabilitate socială; 

 formarea unui comportament pozitiv şi responsabil; 

 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs (C) Metode de predare Observaţii 

8.1.1. Locul si rolul finantelor , principii generale 

ale  finantarii intreprinderilor,obiectivul finantelor  

Prelegere, metode 

interactive 

 

8.1.2. Capitalurile  întreprinderii definit pe surse 

de provenienţă şi modalităţi de utilizare 

Prelegere, metode 

interactive 

 

8.1.3. Analiza poziţiei financiare a întreprinderiisi 

echilibrul financiar pe baza informatiilor bilantiere 

Prelegere, metode 

interactive, studii de caz 

 

8.1.4. Analiza performanţelor întreprinderiisi 

consolidarea capacitatii de autofinantare 

Prelegere, metode 

interactive, studii de caz 

 

8.1.5. ,Structura de finantare si riscurile 

intreprinderii 

Prelegere, metode 

interactive, studii de caz 

 

8.1.6.   Relatia lichiditate rentabilitate analiza cash-

flow-urilor , echilibre dinamice 

Prelegere, metode 

interactive, studii de caz 

 

8.1.7. Diagnosticarea situatiei  financiara a 

intreprinderilor prin sistem de rate 

 

Prelegere, metode 

interactive, studii de caz 

 

8.1.8. Ciclul de exploatare si finantrea pe termen scurt Prelegere, metode 

interactive, studii de caz 

 

8.1.9. Capitalul de lucru si gestionarea numerarului Prelegere, metode 

interactive, studii de caz 

 

8.1.10. Evaluarea necesitatilor de dezvoltare  politici de 

investire mediu cert si probabilistic 

Prelegere, metode 

interactive, studii de caz 

 

8.1.11. Finantarea pe termen lung ,riscul investitional Prelegere, metode 

interactive, studii de caz 

 

8.1.12. Costul capitalului –politici financiare de 

intreprindere 

Prelegere, metode 

interactive, studii de caz 

 

8.1.13. Creditul  comercial si bancar in sistemul 

financiar al intreprinderilor 

Prelegere, metode 

interactive, studii de caz 

 

8.1.14. Concluzii Prelegere, metode 

interactive 

 

Bibliografie 

1. Brealey R., Myers S., Modern Vallalati Penzugyek  Panem  Konyvkiadon, Budapest 2005 

2. Emil Chirilă, Finanţele Întreprinderii, Editura Universităţii Oradea, 2003, Oradea, Romania 

3. Ion Stancu - Finante. Editia a IV-a, Editura Economica, 2009 

4. Palinko E-Szabo M ,VALLAlATI  PENZUGYEK ,, TYPOTEX  , Budapest 2006 

5. Hoanta N , Gestiunea financiara a intreprinderii ,Editura C.H. Beck  ,Bucuresti 2011 

6. Vintila G ,Gestiunea financiara a intreprinderii , Editura Didactica si Pedagogica ,Bucuresti 2000 



 

8.2 Seminar (S) Metode de predare Observaţii 

8.2.1. Documentele de raportare anuală, sursa 

informaţională în fundamentarea deciziilor  

financiare a întreprinderii 

Metode interactive, aplicaţii 

practice, studii de caz 
 

8.2.2. Capitalul întreprinderii definit pe surse 

de provenienţă, modalităţi de utilizare şi 

amortizarea capitalului fix 

Metode interactive, aplicaţii 

practice, studii de caz 
 

8.2.3. .Analiza pozitiei financiare si echilibrul 

financiar pe baza bilantului contabil 

Metode interactive, aplicaţii 

practice, studii de caz 
 

8.2.4. .Analiza performantelor financiare 

relevate de contul de profi si pierdere 

Metode interactive, aplicaţii 

practice, studii de caz 
 

8.2.5. Analiza lichiditatii si a  cash-flow-ului 

întreprinderilor. 

Metode interactive, aplicaţii 

practice, studii de caz 
 

8.2.6. Diagnosticul performanţelor 

întrprinderilor prin sistemul de rate. 

Metode interactive, aplicaţii 

practice, studii de caz 
 

8.2.7. Tabloul de finantare si tabloul 

fluxurilor de trezorerie. 

Metode interactive, aplicaţii 

practice, studii de caz 
 

8.2.8. Structura financiara si costul 

capitalurilor. 

Metode interactive, aplicaţii 

practice, studii de caz 
 

8.2.9. .Evaluarea riscului de exploatare si 

financiaral intrprinderilor 

Metode interactive, aplicaţii 

practice, studii de caz 
 

8.2.10. .Finantarea ciclului de exploatare si 

dimensionarea necesitatilor de finantare 

Metode interactive, aplicaţii 

practice, studii de caz 
 

8.2.11. .Evaluarea necesitatilor si a eficientei 

investitiilor 

Metode interactive, aplicaţii 

practice, studii de caz 
 

      8.2.12          Evaluarea capacitatii de autofinantare 

.           si a necesarului de surse externe de finantare 

Metode interactive, aplicaţii 

practice, studii de caz 
 

       8.2.13         Sursele ecterne de finantare si costul a  

              acestora 

Metode interactive, aplicaţii 

practice, studii de caz 
 

         8.2.14          Evaluarea preliminara  a proiectelor de  

                analiza  a finantarii  intreprinderilor 

Metode interactive, aplicaţii 

practice, studii de caz 
 

8.3 Laborator (L)       

8.3.1. -   

8.4 Proiect (P)   

8.4.1. -   

8.5 Lucrări practice (P)   

8.5.1. -   

Bibliografie 

1 Brealey R., Myers S., Modern Vallalati Penzugyek  Panem  Konyvkiadon, Budapest 2005 

2 Emil Chirilă, Finanţele Întreprinderii, Editura Universităţii Oradea, 2003, Oradea, Romania 

       3 Ion Stancu - Finante. Editia a IV-a, Editura Economica, 2009 

4 Palinko E-Szabo M ,VALLAlATI  PENZUGYEK ,, TYPOTEX  , Budapest 2006 

5 Hoanta N , Gestiunea financiara a intreprinderii ,Editura C.H. Beck  ,Bucuresti 2011 

 6Vintila G ,Gestiunea financiara a intreprinderii , Editura Didactica si Pedagogica ,Bucuresti 2000 

Ion Stancu  FINANTE , VOL III , Gestiunea financiara a intreprinderii,  Editura  ECONOMICA  

2003 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Conţinutul cursului de Finantele   întreprinderii oferă viitorilor economişti competenţe de analiză şi 

diagnostic a principalilor indicatori de performanţă de la nivelul companiilor l. 

 Temele propuse deservesc nevoile de analiză şi elaborare a deciziilor într-o echipă multinaţională şi 

oferă mijloace de comunicare în relaţiile de muncă venind astfel în întâmpinarea aşteptărilor şi 

necesităţilor mediului socio-economic. 

 Urmând cursul de Finantarea  intreprinderii, viitorii economişti pot aplica cu succes tehnici de 

relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei. 

 

 

 

 

10. Evaluare 

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

finală 

10.4 Curs (C) Evaluarea finală (E) se 

realizează în două 

etape printr-o lucrare 

scrisă şi susţinerea 

orală a unui proiect. 

Examinarea scrisă 
cuprinde: 

-.TESTE GRILA  50 de 

intrebari cu raspunsuri 

posibile  

Susţinerea orală a 

proiectului care priveşte 

.analiza financiara a 

performantelor 

,politicilor financiare i a 

surselor de finantare  

identificate  

- cunoştinţe pentru 

nota 5  

. 

. 

Examen scris şi oral . 

 

 

 

 

 

 

40% 

 

 

50% 

10.5 Seminar (S) Participarea la 

dezbateri si formularea 

de solutii cu caracter 

financiar 
. 

 .10% 

10.6 Laborator (L)    

10.7 Proiect (P)    

10.8 Lucrări practice (P)    

10.9 Standard minim de performanţă 

 Elaborarea unei lucrări de diagnostic financiar pe baza documentelor de raportare anuală  a unei 

întreprinderi din România  

 Susţinerea lucrării de diagnostic financiar în cadrul examenului oral 

 

 



 

 

Data completării 

 

15.09.2019 

Titular de curs: 

 

Lect.univ.dr.Kulcsár Edina         

Titular de seminar/laborator/lucrări 

practice etc.: 

Lect.univ.dr.Kulcsár Edina 

 

 

   

 
 

Data avizării în departament                                                    Semnătura directorului de departament 

 
 

………………………………    

 …………………………….. 

Prof. univ. dr. Fogarasi József 

 
 


