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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
1.7. Limba de studiu

UNIVERSITATEA HYPERION BUCUREŞTI
ŞTIINŢE ECONOMICE
ŞTIINŢE ECONOMICE
FINANȚE
LICENŢĂ
FINANȚE ȘI BĂNCI/ECONOMIST
Română

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei GESTIUNEA FINANCIARĂ A FIRMEI
2.2
Titularul/titularii Prof. univ. dr. Anca Gheorghiu
Email (adresa instituţională):
activităţilor de curs
anca.gheorghiu@gmail.com
2.3
Titularul/titularii Lect. univ. dr. Anca Cristea
Email (adresa instituţională):
activităţilor de seminar
lcancacristea@yahoo.com
2.4. Anul de II 2.5.
I 2.6. Tipul de Sumativă 2.7. Regimul OBLIGATORIE
DS
studiu
Semestrul
evaluare
E
disciplinei
2.8. Numărul de credite ECTS
6
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1. Număr de ore pe săptămână
4
din care:
2
3.2. curs
3.3. seminar/laborator
3.4. Total ore din planul
56
din care:
28
de învăţământ
3.5. curs
3.6. seminar/laborator
3.7. Total ore de studiu pe semestru (număr ECTS * 25 ore)
3.8. Total ore studiu individual (3.7. – 3.4.)
Distribuţia fondului de timp de studiu individual
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi...................................

2
28
150
94
ore
38
28
14
12
2
-

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
Microeconomie, Finanțe publice
4.2. de competenţe
NU ESTE CAZUL
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
Amfiteatru cu minim 50 de locuri
Sală cu videoproiector şi PC/laptop, ecran, tablă şi instrumente de
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5.2.
de
desfăşurare
seminarului/laboratorului

scris (cretă, marker).
a Sală cu minim 25 de locuri, dotată cu tablă şi instrumente de scris
(cretă, marker).

Transversale

Profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
C1.2 Explicarea şi interpretarea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură
financiară în entităţile/organizaţiile private şi publice.
C3.3 Aplicarea cunoştinţelor, metodelor, tehnicilor şi instrumentelor pentru realizarea
lucrărilor economico-financiare.
C6.5. Realizarea unei lucrări de analiză a procesului de implementare utilizând indicatori
financiari.
CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei
strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă.
CT3. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor
şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al
Introducerea studenţilor în problematica gestiunii financiare a
disciplinei
întreprinderii în condiţiile accesului pe piaţa de capital.
7.2 Obiectivele specifice
Cunoaşterea şi înţelegerea modului de organizare, funcţionare și
înregistrare a gestiunii financiare.
Cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor de bază ale gestiunii financiare.
Identificarea şi descrierea trăsăturilor gestiunii financiare.
Prezentarea progresivă şi pedagogică a diferitelor metode de analiză,
tehnică de diagnosticare şi interpretare a fenomenelor financiare.
Formarea unui raţionamet 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.
Crearea unor condiţii permisive studiului individual al studentului.
Implicarea studentului în activitatea de cercetare ştiinţifică a
fenomenului financiar microeconomic.
Cultivarea şi promovarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori, etică
şi responsabilitate socială.
Formarea unui comportament pozitiv şi responsabil.
8. Conţinuturi
8.1. Curs
1. Conceptele de bază aferente gestiunii financiare.
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2. Investițiile de capital – obiectivul fundamental al gestiunii Demonstraţie pentru aprofundarea
financiare.
didactică
problemelor expuse
Conversaţie
la curs.
3. Capitalul întreprinderii: definire și modalități de utilizare.
Expunere
4. Capitalul și sistemul de amortizare.
sistematică
5. Costul surselor de finanțare.
6. Capitalul și riscurile întreprinderii.
7. Poziția financiară a întreprinderii.
8. Performanța întreprinderii.
9. Fluxul de numerar existent în cadrul întreprinderilor.
10. Diagnosticarea performanțelor întreprinderii.
11. Gestiunea financiară pe termen scurt.
12. Gestiunea financiară pe termen lung.
13. Previzionarea financiară.
14. Sistemul bugetar al întreprinderii.
Bibliografie
1. Brezeanu, Petre – Gestiunea financiară a întreprinderii Volumul I. Elemente inspirate din
teoria și practica financiară a Uniunii Europene, Editura Cavallioti, 2009
2. Gherghina, R., Duca, I., – Gestiunea financiară a întreprinderii, Editura Universitară, 2012
3. Stroe Radu, Arsene Cătălin, Focşăneanu Grigore, – Active financiare derivate. Determinări
cantitative, Ed. Economică, 2001
4. Vintilă Georgeta – Gestiunea financiară a întreprinderii, EDP, București, 1997
Pentru anul universitar 2019 – 2020 se dezbat cărţile:
1. Brezeanu, Petre – Gestiunea financiară a întreprinderii Volumul I. Elemente inspirate din
teoria și practica financiară a Uniunii Europene, Editura Cavallioti, 2009
2. Gherghina, R., Duca, I., – Gestiunea financiară a întreprinderii, Editura Universitară, 2012
3. Stroe Radu, Arsene Cătălin, Focşăneanu Grigore, – Active financiare derivate. Determinări
cantitative, Ed. Economică, 2001
4. Vintilă Georgeta – Gestiunea financiară a întreprinderii, EDP, București, 1997
Metode
de Recomandări
8.2. Seminar/laborator
lucru
pentru studenţi
1. Introducere în finanțele întreprinderii. Dezbatere.
Dezbatere
Studiul
Exercițiu
materialelor de la
2. Structura și analiza bilanțului contabil. Dezbatere și aplicații.
Studii
de
caz
curs pentru o
3. Analiza echilibrului financiar. Dezbatere și aplicații.
pregătire
4. Capitalul întreprinderii. Dezbatere și aplicații.
corespunzătoare
5. Analiza ratelor de structură ale capitalului. Dezbatere și
a seminarului.
aplicații.
6. Analiza rentabilității. Dezbatere și aplicații.
7. Analiza riscului de faliment. Dezbatere și aplicații.
8. Analiza sistemului de amortizare. Dezbatere și aplicații.
9. Aplicații și dezbateri privind activul și pasivul patrimonial.
10. Monografii contabile privind contabilitatea capitalului.
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11. Diseminarea analizei ratelor de structură ale capitalului.
12. Dezbateri privind analiza riscului de faliment.
13. Dezbateri privind analiza rentabilității.
14. Dezbateri privind echilibrul financiar.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent
programului
Actualizarea informaţiilor semnificative despre dinamica tendinţelor în evoluţia înţelegerii
dinamicii societăţii cunoaşterii. Actualizarea informaţiilor semnificative despre fenomenele
întâlnite la nivelul gestiunii financiare. Conţinuturile ştiinţifice ale temelor propuse în cadrul acestei
discipline sunt în concordanţă cu cele din alte centre universitare din ţară şi din străinătate, cu
rezultatele recente ale cercetării ştiinţifice în domeniul teoriei de gestiune şi valorifică practicele
recente şi problematica actuală a gestiunii financiare la nivel naţional dar şi la nivelul comunităţilor
academice europene.
10. Evaluare
Tip activitate

10.4. Curs

10.5. Seminar/
laborator

10.1. Criterii de evaluare
- cunoașterea terminologiei utilizate;
- capacitatea de utilizare adecvată a
noțiunilor studiate;
- înțelegerea importanței studiilor de caz la
nivelul gestiunii financiare;
- însușirea problematicii studiate;
- capacitatea de a utiliza corect metodele
studiate;

10.6. Evaluarea finală
10.7. Modalitatea de notare (calificativ sau notă): note de la 1-10
10.8. Standard minim de performanţă:
Îndeplinirea a minim 50% din cerinţele activităţii de evaluare.

10.2. Metode 10.3. Pondere
de evaluare
din nota finală
lucrări
pe
10%
parcurs

prezentarea
unui studiu de
caz

20%

Teste grilă

70%

Data completării

Semnătura titularului/titularilor
de curs

Semnătura titularului/titularilor
de seminar

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

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

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

Data avizării în departament

Semnătura directorului de departament

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

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