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FIȘA DISCIPLINEI 
 

1. Date despre program 
 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu 
1.2 Facultatea     Facultatea de Ştiinţe Economice  
1.3 Departamentul  Finanţe - Contabilitate 
1.4 Domeniul de studii                 Finanţe 
1.5 Ciclul de studii                   Licenţă 
1.6 Programul de studii/Calificarea    Finanţe şi Bănci  
 

2. Date despre disciplină 
 

2.1 Denumirea disciplinei              GESTIUNE FINANCIARĂ A 
ÎNTREPRINDERII 

2.2 Titularul activităţilor de curs    Conf. univ. dr. Brătian Vasile  
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr. Bratu Renate  
2.4 Anul de 
studiu 

II 2.5 Semestrul:  II 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: 4         

4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

56 din care: 3.2 curs 28 3.3 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp                                                            ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe                             30 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate  şi pe teren                              20 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri                   14 
Tutoriat 2 
Examinări 3 
Alte activităţi ..................................                                       
3.7 Total ore studiu individual      69 
3.9 Total ore pe semestru            125 
3.10 Numărul de credite              5 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1 de curriculum         Bazele contabilităţii 
 Finanţe 
 Statistică 

4.2 de competenţe        - 
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5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a                                     
cursului                  

- 

5.2. de desfăşurare a                                    
seminarului/laboratorului 

- 

    
6. Competenţele specifice acumulate 
 

C
om

pe
te

nț
e 

 p
ro

fe
si

on
al

e 

 utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor și instrumentelor cu privire la 
finanţele firmei; 

 determinarea statică şi analiza în dinamică a indicatorilor de gestiune a firmei; 
 realizarea de lucrări specifice finanțelor firmei:fundamentarea deciziei de investiţii în 

active reale (mediul cert); fundamentarea deciziei de investiţii în valori mobiliare; 
estimarea costului capitalului propriu; determinarea costului capitalului împrumutat; 
elaborarea de scadenţare pentru capitalul împrumutat.; determinarea costului global al 
capitalului împrumutat; realizarea de arbitraje între sursele de finanţare; determinarea 
costului creditului de trezorerie, creditului de scont, creditului comercial de tip furnizor; 

 implementarea planurilor și bugetelor la nivelul firmei; 
 aplicarea deciziilor de pptimizare a gestiunii alocărilor temporare și pptimizare a 

trezoreriei. 

C
om

pe
te

nț
e 

tr
an

sv
er

sa
le

  comunicarea verbală şi scrisă folosind adecvat conceptele economice; 
 deprinderea de a lucra în echipă; 
 deprinderea de a rezolva problemele folosind metoda reducţionistă şi metoda holistă; 
 abilitatea de a coopera cu specialişti din alte domenii; 
 atitudine responsabilă în luarea deciziilor de investiţii şi finanţare. 

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

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Dobândirea de cunoștințe necesare pentru creşterea valorii firmei sau 
maximizarea valorii averii acționarilor. 

7.2 Obiectivele specifice            Identificarea aspectelor privind: 
 optimizarea gestiunii alocărilor temporare de natura stocurilor şi 

creanţelor, gestiunii investiţiilor financiare pe termen scurt, gestiunii 
trezoreriei, cu scopul creşterii rentabilităţii şi lichidităţii;  

 optimizarea gestiunii datoriilor de exploatare, reducerea costului 
creditului pe termen scurt prin arbitrajul între mai multe surse de 
finanțare disponibile întreprinerii; 

 optimizarea gestiunii investiţiilor de natura alocărilor permanente şi 
arbitrajul între sursele de finanţare a întreprinderii pe termen mediu 
şi lung. 
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8.  Conţinuturi 
 

8.1 Curs                              Metode de predare Observaţii 
Conţinutul gestiunii financiare a întreprinderii şi indicatori 
economico-financiari de gestiune. Scopul şi sarcinile gestiunii 
financiare a întreprinderii. Teorii privind finanţele firmei. 
Funcţiile finanţelor firmei. Mediul economic al finanţelor 
firmei. Indicatori economico-financiari folosiţi în analiza 
financiară cu scopul de a scoate în evidenţă punctele tari şi 
punctele slabe ale gestiunii financiare a firmei. 

Prelegerea, 
problematizarea, 

explicaţia, 
conversaţia 

2 ore 

 Concepte ale analizei finanţelor firmei. Descrierea contabilă. 
Situaţia netă. Fondul de rulment. Necesarul de fond de rulment. 
Trezoreria netă. Cash-flow-ul. Contul de rezultate. Soldurile 
intermediare de gestiune (SIG). Capacitatea de autofinanţare 
(CAF). Indicatori financiari de gestiune obţinuţi din analiza 
contului de rezultate. 

4 ore 

Gestunea investiţiilor reale. Tipologia investiţiilor. Decizia de 
investiţii – fundamentarea deciziei de investiţii. Elementele 
financiare ale investiţiei. Portofoliul de investiţii al firmei. 

2 ore 

Gestiunea investiţiilor financiare. Evaluarea acţiunilor 
commune. Evaluarea acţiunilor preferențiale. Beneficiul pe 
acţiune. Evaluarea obligaţiunilor. Rata internă de rentabilitate a 
obligaţiunilor. Obligaţiuni cu cupon zero. 

2 ore 

Rentabilitatea şi riscul valorilor mobiliare. Rentabilitatea 
valorilor mobiliare. Calculul ratei anuale de rentabilitate a 
valorilor mobiliare. Riscul valorilor mobiliare. Modelul de piață 
al  rentabilităţii valorilor mobiliare. Coeficientul de volatilitate. 

2 ore 

Costul capitalului firmei. Aspecte conceptuale. Costul 
capitalului propriu. Costul capitalului împrumutat de natura 
împrumutului bancar şi obligatar. Costul leasing-ului. Costul 
global al capitalului. Costul capitalului şi valoarea firmei. 

4 ore 

Finaţarea firmei pe termen scurt– costul creditului. Costul 
nominal, costul proporţional, costul aplicabil, costul efectiv. 
Costul creditului de trezorerie. Costul creditului de scont. 
Costul liniei de credit. Costul creditului comercial de tip 
furnizor. 

2 ore 

Finanţarea firmei pe termen mediu şi lung. Autofinanţarea. 
Creşterea capitalului propriu la societăţile care cotează la Bursa 
de Valori. Împrumuturi obligatare. Finanţarea prin leasing – 
Evaluarea leasing-ului (arbitraje). Gestiunea surselor 
împrumutate - Efectul de levier financiar. 

4 ore 

Gestiunea stocurilor. Aspecte conceptuale. Optimizarea 
stocurilor în condiţii de certitudine. Optimizarea stocurilor în 
condiţii de incertitudine. Metode specifice de determinare a 

2 ore 
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stocurilor. 
Gestiunea clienţilor. Aspecte conceptuale. Fundamentarea 
deciziei de gestiune a clienţilor. Metode de gestionare a clienţilor. 
Gestiunea riscului valutar în ceea ce priveşte creanţele şi datoriile 
firmei. 

Prelegerea, 
problematizarea, 

explicaţia, 
conversaţia 

2 ore 

Gestiunea trezoreriei. Aspecte conceptuale. Elementele şi 
obiectivele trezoreriei. Costurile de gestiune în analiza trezoreriei. 
Procedee de gestionare a trezoreriei. Echilibrul financiar şi 
evoluţia trezoreriei. Modele de gestionare a trezoreriei. Ciclul de 
conversie a numerarului. 

2 ore 

Bibliografie 
 Bran, P., Finanţele întreprinderii – Gestionarea fenomenului microfinanciar, Editura Economică, 

Bucureşti, 2003; 
 Brătian, V., Economic Organzation and Paradigm of the Living Logical System, Editura Lambert 

Academic Publishing, Germany, 2012; 
 Brătian, V., Valoarea firmei – tehnici și modele de evaluare financiară, Editura Universității ”Lucian 

Blaga” din Sibiu, 2013; 
 Dragotă, V., (coordonator), Management financiar-Analiză financiară şi gestiune financiară 

operaţională, Editura Economică, Bucureşti, 2003; 
 Hoanţă, N., Finanţele firmei, Editura Economică, Bucureşti, 2003; 
 Hoanță, N., Gestiune financiară a întreprinderii, Editura CH Beck, 2011; 
 Ilie, V., Gestiune financiară a întreprinderii, Editura Meteor Press, Bucureşti, 2011; 
 Ilie, V., Gestiune financiară a întreprinderii, Editura Meteor Press, Bucureşti, 2006. 
 Stancu, I., Finanțe, Ediția aVI-a, Editura Economică, Bucureşti,2007; 
 Vintilă, G., Gestiune financiară a întreprinderii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2006; 
8.2 Seminar/laborator                 Metode de predare Observaţii 

Scopul gestiunii financiare a întreprinderii,  teorii cu privire la 
finanţele firmei (modalități de realizare a scopului gestiunii 
financiare) şi funcţiile finanţelor firmei. Calculul şi 
interpretarea indicatorilor economico – financiari, folosiţi în 
analiza financiară cu scopul de a scoate în evidenţă punctele tari 
şi punctele slabe ale gestiunii financiare la nivel de 
întreprindere. Expunerea, 

explicaţia, 
conversaţia, 

studiul de caz 
 

2 ore 

Indicatori ai echilibrului financiar ai firmei – construcţia acestor 
indicatori şi importanţa lor în cadrul gestiunii financiare a 
întreprinderii. Calculul şi interpretarea situaţiei nete a firmei. 
Calculul şi interpretarea indicatorilor de echilibru financiar ai 
firmei -  fondul de rulment, necesarului de fond de rulment, 
trezoreria netă, cash-flow.Calculul şi interpretarea  soldurilor 
intermediare de gestiune (SIG)   şi a capacităţii de autofinanţare 
(CAF) . 

4 ore 

Calculul şi interpretarea elementelor financiare ale investiţiilor 
reale. Modele de alegere a proiectelor de investiţii. Aplicaţii 
privind alegerea proiectelor de investiţii ale firmei (prin metoda 

2 ore 
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VAN, RIR, IP). 
 

Modele de evaluare a valorilor mobiliare de plasament şi 
elementele financiare ale acestor modele. Aplicaţii privind 
evaluarea valorilor mobiliare de plasament de natura acţiunilor şi  
obligaţiunilor. 

Expunerea, 
explicaţia, 

conversaţia, 
studiul de caz 

2 ore 

Rentabilitatea şi riscului valorilor mobiliare de plasament. 
Aplicații privind rentabilitatea și volatilitatea valorilor mobiliare, 
pe baza modelului pieţei financiare. Calculul şi interpretarea 
rentabilităţii, riscului şi volatilității valorilor mobiliare de 
plasament. 

2 ore 

Costul capitalului şi influenţa acestuia asupra valorii firmei. 
Aplicații privind determinarea costului datoriilor fimei de natura 
împrumuturilor bancare şi obligatare. Aplicații privind 
determinare costului capitalului propriu. Aplicații privind costul 
leasingului. 

4 ore 

Calculul costurilor aferente surselor de finanţare a ciclului de 
exploatare (costul nominal, costul proporţional, costul aplicabil, 
costul efectiv). Aplicații privind costul creditului de trezorerie, 
creditului de scont, creditului bancar, creditului comercial 
furnizor. 

2 ore 

Aplicații privind creşterea capitalului propriu a firmei, atunci 
când aceasta cotează la bursă şi are un preţ de piaţă pentru 
acţiunile emise. Aplicații privind împrumuturile obligatare 
(elaborarea planului de amortizare a împrumutului obligatar 
rambursat în anuităţi variabile, constante sau la scadenţă). 
Aplicații privind evaluarea Leasing-ului (arbitrajul între leasing 
operațional/financiar şi credit bancar – modelul ANL, VAN şi 
Testul B). 

4 ore 

Modele de optimizarea a stocurilor în condiţii de certitudine şi 
incertitudine. Aplicaţii privind gestiunea stocurilor şi optimizarea 
acestora în condiţii de certitudine şi condiţii de incertitudine. 

2 ore 

Fundamentarea deciziei de gestiune a clienţilor Modele de 
gestionare a clienţilor. Aplicaţii privind alegerea şi gestiunea 
clienţilor. Gestiunea riscului valutar în ceea ce priveşte creaţele şi 
datoriile firmei. 

2 ore 

Obiectivele şi elementele trezoreriei. Costurile de gestiune în 
analiza trezoreriei. Procedee de gestionare a trezoreriei. Echilibrul 
financiar şi evoluţia trezoreriei. Modele de gestionare a trezoreriei 
şi ciclul de conversie a numerarului. 

2 ore 

Bibliografie 
 Dragotă, V. (coordonator), Abordări practice în finanţele firmei, Editura IRECSON, Bucureşti, 2005; 
 Hoanţă, N., Finanţele Firmei – Aplicaţii practice, Editura Tribuna, Sibiu, 1998; 
 Stancu, I., Finanțe, Ediția aVI-a, Editura Economică, Bucureşti,2007; 
 Toma, M., Alexandru F., Armeanu D., Ivănescu, D., Vârban, R., Gestiune financiară de întreprindere 
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– Aplicaţii practice şi teste grilă, Editura Economică, Bucureşti, 2003; 
 Teste grilă pentru examenul de licenţă – specializările Finanţe/Bănci şi Contabilitate şi Informatică 

de Gestiune, Editura Continent şi ULBS, Sibiu, 2006. 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
- 

 
10. Evaluare 

Tip activitate         10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de 
evaluare 

10.3 
Pondere 
din                                                         
nota 
finală      

10.4 Curs              Cunoaşterea conceptelor, tehnicilor  şi 
modelelor de optimizare folosite în cadrul 
domeniului finanţelor firmei; 
Capacitatea de a realiza judecăţi pe seama 
conceptelor; 
Capacitatea de a realiza raţionamente pe 
seama judecăţilor; 
Capacitatea de a rezolva probleme, 
aplicând noţiunile învăţate. 

- Test scris 
(probleme și 
teorie) la finele 
perioadei 
aferente 
activităților 
didactice. 

- Examen oral cu 
bilete în sesiune 

70% 
 
 
 
 
 
 
20% 

10.5 Seminar/laborator Portofoliu de probleme rezolvate pe 
parcursul semestrului din bibliografia 
recomandata; 
Participarea activă la rezolvarea 
problemelor propuse la seminare. 

- Sintetizarea şi 
notarea 
activităţii 
studenţilor pe 
parcursul 
semestrului. 

10% 

10.6 Standard minim de performanţă                                                        
 Minim nota 5 (cinci) la testul scris 
 Portofoliu de probleme rezolvate pe parcursul semestrului din bibliografia recomandata 
 Participarea activă la rezolvarea problemelor propuse la seminare 

 
 
 
 
Data completării 
01.10.2016 

Semnătura titularului de curs 
 

…………………………………….. 

Semnătura titularului de seminar 
 

……………………………………. 
 

Data avizării în department 
03.10.2016 

Semnătura directorului departamentului 
 

…………………………………………. 
 


