
 

 

Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice 

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 
Facultatea de Științe Economice 

1 
 

 

FIȘA DISCIPLINEI 
 

1. Date despre program 
 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Lucian Blaga din Sibiu 
1.2 Facultatea       Facultatea de Științe Economice 
1.3 Departamentul   Finanțe Contabilitate 
1.4 Domeniul de studii                 Finanțe 
1.5 Ciclul de studii                   Licență 
1.6 Programul de studii/Calificarea    Finanțe și Bănci 
 

2. Date despre disciplină 
 

2.1 Denumirea disciplinei              MANAGEMENT FINANCIAR 
2.2 Titularul activităţilor de curs    Prof. univ. dr. Ungureanu Mihai Aristotel 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr. Mihaiu Diana  
2.4 Anul de 
studiu 

III 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 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                             20 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate  şi pe teren                              10 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri                   10 
Tutoriat 2 
Examinări 2 
Alte activităţi ..................................                                       
3.7 Total ore studiu individual      44 
3.9 Total ore pe semestru            100 
3.10 Numărul de credite              4 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1 de curriculum        ● Analiză economico-financiară, Management 
4.2 de competenţe        ● Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, 

metodelor, instrumentelor de natură financiară 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a                                     
cursului                  

- 

5.2. de desfăşurare a                                    
seminarului/laboratorului 

- 
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6. Competenţele specifice acumulate 

 

C
om

pe
te

nț
e 

 
pr

of
es

io
na

l
e 

 Realizarea de lucrări de natură economico-financiară la nivelul entităţilor/organizaţiilor 
private şi publiceaplicarea unui set de instrumente, metode și tehnic  

 Implementarea planurilor şi bugetelor la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publicei 
manageriale specifice managementului financiar; 

 Aplicarea deciziilor financiare în cadrul entităţilor/organizaţiilor private şi publice  

C
om

pe
te

nț
e 

 tr
an

sv
er

sa
le

  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 

Însuşirea conceptelor, metodelor şi tehnicilor ştiinţifice de management 
financiar, necesare pentru atragerea eficientă a resurselor și utilizarea 
optimă a acestora alocărilor,  cu scopul asigurării viabilităţii financiare 
viitoare a întreprinderii. 

7.2 Obiectivele specifice            ● Aplicarea cunoştinţelor, metodelor, tehnicilor şi instrumentelor pentru 
realizarea lucrărilor economico-financiare 
● Descrierea planurilor şi bugetelor utilizând concepte şi metode specifice 
● Aplicarea deciziilor financiare folosind cunoştinţe, metode, tehnici şi 
instrumente specifice 

    
8.  Conţinuturi 

8.1 Curs                              Metode de predare Observaţii 
Management financiar – concept, funcții și 
interdependențe 

Expunerea/exemplificarea 

2 ore 

Managementul formării și utilizării capitalurilor firmei 2 ore 
Managementul și gestiunea riscului de firmă 4 ore 
Managementul procesului investițional 2 ore 
Decizia financiara și Analiza de senzitivitate  4 ore 
Bugetele firmei 4 ore 
Managementul costurilor 2 ore 
Managementul cash-flow-ului 2 ore 
Managementul situațiilor financiar-patrimoniale 4 ore 
Strategia financiară a firmei 2 ore 

Bibliografie 
 Brezeanu, P., (coordonator), Finanțe comportamentale, București, 2014. 
 Brezeanu, P., (coordonator), Analiză financiară, Editura Economică, Bucureşti, 2007; 
 Dragotă, V., (coordonator), Management financiar Vol I – Diagnosticul financiar al companiei, Editura 

Economică, Bucureşti, 2012; 
 Herciu, M., Managementul financiar al firmei viitorului, Sibiu, 2005. 
 Hill, R.A, Strategic financial management 1+2, 2015, www.bookboon.com.  
 Moyer, C., McGuigan, J., Rao, R., Fundamentals of contemporary financial management, Thomson, 2007 
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8.2 Seminar/laborator                 Metode de predare Observaţii 
Management financiar – concept, funcții și 
interdependențe 

Exemplificarea/cazuistica 

2 ore 

Managementul formării și utilizării capitalurilor firmei 2 ore 
Managementul și gestiunea riscului de firmă 4 ore 
Managementul procesului investițional 2 ore 
Analiza de senzitivitate 4 ore 
Bugetele firmei 4 ore 
Managementul costurilor 2 ore 
Managementul cash-flow-ului 2 ore 
Managementul situațiilor financiar-patrimoniale 4 ore 
Strategia financiară a firmei 2 ore 

Bibliografie 
 Brezeanu, P., (coordonator), Finanțe comportamentale, București, 2014. 
 Brezeanu, P., (coordonator), Analiză financiară, Editura Economică, Bucureşti, 2007; 
 Dragotă, V., (coordonator), Management financiar Vol I – Diagnosticul financiar al companiei, Editura 

Economică, Bucureşti, 2012; 
 Herciu, M., Managementul financiar al firmei viitorului, Sibiu, 2005. 
 Hill, R.A, Strategic financial management 1+2, 2015, www.bookboon.com.  
 Moyer, C., McGuigan, J., Rao, R., Fundamentals of contemporary financial management, Thomson, 2007 
 

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

Disciplina Management financiar are un bogat conținut aplicativ ceea ce vine în întâmpinarea solicitărilor 
angajatorilor. Studenții vor putea să realizeze rapoarte privind deciziile financiare, riscurile firmei, costurile și 
profitabilitatea.  

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs              Test ce constă în rezolvarea a 3 
probleme 

Examen 70% 

10.5 Seminar/laborator Elaborarea unui studiu de caz 
privind managementul financiar 
al unei firme. Participare la joc 
de întreprindere pentru 
aplicarea deciziei financiare 

Teme/referate 30% 

10.6 Standard minim de performanţă                                                        
 Obținerea a minim 3 puncte din totalul de 7 aferente evaluării finale/ 
 Elaborarea studiului de caz privind managementul financiar al firmei și participarea la jocul de 

întreprindere. 
 
Data completării 
01.10.2016 

 
Semnătura titularului de curs 

 
…………………………………….. 

 
Semnătura titularului de seminar 

 
……………………………………. 

 
Data avizării în department 
03.10.2016 

Semnătura directorului departamentului 
 

…………………………………………. 
 


