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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   Departamentul de Management, Marketing și Administrarea 

Afacerilor 
1.4 Domeniul de studii                 Management  
1.5 Ciclul de studii                   Licență 
1.6 Programul de studii/Calificarea    Management 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei              FINANȚE 
2.2 Titularul activităţilor de curs    Conf.univ.dr. Camelia Oprean-Stan 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect.univ.dr. Diana Vasiu 
2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei Ob 

 
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: 3.5 curs 28 3.6 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         - 
4.2 de competenţe         - 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a                                     
cursului                  

 Videoproiector, acces la internet 

5.2. de desfăşurare a                                    
seminarului/laboratorului 

 - 
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6. Competenţele specifice acumulate 
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Identificarea, analiza şi gestionarea elementelor care definesc mediul intern şi extern al organizaţiei 
prin diagnosticare şi analiză SWOT 

 Identificarea  teoriilor,  conceptelor,  metodelor şi instrumentarului necesare proceselor 
manageriale,  în corelaţie cu mediul organizaţiei 

 Explicarea, interpretarea şi corelarea factorilor care constituie mediul intern şi extern al 
organizaţiei în dinamica acestora 

 Aplicarea de metode, tehnici  şi instrumente manageriale în rezolvarea de probleme/situaţii 
bine definite în dinamica mediului intern şi extern al organizaţiei 

 Evaluarea critic-constructivă a utilizării metodelor de monitorizare şi diagnosticare a 
mediului intern şi extern al organizaţiei 

 Realizarea de lucrări de analiză, diagnoză, audit privind funcţionarea organizaţiei  
Elaborarea şi implementarea de strategii şi politici ale organizaţiei  

 Identificarea conceptelor, metodelor şi instrumentarului necesare elaborării de strategii şi 
politici organizaţionale 

 Explicarea conceptelor, metodelor şi instrumentarului necesare elaborării de strategii şi 
politici organizaţionale 

 Aplicarea de metode, tehnici şi instrumente manageriale de elaborare, implementare, 
monitorizare şi revizuire a strategiilor şi politicilor organizaţiei 

 Utilizarea de metode şi criterii de evaluare  a strategiilor şi politicilor organizaţionale 
 Realizarea de proiecte de implementare a strategiilor şi politicilor organizaţionale   

Elaborarea şi implementarea sistemului managerial şi a subsistemelor sale (alocare şi realocare de 
resurse şi activităţi) 

 Descrierea conceptelor de bază şi a metodelor specifice sistemului managerial şi a 
subsistemelor sale 

 Explicarea concepte-lor de bază şi a metodelor specifice sistemului managerial şi a 
subsistemelor sale 

 Aplicarea principiilor şi metodelor de bază pentru eficientizarea sistemului managerial şi a 
subsistemelor sale 

 Evaluarea critic-constructivă a funcţionării, a sistemului managerial şi a subsistemelor sale 
 Realizarea de studii/lucrări privind funcţionarea sistemului managerial şi a subsistemelor 

sale 
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 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, principiilor şi funcţiilor finanţelor, 
abordate atât în sens larg cât şi în sens restrâns. 

7.2 Obiectivele specifice              însuşirea de către studenţi a conceptelor şi bazelor teoretice 
ale finanţelor; 

 acumularea de către studenţi a cunoştinţelor necesare 
înţelegerii specificităţii fenomenelor financiare şi 
conexiunilor cu alte fenomene; 

 crearea premiselor de aprofundare a studiului problematicii 
financiare prin alte discipline de specialitate; 

 oferirea unor repere pentru lectură şi studiu individual, 
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sprijinirea dezvoltării capacităţii analitice. 
    

8. Conţinuturi 
8.1 Curs                              Metode de predare Observaţii 
Noţiuni generale privind finanţele 

Expunerea, 
problematizarea, 

studii de caz, 
prelegere 

intensificată 
(prezentări 

PowerPoint – 
videoproiector) 

2 ore 
Pieţe de capital – componente ale pieţelor financiare 2 ore 
Tranzacţii bursiere. Titluri de natura actiunilor si obligatiunilor 3 ore 
Tranzacţii cu titluri derivate. Contracte cu optiuni, futures, forward. 3 ore 
Ştiinţa finanţelor publice – concept şi funcţii. Sistemul cheltuielilor şi 
veniturilor publice 

2 ore 

Valoarea în timp a banilor 3 ore 
Noţiuni introductive în finanţele private: teorii, funcţii, organizare 3 ore 
Politica de finanţare a firmei. Finanțarea pe termen scurt. 2 ore 
Politica de finanţare a firmei. Finanțarea pe termen mediu și lung. 2 ore 
Politica de investire a firmei 2 ore 
Analiza rentabilităţii firmei 2 ore 
Analiza riscului 2 ore 
Bibliografie: 
 Bogdan Ioan, Management financiar în afaceri, Editura Universitară Bucureşti, 2006 
 Hoanţă Nicolae, Finanţele firmei, Editura Economică, Bucureşti, 2003 
 Oprean Camelia, Finanţe generale, Editura ULBS, Sibiu, 2008 
 Oprean Camelia, Formarea şi utilizarea capitalurilor – abordări din prisma mangementului financiar, 

Editura ASEM Chişinău, 2008 
 Sandu Gheorghe, Finanţarea întreprinderii, Editura Economică, Bucureşti, 2002 
 Stancu Ion, Finante, Editura Economică, Bucureşti, 2002 
8.2 Seminar/laborator                 Metode de predare Observaţii 
Studierea relaţiilor financiare care formează, în sens larg, finanţele 

Expunerea, 
problematizarea, 

studii de caz 

2 ore 
Operaţiuni cu titlurile financiare primare 4 ore 
Operaţiuni cu titlurile derivate: contracte futures şi opţiuni 4 ore 
Aplicaţii legate de sistemul cheltuielilor şi veniturilor publice, de soldul 
bugetar 

2 ore 

Concepte de bază ale valorii în timp a banilor: compunerea, actualizarea, 
valoare viitoare şi valoare prezentă, anuităţi 

3 ore 

Structura capitalurilor şi reflectarea acestora în bilanţul patrimonial 3 ore 
Finanţarea pe termen scurt a firmei: aplicaţii practice legate de surse 
proprii, surse atrase (pasive stabile), împrumuturi bancare 

2 ore 

Finanţarea pe termen lung a unei firme: aplicaţii practice legate de 
autofinanţare, împrumuturi bancare, obligatare, leasing 

2 ore 

Aprofundarea elementelor financiare ale investiţiei şi a metodelor de 
bază de alocare a capitalului 

2 ore 

Modul de determinare a rezultatului net al firmei, a rentabilităţii; 
repartizarea profitului 

2 ore 

Analiza riscului economic, financiar şi de faliment la nivelul unei firme 2 ore 
Bibliografie: 
 Hoanţă Nicolae, Finanţele firmei, Editura Economică, Bucureşti, 2003 
 Oprean Camelia, Finanţe generale, Editura ULBS, Sibiu, 2008 
 Oprean Camelia, Formarea şi utilizarea capitalurilor – abordări din prisma mangementului financiar, 

Editura ASEM Chişinău, 2008 
 Stancu Ion, Finante, Editura Economică, Bucureşti, 2002 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 
● Această disciplină are ca obiectiv principal însuşirea de către studenți a conceptelor, principiilor şi 
funcţiilor finanţelor, abordate atât în sens larg cât şi în sens restrâns, ajutându-i astfel pe aceștia să 
satisfacă aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatorilor 
reprezentativi din domeniul financiar. 

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs              Raspunsurile la examen Examen scris 40% 
 Evaluarea periodica prin 

verificare scrisa 
Examen partial 30% 

10.5 Seminar/laborator Evaluarea continua pe 
parcursul semestrului 

 20% 

Activități de documentare 
și cercetare 

Proiect 10% 

10.6 Standard minim de performanţă   
Cerinte pentru nota 5: 

 cunoaşterea noţiunilor şi conceptelor de bază predate 
 participare la seminarii 
 aprecierea cu „satisfăcător” la testarea periodică, la teme (referate) 
 minim nota 5 la evaluarea orală finala 

Cerinte pentru nota 10: 
 cunoaşterea şi aprofundarea tuturor elementelor predate în cursul activităţilor didactice 
 participare şi activitate la seminarii 
 nivel de realizare „foarte bine” la testarea periodică, la teme (referate) 

minim nota 8-9 la evaluarea orală finala                                 
 
 
Data completării      Semnătura titularului de curs     Semnătura titularului de seminar 
 01.10.2016   .............................................   ........................................... 
 
 
Data avizării în departament                Semnătura şefului departamentului 
03.10.2016       ........................................... 


