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FIȘA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1 Instituția de învățământ superior Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 
1.2 Facultatea Facultatea de Științe Economice 
1.3 Departamentul Management, Marketing și Administrarea Afacerilor 
1.4 Domeniul de studii Marketing 
1.5 Ciclul de studii Licență 
1.6 Programul de studii / Calificarea Marketing 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Finanțe 
2.2 Titularul activităților de curs conf. univ. dr. Camelia Oprean - Stan 
2.3 Titularul activităților de seminar lect. univ. dr. Renate Bratu 
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 activităților 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 învățământ 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 
Distribuția fondului de timp ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 40 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 15 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 10 
Tutoriat 2 
Examinări 2 
Alte activități  - 
3.7 Total ore studiu individual 69 
3.9 Total ore pe semestru 125 
3.10 Numărul de credite 5 

 
4. Precondiții (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum - 
4.2 de competențe - 

 
5. Condiții (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfășurare a                                     
cursului  Videoproiector, acces la internet 

5.2. de desfășurare a                                    
seminarului/laboratorului  - 
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6. Competențele specifice acumulate 
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Conceperea și aplicarea unui program de activități pentru procesul de vânzare pornind de la: 
 înțelegerea contextului de apariție și dezvoltare a practicii financiare și a conturării finanțelor 

ca știință; 
 capacitatea de adaptare la noi situații determinate de schimbările din mediul macroeconomic la 

nivel global; 
 utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor și instrumentelor de natură financiară în 

entitățile/organizațiile private și publice; 
 cunoașterea politicilor financiare cu impact asupra valorii organizației; 
 culegerea, analiza și interpretarea de date și informații referitoare la probleme economico-

financiare; 
 capacitatea de organizare și planificare a activităților specifice domeniului financiar; 
 explicarea deosebirilor și interdependențelor dintre finanțele publice și finanțele private; 
 explicarea aspectelor privind piața de capital și importanța acesteia în finanțarea unei 

organizații; 
 realizarea de conexiuni între rezultate, în scopul fundamentării corecte a deciziilor de natură 

financiară; 
 aplicarea deciziilor financiare în cadrul entităților/organizațiilor private și publice; 
 sintetizarea conceptelor enunțate în cadrul disciplinei într-o schemă sau model; 
 capacitatea de a concepe proiecte în domeniul financiar și de a le derula prin evidențierea 

obiectivelor, strategiilor utilizate și prin evidențierea utilității și importanței acestora; 
 abilitatea de a soluționa probleme în domeniul financiar, în diverse situații și contexte practice. 
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 aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de 
muncă riguroasă, eficientă și responsabilă; 

 identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă plurispecializată și aplicarea de tehnici 
de relaționare și muncă eficientă în cadrul echipei; 

 reacția pozitivă la sarcini didactice și satisfacția de a răspunde, generate de o motivare pozitivă 
 implicarea în activități științifice în legătură cu disciplina finanțe prin intermediul diferitelor 

proiecte sau referate; 
 abilitatea de a colabora cu specialități din alte domenii, precum: management financiar, 

contabilitate, statistica etc. 
 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei  însușirea conceptelor, principiilor și funcțiilor finanțelor, abordate 
atât în sens larg cât și în sens restrâns 

7.2 Obiectivele specifice 

 însușirea de către studenți a conceptelor și bazelor teoretice ale 
finanțelor 

 acumularea de către studenți a cunoștințelor necesare înțelegerii 
specificității fenomenelor financiare și conexiunilor cu alte 
fenomene 

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

 oferirea unor repere pentru lectură și studiu individual, sprijinirea 
dezvoltării capacității analitice 
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8. Conținuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observații 
1. Noțiuni generale privind finanțele 

Expunerea, 
problematizarea, 

studii de caz, 
prelegere 

intensificată 
(prezentări 

PowerPoint – 
videoproiector) 

2 ore 
2. Piețe de capital – componente ale piețelor financiare 2 ore 
3. Tranzacții bursiere. Titluri de natura acțiunilor și obligațiunilor 3 ore 
4. Tranzacții cu titluri derivate. Contracte cu opțiuni, futures, forward 3 ore 
5. Știința finanțelor publice – concept și funcții. Sistemul cheltuielilor și 

veniturilor publice 
2 ore 

6. Valoarea în timp a banilor 3 ore 
7. Noțiuni introductive în finanțele private: teorii, funcții, organizare 3 ore 
8. Politica de finanțare a firmei. Finanțarea pe termen scurt 2 ore 
9. Politica de finanțare a firmei. Finanțarea pe termen mediu și lung 2 ore 
10. Politica de investire a firmei 2 ore 
11. Analiza rentabilității firmei 2 ore 
12. Analiza riscului 2 ore 
Bibliografie 
 Bogdan Ioan, Management financiar în afaceri, Editura Universitară București, 2006 
 Hoanță Nicolae, Finanțele firmei, Editura Economică, București, 2003 
 Oprean Camelia, Finanțe generale, Editura ULBS, Sibiu, 2008 
 Oprean Camelia, Formarea și utilizarea capitalurilor – abordări din prisma managementului financiar, 

Editura ASEM Chișinău, 2008 
 Sandu Gheorghe, Finanțarea întreprinderii, Editura Economică, București, 2002 
 Stancu Ion, Finanțe, Editura Economică, București, 2002 
8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observații 
1. Studierea relațiilor financiare care formează, în sens larg, finanțele 

Expunerea, 
problematizarea, 

studii de caz 

2 ore 
2. Operațiuni cu titlurile financiare primare 4 ore 
3. Operațiuni cu titlurile derivate: contracte futures și opțiuni 4 ore 
4. Aplicații legate de sistemul cheltuielilor și veniturilor publice, de 

soldul bugetar 
2 ore 

5. Concepte de bază ale valorii în timp a banilor: compunerea, 
actualizarea, valoare viitoare și valoare prezentă, anuități 

3 ore 

6. Structura capitalurilor și reflectarea acestora în bilanțul patrimonial 3 ore 
7. Finanțarea pe termen scurt a firmei: aplicații practice legate de surse 

proprii, surse atrase (pasive stabile), împrumuturi bancare 
2 ore 

8. Finanțarea pe termen lung a unei firme: aplicații practice legate de 
autofinanțare, împrumuturi bancare, obligatare, leasing 

2 ore 

9. Aprofundarea elementelor financiare ale investiției și a metodelor de 
bază de alocare a capitalului 

2 ore 

10. Modul de determinare a rezultatului net al firmei, a rentabilității; 
repartizarea profitului 

2 ore 

11. Analiza riscului economic, financiar și de faliment la nivelul unei 
firme 

2 ore 

Bibliografie 
 Hoanță Nicolae, Finanțele firmei, Editura Economică, București, 2003 
 Oprean Camelia, Finanțe generale, Editura ULBS, Sibiu, 2008 
 Oprean Camelia, Formarea și utilizarea capitalurilor – abordări din prisma managementului financiar, 

Editura ASEM Chișinău, 2008 
 Stancu Ion, Finanțe, Editura Economică, București, 2002 
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9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității 
epistemice, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 
 Această disciplină are ca obiectiv principal însușirea de către studenți a conceptelor, principiilor 

și funcțiilor finanțelor, abordate atât în sens larg cât și în sens restrâns, ajutându-i astfel pe 
aceștia să satisfacă așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor profesionale și 
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 
Răspunsurile la examen Examen scris 40% 
Evaluare periodică prin 
verificare scrisă 

Examen parțial 30% 

10.5 Seminar/laborator 

Evaluarea continuă pe 
parcursul semestrului 

- 20% 

Activități de documentare 
și cercetare 

Proiect 10% 

10.6 Standard minim de performanță 
Cerințe pentru nota 5: 

 cunoașterea noțiunilor și conceptelor de bază predate; 
 participare la seminarii; 
 aprecierea cu „satisfăcător” la testarea periodică, la teme (referate); 
 minim nota 5 la evaluarea orală finală. 

Cerințe pentru nota 10: 
 cunoașterea și aprofundarea tuturor elementelor predate în cursul activităților didactice; 
 participare și activitate la seminarii; 
 nivel de realizare „foarte bine” la testarea periodică, la teme (referate); 
 minim nota 8-9 la evaluarea orală finală. 

 
 
Data completării      Semnătura titularului de curs     Semnătura titularului de seminar 
    01.10.2016   ............................   ............ 
 
 
Data avizării în departament                Semnătura șefului departamentului 
   03.10.2016                   ............. 
 


