
 
FIŞA DISCIPLINEI 

 
Codul disciplinei CIG216 Semestrul I Numărul de credite 3 

 

Facultatea Științe Economice 
 
 Numărul orelor pe semestru/activităţi 

Domeniul de licenţă 
Contabilitate şi Informatică de 

Gestiune 

 
 Total SI TC AT AA 

Programul de studii de licenţă  
Contabilitate şi Informatică de 

Gestiune 

 
 42 28 10 4 0 

 
Categoria formativă a disciplinei (fundamentală, 
complementară, domeniu, specialitate) 

Disciplină de specialitate 

Tipul disciplinei (impusă, opţională, facultativă) Disciplină impusă 

 

Discipline anterioare 
Condiţionate - 

Recomandate - 

 

Obiectivele disciplinei 

Formarea şi dezvoltarea capacităţii studenţilor de a utiliza metode, procedee şi tehnici 
de gestiune financiară a capitalului din cadrul firmelor pentru fundamentarea deciziilor 
managerial 
Cunoaşterea conceptelor şi metodologiei de gestiune a fluxurilor financiare ale 
întreprinderii, a rezultatelor şi a riscurilor asociate  
Însuşirea tehnicilor de finanţare, plasare, investiţii, analiză şi controlul riscurilor  
Identificarea fluxurilor financiare degajate de activitatea întreprinderii, a rezervelor 
interne şi a posibilităţilor de antrenare a lor  
Formarea deprinderilor practice de utilizare a intrumentelor de gestiunonare a 
resurselor firmelor  
Formarea capacităţii de analiză şi gestionare eficientă a resurselor 

Conţinutul activităţilor  
(SI, AT, TC, AA) 

1. Studiul individual prin materiale specifice ID 

1. Aspecte teoretice privind gestiunea financiară a întreprinderii. Conţinutul 
şi  rolul gestiunii financiare a întreprinderii. Responsabilităţi ale gestiunii 
financiare în cadrul firmelor. Surse informaţionale utilizate în gestiunea 
financiară 

2.  Structura financiară a întreprinderii. Capitalul întreprinderii. Finanţarea 
activităţii întreprinderii-Finanţarea prin capitaluri proprii. Finanţarea prin 
împrumuturi. Structura optimă de finanţare. Costul surselor de finanţare.  

3. Gestiunea investiţiilor de capital. Tipuri de investiţii.. Fundamentarea 
deciziilor de investiţii. Indicatori de eficienţă şi selecţie a proiectelor de 
investiţii 

4. Gestiunea financiară a ciclului de exploatare. Corelaţia nevoi-resurse de 
finanţare curente. Gestiunea stocurilor. Gestiunea creanţelor. 

5. Gestiunea trezoreriei. Trezoreria netă şi cash-flow. Instrumente de analiză a 
trezoreriei. 

6. Gestiunea performanţei. Studierea performanţei pe baza rentabiltăţii. 
Studierea performanţei prin solduri intermediare de gestiune.. Studierea 
performanţei prin sistemul ratelor financiare. 

 
 

 

Denumirea disciplinei Gestiune Financiară 



Forma de evaluare finală (E – examen, C – colocviu/test final, LP – lucrări practice) C 

Stabilirea notei finale 
(procente) 

- evaluare finală 80% 

- activităţi asistate /laborator/lucrări practice/proiect etc.   

- teste pe parcursul semestrului 20% 

- lucrări de verificare   

Lista materialelor didactice 
necesare (suport de curs, 
ghid de studiu etc.) 

Suport de curs 
Platformă e-learning 

Bibliografia recomandată  1. Burja Camelia, Analiză economico-financiară, Aspecte metodologice şi aplicaţii 
practice, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2009 
2. Hoanţă N., Gestiunea financiară a întreprinderii, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2011 
3. Mironiuc M., Fundamentele ştiinţifice ale gestiunii financiar-contabile a întreprinderii, 
Ed. Universităţii A.I. Cuza, Iaşi, 2012 
4. Pirtea M., Cristea H., Nicolescu C., Boţoc C., Managementul financiar al companiei, 
Ed. Mirton, Timişoara, 2010 
5. Vasile I., Gestiunea financiară a întreprinderii, Ed. Meteor Press, Bucureşti, 2010 
6. OMFP 1802/2014 - Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale 
individuale şi consolidate 
p 

 

Coordonator de disciplină 
Grad didactic, titlu, nume şi prenume Semnătura 

Prof. univ.dr. Burja Camelia  
Legenda: SI – studiu individual, TC – teme de control, AT – activităţi tutoriale, AA – activităţi asistate 




