
FIŞA DISCIPLINEI  

 

Anul universitar 2019-2020 

Anul de studiu 1 / Semestrul 2 

 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

1.2. Facultatea  Ştiinţe Economice 

1.3. Departamentul  Finanţe - Contabilitate 

1.4. Domeniul de studii Finanţe 

1.5. Ciclul de studii Masterat 

1.6. Programul de studii Fiscalitate și management financiar 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea 

disciplinei 

Finanțarea entităților și 

managementul investițiilor 

2.2. Cod disciplină FMF 106 

2.3. Titularul activităţii de curs Iuga Iulia Cristina 

2.4. Titularul activităţii de seminar Iuga Iulia Cristina  

2.5. Anul de 

studiu 

I 2.6. 

Semestrul 

II 2.7. Tipul de 

evaluare (E/C/VP) 

E 2.8. Regimul 

disciplinei (O – 

obligatorie, Op – opţională, 
F – facultativă) 

O 

 

3. Timpul total estimat 

3.1. Număr 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 50 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 45 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

Tutoriat 2 

Examinări 2 

Alte activităţi ……. - 
 

3.7 Total ore studiu individual 119 

3.9 Total ore pe semestru 175 

3.10 Numărul de credite 7 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum - 

4.2. de competenţe - 

 

Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului Sală dotată cu tablă/videoproiector 

5.2. de desfăşurarea a 

seminarului/laboratorului 

pentru susţinerea seminarului: materiale informative 

- echipamente tehnice: laptop, videoproiector 

 

5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale C1. Capacitatea de utilizare adecvată în situaţii economice concrete a instrumentarului 

teoretic, a conceptelor şi metodelor specifice finanţării; 



C2. Capacitatea de utilizare adecvată în situaţii economice concrete a instrumentarului 

teoretic, a conceptelor şi metodelor specifice managementului investiţional în 
organizaţiile private şi publice; 

C4. Capacitatea de culegere, analiză şi interpretare de date şi informaţii referitoare la 

aspecte specifice managementului financiar;  

C6. Capacitatea de a realiza lucrări specifice managementului financiar la nivelul 
entităţilor / organizațiilor private și publice; 

C8. Execuţia de operaţiuni şi tranzacţii specifice managementului financiar în cadrul 

entităților / organizațiilor private și publice; 
C10. Capacitatea de a lua și de a aplica decizii financiare în cadrul 

entităților/organizațiilor private și publice; 

C15. Prelucrarea informaţiilor în vederea întocmirii de rapoarte în domeniul finanţarii 
şi investiţional; 

C24. Operarea cu ipoteze şi tehnici specifice managementului investiţional; 

C26. Conceperea diverselor variante decizionale necesare strategiilor de finanţare; 

C29. Abordarea interdisciplinară a operaţiunilor economice în vederea asigurării 
posibilităţii de a oferi servicii de consultanţă în domeniul investiţiilor; 

C31. Capacitatea de a identifica riscuri ale activității organizației si a le trata 

corespunzător, pentru rezultate financiare optime.  

Competenţe transversale CT3. Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale în cadrul propriei 

strategii de muncă riguroasă, eficientă și responsabilă; 

CT4. Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă plurispecializată, 

inclusiv în cadrul rețelelor de cercetare științifică economică și aplicarea de tehnici de 
relaționare și muncă eficientă în cadrul echipei; 

CT5. Identificarea oportunităților de formare continuă și valorificarea eficientă a 

resurselor și tehnicilor de învățare pentru propria dezvoltare.  
CT8. Capacitatea de a valorifica eficient resursele și tehnicile de învățare pentru 

propria dezvoltare; 

CT12. Capacitatea de a identifica oportunitățile de formare continuă 

CT13. Dezvoltarea mecanismelor logice și de analiză cognitivă necesare 
managementului investiţiilor şi finanţării; 

CT14. Capacitatea de a lucra independent şi/sau în echipă, de a identifica soluţii 

pentru rezolvarea de probleme și spețe specifice domeniului investiţiilor. 

 

 

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

 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

Disciplina îşi propune asimilarea de cunoştinţe teoretice, metodologice şi practice 

privind  finanţarea și managementul investiţiilor entităţilor private și publice. 

Disciplina vizează formarea la nivelul studenţilor a capacităţii referitoare la 

stăpânirea şi utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, orientărilor, 
tendinţelor ştiinţifice şi abordărilor practice specifice fiecărei arii tematice 

stabilite în programa analitică. Disciplina îşi propune formarea la nivelul 

studenţilor a abilităţilor şi deprinderilor de a utiliza în practica activităţilor 
companiilor cunoştinţele teoretice şi aplicative acumulate 

7.2 Obiectivele specifice Disciplina urmărește formarea la nivelul masteratului a următoarelor 

competenţe cognitive, tehnice sau profesionale şi afectiv-valorice:  

• Dobândirea cunoştinţelor şi abilităţilor teoretice și practice  in domeniul 

finanţării și al managementului investiţiilor entităţilor private și publice în 
ceea ce privește  elaborarea, implementarea şi evaluarea  unor proiecte 

investiţionale, precum şi modalităţile de identificare a unor potenţiale surse 

de finanţare a acestora. 

• Dobândirea cunoştinţelor de finanţare și de management investiţional cu 
privire la mecanismele aferente procesului investiţional. 

• Înţelegerea importanței dezvoltării și derulării de proiecte investiţionale de 

către structurile administrației publice , cele non-profit ,cât și al companiilor 



private.  

•  Identificarea factorilor de risc în legătură cu finanţarea și managementul 

investiţional al entităţilor private și publice.  

 

7. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Finanţarea entităţilor publice  

Finanţarea integrală din alocaţii bugetare; Subvenţionarea instituţiilor 

publice; Autofinanţarea instituţiilor publice; Surse de finanţare; 
Atragerea de surse de pe piaţa de capital; Regimul donaţiilor şi 

sponsorizărilor. 

Prelegere, conversaţie, 

exemplificări 
4 ore 

2. Finanţarea entităţilor private 

Finanţarea internă. Finanţarea externă. 

Prelegere, conversaţie, 

exemplificări 
4 ore 

3. Delimitãri generale privind investițiile  

Planificarea şi implementarea proiectelor de investiţii; Eficienţǎ şi 

eligibilitate în managementul investiţiilor; Actualizarea – metoda de 

evaluare dinamică a eficienţei economice a investiţiilor. Evaluarea 
fezabilităţii proiectelor de investiţii. 

Prelegere, conversaţie, 
exemplificări 

4 ore 

4. Noţiuni introductive despre creşterea economică şi rolul 

investiţiilor în modernizarea economiei. Strategii naţionale, 

regionale şi locale de investiţii 

Prelegere, conversaţie, 

exemplificări 
2 ore 

5. Activitatea decizională privind investiţiile 

Rolul dezvoltatorilor, al autorităţilor şi al finanţatorilor în iniţierea şi 

aprobarea proiectelor de investiţii 

Prelegere, conversaţie, 

exemplificări 4 ore 

6. Managementul investiţiilor entităților private 

Procesul investițional la nivel de firmă; Implicațiile investițiilor asupra 

managementului redresării financiare a firmei; Strategii de investiții la 

nivel de firmă. 

Prelegere, conversaţie, 

exemplificări 
4 ore 

7. Managementul investiţiilor publice 

Investiţiile – factor de progres al vieţii economico-sociale; Tehnici şi 

instrumente de gestiune a investiţiilor; Precizări şi determinări în 
activitatea investiţională din sectorul public. Surse de finanţare a 

proiectelor de investiţii publice 

Prelegere, conversaţie, 

exemplificări 
4 ore 

8. Rolul Uniunii Europene în dezvoltarea economico-socială a 

ţărilor membre 

Prelegere, conversaţie, 

exemplificări 
2 ore 

Seminar-laborator   

1. Surse şi metode de finanţare a investiţiilor 
Conversaţie, 

exemplificări 
4 ore 

2. Paşii implicaţi în planificarea şi în elaborarea bugetului de investiţii 
Conversaţie, 
exemplificări 

4 ore 

3. Strategiile naţionale şi influenţa lor asupra procesului investiţional 
Conversaţie,  

exemplificări 

4 ore 

4. Etapele procesului investiţional 
Exerciţii, conversaţie,  

exemplificări 
4 ore 

5. Tehnica actualizării 
Exerciţii, conversaţie,  

exemplificări 

4 ore 

6. Evaluarea fezabilităţii proiectelor de investiţii 
Exerciţii, conversaţie,  

exemplificări 
4 ore 

7. Surse de finanţare a proiectelor de investiţii publice şi private 
Exerciţii, conversaţie,  

exemplificări 

4 ore 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

Conținutul prezentei fișe este rezultatul consultării informațiilor legate de cerințele mediului de afaceri, cerințe despre 

care am luat la cunoștință din întâlnirile cu reprezentanții mediului de afaceri - care sunt membri în comisiile CEAC 

pentru programele de studiu ale Facultăţii de Ştiinţe Economice. 
Conţinuturile disciplinei sunt adaptate la cadrul legislativ actual şi poate contribui la formarea de specialişti în 

domeniul investiţiilor. 

Conţinuturile disciplinei sunt adaptate necesităţilor actuale de cercetare în domeniul finanţării si managementului 

investiţional , contribuind la dobândirea de către studenţii programului de studii de masterat „Fiscalitate și 
management financiar” de cunoştinţe şi abilităţi teoretice şi practice referitoare la finanţarea și managementul 

investiţiilor în  entităţile publice şi private,  necesare viitorilor profesionişti în domeniu. 

Caracterul pragmatic al disciplinei, rezultat din operaţionalizarea principalelor activităţi specifice investiţiilor 
publice şi în special al investiţiilor private, este în acord cu cerinţele comunităţii economico-financiare contemporane. 

 

 

10. Evaluare 

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

10.4 Curs Evaluare finală Examen scris 60% 

10.5 Seminar/laborator 1. Verificare pe parcurs, 

prin verificarea si 

notarea proiectului 

realizat de fiecare 

masterand (activitate 

specifică studiului 

individual). 
sau 

2. Publicarea unui articol 

(pe temele specifice acestui 
curs) într-o revistă de 

specialitate 

Metoda practică 

Prezentări orale 
Participarea la studiile de 

caz discutate   

 
 

 

 
 

Dovada publicării 

articolului 

  

40% 

 

10.6 Standard minim de performanţă:  
- să aibă complet portofoliul de lucrări practice de la seminar 

- să ştie să evalueze un proiect de investiţii 

- să ştie să calculeze şi interpreteze indicatorii de bază ai investiţiilor şi să cunoască cel puţin 50% dintre cunoştinţele de 
finanţare și management investiţional al entităţilor publice şi private prezentate 

- să ştie să analizeze, să decidă şi să aleagă cel mai eficient proiect dintr-un grup de proiecte. 

- dobândirea abilităţilor teoretice şi practice, demonstrate prin stăpânirea a cel puţin jumătate dintre aspectele practice 

referitoare la finanţare și managementul investiţional al entităţilor publice şi private prezentate. 



 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs   Semnătura titularului de seminar  

05.09.2019                               Conf. univ. dr. Iuga Iulia Cristina                  Conf. univ. dr. Iuga Iulia Cristina 

                                   

 

 

 

 

 

Data avizării în departament    Semnătura director de departament 

       Conf. univ. dr. Iuga Iulia Cristina     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexă la Fișa disciplinei (facultativă) 

 

ANEXĂ LA FIŞA DISCIPLINEI 

b. Evaluare – mărire de notă 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 

10.3 Pondere din nota 

finală  

10.4 Curs Evaluare finală 
1. Verificare pe parcurs, 

prin verificarea si 

notarea proiectului 

realizat de fiecare 

masterand (activitate 

specifică studiului 

individual). 
sau 

2. Publicarea unui articol 

(pe temele specifice 

acestui curs) într-o revistă 
de specialitate 
Evaluare finală 

Examen scris 
Metoda practică 
Prezentări orale 

Participarea la studiile de 

caz discutate   
 

 

 

 
 

Dovada publicării 

articolului 

  

Examen scris 

60% 
40% 

60% 

 
 
 

10.5 Seminar/laborator 

 

1. Verificare pe parcurs, 

prin verificarea si 

notarea proiectului 

realizat de fiecare 

masterand (activitate 

specifică studiului 

individual). 
sau 

2. Publicarea unui articol 

(pe temele specifice 
acestui curs) într-o revistă 

de specialitate 

Metoda practică 
Prezentări orale 

Participarea la studiile de 

caz discutate   

 
 

 

 
 

Dovada publicării 

articolului 

  

40% 

 

 
 

 

10.6 Standard minim de performanţă  

- să aibă complet portofoliul de lucrări practice de la seminar 

- să ştie să evalueze un proiect de investiţii 

- să ştie să calculeze şi interpreteze indicatorii de bază ai investiţiilor şi să cunoască cel puţin 50% 

dintre cunoştinţele de finanţare și management investiţional al entităţilor publice şi private 

prezentate 

- să ştie să analizeze, să decidă şi să aleagă cel mai eficient proiect dintr-un grup de proiecte. 

- dobândirea abilităţilor teoretice şi practice, demonstrate prin stăpânirea a cel puţin jumătate 

dintre aspectele practice referitoare la finanţare și managementul investiţional al entităţilor publice 

şi private prezentate.  

Data completării Semnătura titularului de curs 

Semnătura titularului de 

seminar  

    05.09.2019    

 

c. Evaluare – restanţă 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 

10.3 Pondere din nota 

finală  

10.4 Curs Examen Lucrare scrisă 50%  
 
 

10.5 Seminar/laborator 
Referate, eseuri, proiecte 

etc. Prezentare la seminar 50% 

 
 

 

10.6 Standard minim de performanţă  

Participarea la 50% din activităţile didactice şi însuşirea conceptelor de bază.  

Data completării Semnătura titularului de curs 

Semnătura titularului de 

seminar  

    05.09.2019    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                


