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Universitatea UNIVERSITATEA DIN ORADEA 
Facultatea  ŞTIIN ȚȚȚȚE ECONOMICE 

Specializarea  AFACERI  INTERNATIONALE 
I. 
Denumire disciplină GESTIUNEA FINANCIAR Ă A ÎNTREPRINDERII 
II. 

Structur ă disciplină (Nr. ore săptămânal) 
Cod disciplină Semestrul2)  Categoria3) Credite Curs  Seminar  Laborator  Proiect  

UO-FSE.AI.04.01 IV DS 4 2 2 - - 
III. 

Statut disciplină Obligatorie  Opţională  Facultativă  
(se marchează cu x) X   

IV. 
Titular disciplin ă 

 Curs  Seminar  Laborator  Proiect  
Numele şi prenumele EMIL CHIRILĂ Kulcsar Edina   

Instituţia  UNIVERSITATEA 
DIN ORADEA 

UNIVERSITATEA 
DIN ORADEA 

  

Catedră/Departament  FINANTE – 
CONTABILITATE 

FINANTE – 
CONTABILITATE 

  

Titlul ştiinţific DR. -   
Gradul didactic CONF. UNIV. -   

Încadrarea (norma de 
bază/asociat) 

BAZĂ Asociat   

Vârsta      
V. 
Obiectivele disciplinei  
 
1.Introducerea studenţilor în problematica gestiunii financiare a întreprinderii în condiţiile accesului pe piaţa de 
capital; 
2.Prezentarea progresivă şi pedagogică a diferitelor metode de analiză, tehnică de diagnosticare şi interpretare a 
fenomenelor financiare; 
3. Formarea unui raţionament profesional al studenţilor prin însuşirea principalelor concepte, tehnici de 
diagnosticare şi decizie; 
4.Dezvoltarea capacităţii studentullui de a întelege mecanismul de finanţare şi circulaţia capitalului în condiţiile 
economiei de piaţă; 
5.Crearea unor condiţii permisive studiului individual al studentului; 
 
VI. 

Conţinutul disciplinei Nr. 
ore/săpt. VI.1. Curs (capitole/subcapitole) 

  



CURS I - INTRODUCERE 
 
CURS II - Cap.I.MAXIMIZAREA AVERII INVESTITORILOR D E CAPITAL, 
OBIECTIVUL FUNDAMENTAL AL GESTIUNII FINANCIARE 

-Valoarea patrimonială şi valoarea financiară 
-Funcţiile finanţelor în condiţiile accesului întreprinderilor pe piaţa de capital 

 
CURS III - Cap.II. CAPITALUL ÎNTREPRINDERII DEFINIT  PE SURSE DE 
PROVENIENŢĂ ŞI MODALIT ĂŢI DE UTILIZARE 

-Capitalul definit pe sursă de provenienţă 
-Capitalul definit pe modalităţi de utilizare 
-Necesităţile de finanţare a activităţilor întreprinderilor 
-Viteza de rotaţie a capitalului 

 
CURS IV - Cap.III. AMORTIZAREA CAPITALULUI FIX 

-Necesitatea amortizării capitalului fix 
-Elementele sistemului de amortizare 
-Sistemul de amortizare 

 
CURS V - Cap.IV. COSTUL SURSELOR DE FINANŢARE 

-Costul datoriilor 
-Costul acţiunilor preferate 
-Costul acţiunilor comune 
-Costul profitului nedistribuit şi al acţiunilor nou emise 
-Costul mediu ponderat al capitalului 
-Costul marginal al capitalului 

 
CURS VI - Cap.V.STRUCTURA CAPITALULUI ŞI RISCURILE 
ÎNTREPRINDERII 

-Levierul financiar şi cel operaţional 
-Gradul levierului şi combinarea acestora 
-Structura optimă a capitalului 

 
CURS VII -  Cap.VI ANALIZA POZI ŢIEI FINANCIARE A ÎNTREPRINDERII 

-Situaţia netă 
-Fondul de rulment 
-Nevoia de fond de rulment 
-Trezoreria netă 
-Cash-flow-ul 
-Aprecierea echilibrului finciar pe baza bilanţului financiar şi cel funcţional 

 
CURS VIII -  CAP VII. ANALIZA PERFORMAN ŢELOR ÎNTREPRINDERII 

-Aprecierea performanţelor pe baza contului de profit şi pierdere 
-Soldurile intermediare de gestiune 
-Capacitatea de autofinanţare 
-Pragul de rentabilitate şi analiza funcţională 

 
CURS IX  -   CAP. VIII. ANALIZA CASH-FLOW -ULUI ÎNTREPRINDERILOR 

-Relaţia cash-low -profit net 
-Conţinutul şi rolul tabloului de finanţare 
-Conţinutul şi rolul tabloului fluxurilor de trezorerie 

 
CURS X - CAP IX. DIAGNOSTICUL PERFORMAN ŢELOR 

2 ORE/ 
SĂPT 



ÎNTRPRINDERILOR PRIN SISTEMUL DE RATE 
 -Diagnosticul financiar al rentabilităţii 
 -Ratele de rotaţie şi de structura a capitalului 
 -Riscul de faliment (insolvabilitatea şi lipsa de lichidităţi) 

-Determinarea riscului de faliment prin metoda scorurilor 
 
CURS XI  - Cap.X GESTIUNEA FINANCIR Ă PE TERMEN SCURT 
GESTIUNEA CICLULUI DE EXPLOATARE 

-Conţinutul gestiunii ciclului de exploatare 
-Metode de dimensionare a stocurilor 
-Optimizarea şi gestiunea stocurilor în condiţii de incertitudine 

FINANŢAREA ACTIVELOR CIRCULANTE 
 -Dimensionarea necesarului financiar previzionat al exploatării 
 -Relaţia NFR, cifră de afaceri şi CAF 
 -Fondul de rulment, sursa proprie de finanţare a activelor circulante 
 -Pasivele de exploatare 
 -Creditul pe termen scurt 
GESTIUNEA CLIENŢILOR 
 
CURS XII  -  CAP XI.GESTIUNEA FINANCIAR Ă PE TERMEN LUNG 
DECIZIA DE INVESTIŢII 
 -Conţinutul şi clasificarea investiţiilor 

-Elementele financiare ale investiţiilor 
-Criterii financiare pentru luarea deciziei de investiţii 
-Fundamentarea deciziei de investiţii 

DECIZIA DE FINANŢARE PE TERMEN LUNG 
 -Autofinanţarea 
 -Creşterea capitalului propriu 
 -Imprumutul obligatar 
 -Creditul bancar pe termen lung 
 -Finanţarea prin leasing 
DECIZIA DE DEZINVESTIRE 
 
CURS XIII - CAP. XII PLANIFICAREA FINANCIAR Ă ŞI SISTEMUL 
BUGETAR AL ÎNTREPRINDERII 
 
CURS XIV - CONCLUZII 

 
  

VI.2. Seminar (dacă este cazul)  
  
Seminar nr. 1.DOCUMENTELE DE RAPORTARE ANUALĂ, SURSA 
INFORMAŢIONALĂ ÎN FUNDAMENTAREA DECIZIILOR GESTIUNII 
FINANCIARE A ÎNTREPRINDERII – 2 ore 
Obiectivul acestui seminar este de a-i familiariza pe studenţi cu situaţiile financiare ale 
unei întreprinderi (în principal bilanţ, cont de rezultate, situaţia amortizărilor şi 
provizioanelor), cu balanţa de verificare sintetică întocmită la sfârşitul exerciţiului 
financiar-contabil. Fiecare student primeşte câte un exemplar din situaţiile financiare ale 
aceleiaşi întreprinderi şi se poartă discuţii asupra fiecărui post din bilanţ şi cont de profit 
şi pierdere). 
 
 Seminar nr. 2 CAPITALUL ÎNTREPRINDERII DEFINIT PE SURSE DE 
PROVENIENŢĂ .MODALITĂŢI DE UTILIZARE ŞI AMORTIZAREA 

2 ORE/ 
SĂPT 



CAPITALULUI FIX – 2 ore 
Obiectivul acestui seminar este de a-i familiariza pe studenţi cu sursele de finanţare ale 
unei întreprinderi, interne şi externe, cu modalităţile de amortizare ale imobilizărilor, prin 
aplicaţii practice). 
 
Seminar nr. 3 COSTUL SURSELOR DE FINANŢARE- 2 ore 
Obiectivul acestui seminar este de a-i familiariza pe studenţi cu modul de calcul al 
costului capitalului propriu, al costului capitalului împrumutat şi al costului mediu 
ponderat al capitalului, prin intermediul aplicaţiilor practice utilizând calculatorul, în 
special soft-urile Excel, R Statistic şi Mathematica  Player). 
 
Seminar nr. 4 STRUCTURA CAPITALULUI ŞI RISCURILE ÎNTREPRINDERII- 2 
ore 
Obiectivul acestui seminar este de a-i familiariza pe studenţi cu modul de calcul al  
levierului, al structurii optime a capitalului pentru o întreprindere şi în funcţie de aceste 
informaţii descoperirea riscurilor cu care se confruntă întreprinderea, prin intermediul 
aplicaţiilor practice utilizând calculatorul, în special soft-urile Excel, R Statistic şi 
Mathematica  Player). 
 
Seminar nr. 5 ANALIZA POZIŢIEI FINANCIARE A ÎNTREPRINDERII – 2 ore 
Obiectivul acestui seminar este de a-i familiariza pe studenţi cu modul de calcul ai 
indicatorilor de echilibru financiar, pe baza situaţiilor financiare prezentate în primul 
seminar, utilizând calculatorul, în special soft-ul Excel. 
 
Seminar nr. 6 ANALIZA PERFORMANŢELOR ÎNTREPRINDERII- 2 ore 
Obiectivul acestui seminar este de a-i familiariza pe studenţi cu modul de calcul ai 
soldurilor intermediare de gestiune, pe baza situaţiilor financiare prezentate în primul 
seminar, utilizând calculatorul, în special soft-ul Excel. 
 
Seminar nr. 7 ANALIZA CASH-FLOW-ULUI ÎNTREPRINDERILOR- 2 ore 
Obiectivul acestui seminar este întocmirea tabloului fluxurilor de trezorerie din 
activitatea de exploatare, de investiţii, de finanţare pe baza situaţiilor financiare şi a 
balanţei de verificare prezentate în primul seminar, utilizând calculatorul, în special soft-
ul Excel. 
 
Seminar nr. 8 DIAGNOSTICUL PERFORMANŢELOR ÎNTRPRINDERILOR PRIN 
SISTEMUL DE RATE – 2 ore 
Obiectivul acestui seminar este de a-i familiariza pe studenţi cu modul de calcul al ratelor 
de structura financiară şi al ratelor de rentabilitate cu exenplificare pe baza informaţiilor 
din situaţiile financiare şi din balanţa de verificare prezentate în primul seminar, utilizând 
calculatorul, în special soft-ul Excel. 
 
Seminar nr. 9 ANALIZA TABLOULUI DE FINAN ŢARE – 2 ORE 
Obiectivul acestui seminar este întocmirea tabloului de finanţare şi analizarea rezultatelor 
obţinute pe baza situaţiilor financiare şi a balanţei de verificare prezentate în primul 
seminar, utilizând calculatorul, în special soft-ul Excel). 
 
Seminar nr. 10 ANALIZA PRAGULUI DE RENTABILITATE DIN ACTIVITATEA 
DE EXPLOATARE – 2 ore 
Obiectivul acestui seminar este calcului pragului de rentabilitate din activitatea de 
exploatare şi a riscului economic cu care se confruntă întreprinderea). 



 
Seminar nr. 11  ANALIZA RISCULUI DE FALIMENT AL UNEI ÎNTREPRINDERI – 
2 ore 
Obiectivul acestui seminar este calcului riscului de faliment cu care se confruntă 
societatea prin cel puţin 2 metode recunoscute ca valide ştiinţific pe baza informaţiilor 
din situaţiile financiare şi din  balanţa de verificare, utilizând calculatorul, în special soft-
ul Excel). 
 
Seminar nr. 12 GESTIUNEA FINANCIRĂ PE TERMEN SCURT – 2 ore 
Obiectivul acestui seminar este prezentarea diferitelor metode de dimensionare a 
stocurilor, a nevoii de fond de rulment şi fondului de rulment optim în raport cu cifra de 
afaceri a întreprinderii). 
 
Seminar nr. 13 GESTIUNEA FINANCIARĂ PE TERMEN LUNG- 2 ore 
Obiectivul acestui seminar este prezentarea tipurilor de investiţii, a criteriilor de selecţie 
a unui proiect de investiţii cu exemplificare). 
Seminar nr. 14 PLANIFICAREA FINANCIARĂ ŞI SISTEMUL BUGETAR AL 
ÎNTRPRINDERII- 2 ore 
Obiectivul acestui seminar este prezentarea modului în care se previzionează indicatorii 
bugetari ai unei întreprinderi pe o perioadă de 3-5 ani, în general pentru obţinerea unei 
finanţări rambursabile sau nerambursabile pe baza informaţiilor din  situaţiile financiare 
şi din  balanţa de verificare prezentate în primul seminar, utilizând calculatorul, în special 
soft-ul Excel). 
 
  
VII. 

Bibliografie 
1. Emil Chirilă - Finantele intreprinderii, Ed. Universitatea Oradea 2003 
2. Aurel Giurgiu – Mecanismul financiar al intreprinzatorului, Ed Dacia 1995 
3. Nicolae Hoanta – Finantele firmei, Ed Continent 1996 
4. Ion Stancu – Finante, Teoria pietelor financiare, Finantele intreprinderii, Analiza si gestiunea financiara, Ed 
Economica 1996, 1997 
5. Mihai Toma, Petre Bretezatu- Finate si gestiunea financiara, Aplicatii practice teste grila Ed. Economica 1996 
6. Mihai Toma, Felicia Alexandru – Finante si gestiunea financiara de intreprindere Ed. Economica 1998 
7. Aurel Giurgiu – Finantele firmei, Ed Presa Univesitara Clujana 2000 
8. Ion Stancu – Finante, Teoria pietelor financiare, Finantele intreprinderii, Analiza si gestiunea financiara, Ed 
Economica 2002 
9. Georgeta Vintila-Gestiunea financiara a intreprinderii ed Didactica si pedagogica, Bucuresti 1997 
10. Paul Halpen –Finante manageriale, Ed. Economica 1998 
 
VIII. 

Modul de transmitere a informatiilor 
Forme de activitate Metode didactice folosite 

Curs  Prelegere 
Dezbatere 
AplicaŃii practice 

Seminar  Prelegere 
Dezbatere 
AplicaŃii practice 
Studiu de caz 



 
IX. 

Evaluare 
Forme de 
activitate 

Evaluare % din nota 
finală 

Examen,  Evaluarea finală (E) se realizează în două etape printr-o lucrare scrisă 
şi susţinerea orală a unui proiect. 
Examinarea scrisă cuprinde: 
-analiza situaţiei financiare a unei întreprinderi pe baza documentelor de 
sinteză simplificate (notat maxim 4 puncte) 
- 4 subiecte teoretice dezbătute la cursuri şi seminarii (notat maxim 4 
puncte) 
- identificarea şi definirea semnificaţiei a 4  formule uzuale utilizate în 
gestiunea financiară a înterprinderii (notat maxim 2 puncte) 
Susţinerea orală a proiectului care priveşte diagnosticul situaţiei 
financiare a unei întreprinderi pe baza documentelor de sinteză contabilă. 
- cunoştinţe pentru nota 5  
Prin realizarea unui numar de 4,5-5 puncte cumulate din tratarea  
subiectului teoretic si rezolvarea in proportie de 50% a  studiilor de caz, la 
care se adauga un punct din oficiu. 
- cunoştinţe pentru nota 10 
Prin realizarea a cel putin 8,5 puncte cumulate din tratarea completa 
subiectului teoretic si rezolvarea in proportie de 90-100% a studiilor de 
caz, la care se adauga un punct din oficiu 

80% 

Seminar  - testare parțială pe parcursul semestrului având în vedere aspecte 
teoretice și practice 
- cunoştin ţe pentru nota 5  
Prin realizarea unui numar de 4,5-5 puncte cumulate din tratarea  
subiectului teoretic si rezolvarea in proportie de 50% a  studiilor de caz, la 
care se adauga un punct din oficiu. 
- cunoştin ţe pentru nota 10 
Prin realizarea a cel putin 8,5 puncte cumulate din tratarea completa 
subiectului teoretic si rezolvarea in proportie de 90-100% a studiilor de 
caz, la care se adauga un punct din oficiu 

20% 

Abilit ăţi dobândite de student:  
 

  1.Cunoaştere şi înŃelegere  

Disciplina Gestiunea financiară a întreprinderii are funcŃia instructiv-educativă de a-i ajuta pe studenŃi, 
viitorii specialişti în domeniu, să-şi formeze o gândire complexă, coerentă şi critică cu privire la toate aspecte 
financiare şi să utilizaze adecvat noŃiunile specifice.  

Cursul îşi propune să analizeze principalele categorii financiare şi activitatea financiară a întreprinderii, 
metodele şi mecanismele de formare, repartizare şi utilizare a surselor, în stransă legatură cu gestionarea 
capitalului economic, cu delurarea proceselor şi fenomenelor economice şi sociale, cu mediul în care evoluează 
unitatea economică. 
 
         2. Explicare şi interpretare 

             Scopul de bază al cursului constă în formarea unei gândiri financiare potrivit cu cerinŃele economiei de 
piaŃă; redarea mecanismelor, tehnicilor si metodologiilor de gestionare a capitalurilor, de formare, crestere şi 
circulaŃie a acestora în conditii de eficienŃă şi echilibru; explicarea strategiilor si politicii financiare de dezvoltare a 
intreprinderii; evidentierea cauzelor şi măsurilor de prevenire şi lichidare a unor fenomene şi activităŃi economice şi 
financiare necorespunzatoare; identificarea şi mobilizarea unor rezerve interne a căilor de folosire, eficienta a 
capitalurilor în vederea cresterii profitului; formarea unor rationamente logice în rezolvarea problemelor de 
management financiar la nivelul microeconomic. 



 

 
3. Instrumental - aplicative  

Seminarile şi lucrările practice, prin tematică,  sunt orientate spre formarea spiritului critic şi de analiză a 
unor procese şi fenomene financiare importante: fluxuri reale monetare, functia financiara a intreprinderii, gestiune 
financiara, crearea capitalului şi cresterea acestuia, finantarea ş. a. 

 
 

4. Atitudinale  

Studiu disciplinei Gestiunea financiară a întreprinderii are menirea de a dezvolta o atitudine pozitivă şi 
responsabilă faŃă de aspectele financiare ale firmei. Fundamentele teoretico-metodologice şi aplicative însuşite  la 
disciplinele de finanŃe publice şi contabilitate financiară, reprezintă premise ale unei pregătiri superioare a 
studenŃilor.  

În acest fel se asigură formarea unor economişti cu un profil larg, cu o gândire creativ-prospectivă capabili 
să se încadreze cu profesionalism la locurile de muncă şi să contribuie la soluŃionarea problemelor economice.  
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