
FIŞA DISCIPLINEI  

Anul universitar 2019-2020 

Anul de studiu 1 / Semestrul 2 

 

1. Date despre program 

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

1.2. Facultatea  Drept și Științe Sociale 

1.3. Departamentul  de Științe Sociale 

1.4. Domeniul de studii Sociologie 

1.5. Ciclul de studii Masterat 

1.6. Programul de studii Dezvoltarea şi managementul resurselor umane   

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Management financiar 2.2. Cod disciplină DMRU108 

2.3. Titularul activităţii de curs Deaconu Sorin-Constantin 

2.4. Titularul activităţii de seminar Deaconu Sorin-Constantin 

2.5. Anul de studiu I 2.6. Semestrul I 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. Numar ore pe 

saptamana 

3 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/laborator 1 

3.4. Total ore din 

planul de învăţămînt 

42  

 

din care: 3.5. curs 28  

  

3.6. seminar/laborator 14 

 

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 30 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 29 

Tutoriat 2 

Examinări 2 

Alte activităţi ……. - 
 

3.7 Total ore studiu individual 83 

3.9 Total ore pe semestru 125 

3.10 Numărul de credite 5 

 

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 Sala dotata cu tabla/videoproiector  

5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului Sala dotata cu tabla/videoproiector 

 



 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale C1. Cunoașterea și aprofundarea principalelor teorii și practici privind 

dezvoltarea și managementul resurselor umane 

C3. Elaborarea și implementarea de strategii, programe și planuri de dezvoltare și 

management a resurselor umane 

C5. Proiectarea de cercetări sociologice pentru soluționarea/ameliorarea 

problemelor de resurse umane 

Competenţe transversale  - 

 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei Însuşirea conceptelor, metodelor şi tehnicilor ştiinţifice de 

management financiar, necesare pentru identificarea surselor de 

finațare în vederea sporirii valorii de piață a entităților și majorarea 

activelor asociaților/acționarilor. 

7.2 Obiectivele specifice - Explicarea conținutului și clasificării deciziilor financiare; 

- Prezentarea principalelor documente justificative în care sunt 

consemnate operaţiuni privind activele, datoriile şi capitalurile 

proprii; 

- Elaborarea unei cereri de finanțare 

- Interpretarea indicatorilor pentru entitățile aflate în stare de 

insolvență și/sau faliment 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
1.  Management financiar-noțiuni de bază, atribuții 

 

Prelegere, discuţii, conversaţie 

exemplificări 

 

2 ore 

2. Noțiuni de bază privind decizia financiară Prelegere, discuţii, conversaţie 

exemplificări 

 

2 ore 

3. Analiza financiară la nivel microeconomic Prelegere, discuţii, conversaţie 
exemplificări 

 

2 ore 

4. Analiza poziției financiare a entității. Analiza pe baza bilanțului Prelegere, discuţii, conversaţie 
exemplificări 

 

4 ore 

5. Analiza soldurilor intermediare de gestiune Prelegere, discuţii, conversaţie 

exemplificări 
 

4 ore 

6. Analiza capacității de autofinanțare Prelegere, discuţii, conversaţie 

exemplificări 

 

2 ore 

7. Prezentarea generală a finanțării activității unei entități Prelegere, discuţii, conversaţie 

exemplificări 

 

2 ore 

8. Redactarea unei cereri de finanțare în cadrul accesării fondurilor europene  Prelegere, discuţii, conversaţie 

exemplificări 

 

4 ore 

9. Proiecții financiare și indicatori financiari în cadrul proiectelor cu finanțare 

europeană 

Prelegere, discuţii, conversaţie 
exemplificări 

2 ore 

10. Noțiuni de bază privind riscul. Tipologia riscului Prelegere, discuţii, conversaţie 

exemplificări 
 

2 ore 

11. Procedura insolvenței și a falimentului. Noțiuni fundamentale. Analiza 

riscului de faliment.  

Prelegere, discuţii, conversaţie 

exemplificări 

2 ore 



8.2 Bibliografie 
1. Cenar Iuliana, Deaconu Sorin-Constantin, Viaţa contabilă a întreprinderii de la constituire la faliment, Editura CECCAR, Bucureşti, 2006. 
2. Deaconu Sorin-Constantin, Particularităţi ale  contabilităţii entităţilor, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012. 
3. Dragotă Victor ș.c, Management financiar, Editura Economică, București, 2016. 
4. Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare individuale și situațiile financiare consolidate, Monitorul 
Oficial nr. 963/2014. 
5. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Monitorul Oficial nr. 688/2015. 
6. Legea contabilităţii republicată nr. 82/1991, Monitorul Oficial nr. 454/2008. 
7. http://www.mfinante.ro 
8. http://www.cdep.ro 
9. http://www.ceccar.ro 

Seminar-laborator   
1. Seminar organizatoric introductiv – specificarea obiectivelor seminarului 
şi a modului de lucru.  

Discuţii, conversaţie 
exemplificări 

 

2 ore 

2. Prezentarea situațiilor financiare   Discuţii, conversaţie 

exemplificări 

2 ore 

3. Analiza pe baza bilanțului unei entități economice Discuţii, conversaţie 
exemplificări 

 

2 ore 

4. Întocmirea soldurilor intermediare de gestiune Discuţii, conversaţie 

exemplificări 

 

2 ore 

5. Analiza soldurilor intermediare de gestiune Discuţii, conversaţie 
exemplificări 

 

2 ore 

6. Întocmirea unei cereri de finanțare Discuţii, conversaţie 

exemplificări 

 

2 ore 

7. Analiza riscului de faliment. Modelul Altman și Conan Holder Discuţii, conversaţie 
exemplificări 

 

2 ore 

Bibliografie 
1. Cenar Iuliana, Deaconu Sorin-Constantin, Viaţa contabilă a întreprinderii de la constituire la faliment, Editura CECCAR, Bucureşti, 2006. 
2. Deaconu Sorin-Constantin, Particularităţi ale  contabilităţii entităţilor, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012. 
3. Dragotă Victor ș.c, Management financiar, Editura Economică, București, 2016. 
4. Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare individuale și situațiile financiare consolidate, Monitorul 
Oficial nr. 963/2014. 
5. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Monitorul Oficial nr. 688/2015. 
6. Legea contabilităţii republicată nr. 82/1991, Monitorul Oficial nr. 454/2008. 
7. http://www.mfinante.ro 
8. http://www.cdep.ro 
9. http://www.ceccar.ro 

 

9. Coroborarea conţinuturilor  disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor  profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Disciplina Management financiar are un caracter aplicativ pentru a satisface necesitățile angajatorilor. 

Masteranzii vor putea elabora rapoarte cu privire la deciziile financiare luate de managementului unei 

entități. De asemenea vor elabora rapoarte cu privire la riscurile agenților economici și vor avea capacitatea 

de întocmire a unei cereri de finanțare pentru accesarea fondurilor europene. 

 

 

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

10.4 Curs Rezolvarea corectă şi completă 

a cerinţelor subiectelor de 

examen 

Proba scrisă în cadrul 

examenului 

70% 

- - - 



10.5 Seminar/laborator - Corectitudinea şi 

completitudinea întocmirii 

lucrărilor practice 

Verificare pe parcurs  

Efectuarea unor lucrări 

practice/Intocmire referate 

Elaborarea de lucrări 

ştiinţifice 

 

30% 

- Conţinutul ştiinţific al 

referatelor 

- 

 - Implicarea în abordarea 

tematicii seminariilor 

 

10.6 Standard minim de performanţă:  

 Demonstrarea competenţelor în:  

- elaborarea de rapoarte și analize specifice entităților 

- prelucrarea informaţiilor în vederea întocmirii de rapoarte financiare 

- identificarea riscurilor financiare în cadrul unei entități economice 

Prezentarea la examen a masteranzilor este condiționată de prezența la seminar în proporție de minim 60%. 

Masteranzii care nu au prezența minimă solicitată la seminarii au posibilitatea recuperării acestora prin realizarea unei sarcini de 

rezolvat înainte de examen. Tematica sarcinii de rezolvat va fi dată de către cadrul didactic. 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs   Semnătura titularului de seminar 

 

13.09.2019                Deaconu Sorin-Constantin                               Deaconu Sorin-Constantin 

 

 

Data avizării în departament                          Semnătura director de departament 

 

            


