
FIŞA DISCIPLINEI 
 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca  

1.2 Facultatea  
Facultatea de Inginerie Industrială, Robotică şi Şi Managementul 
Producţiei 

1.3 Departamentul Management şi Inginerie Economică 

1.4 Domeniul de studii Inginerie şi Management 

1.5 Ciclul de studii Ciclul 1 (licenţă) 

1.6 Programul de studii / Calificarea Inginerie Economică Industrială/inginer 

1.7 Forma de învăţământ ZI 

1.8 Codul disciplinei 64.10       

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Management financiar 

2.2 Titularul de curs Sef lucr Bogdan Monica – monica.turcu@utcluj.ro 

2.3 Titularul activităţilor de seminar / 
laborator / proiect 

Sef lucr Bogdan Monica – monica.turcu@utcluj.ro  

  

2.4 Anul de studiu               4 2.5 Semestrul 7 2.6 Tipul de evaluare C 

2.7 Regimul disciplinei 
Categoria formativă DD 

Opționalitate DO 

 
3. Timpul total estimate 

3.1 Număr de ore pe    
săptămână 

3 
din 

care: 
3.2 

Curs 
2 

3.3 
Seminar 

 
3.3 

Laborator 
1 

3.3 
Proiect 

 

3.4 Număr de ore pe 
semestru 

42 
din 

care: 
3.5 

Curs 
28 

3.6 
Seminar 

 
3.6 

Laborator 
14 

3.6 
Proiect 

 

3.7 Distribuţia fondului de timp (ore pe semestru) pentru: 

(a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 19 

(b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe 
teren 

10 

(c) Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 3 

(d) Tutoriat  

(e) Examinări 1 

(f) Alte activităţi:  

3.8 Total ore studiu individual (suma (3.7(a)…3.7(f))) 33 

3.9 Total ore pe semestru (3.4+3.8) 75 

3.10 Numărul de credite 3 

 
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  

5.2. de desfăşurare a 
seminarului / laboratorului / 
proiectului 

 

 

mailto:monica.turcu@utcluj.ro


6. Competenţele specifice acumulate 
C

o
m

p
et

en
ţe

 
p

ro
fe

si
o

n
al

e 
• C4 - Evaluarea economică, planificarea şi conducerea proceselor şi a sistemelor logistice 

şi de producţie. 
• C5. Gestiunea resurselor organizaţiei, asigurarea calităţii producţiei şi managementul 

dezvoltării organizaţionale. 

• C6. Proiectarea tehnico-economică şi îmbunătăţirea produselor şi proceselor industriale. 
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei 

Prezentarea rezultatelor întreprinderii precum si măsurarea 
acestora. 
Descrierea modalităţilor de finanţare a activităţii unei întreprinderi. 
Evidenţierea structurii si analiza capitalurilor întreprinderii, a 
deciziei de investiţii si evaluarea patrimoniului firmei. 

Abordarea managementului financiar prin prisma principiilor 
esenţiale. 

7.2 Obiectivele specifice 

capacitatea studentului de a evidenţia procesul managerial – 
concept, conţinut structură, 
trăsături 
studentul va fi apt să prezinte funcţiile managementului 
capacitatea de a identifica rolul bugetului de venituri si cheltuieli 
studentul va constientiza importanţa managementului financiar 

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs 
Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 

1. Managementul financiar, definitie si functii. Tipuri de 
decizii 

2 ore 

metode 
interactive si 

participative de 
antrenare a 
studenţilor 

pentru 
conceptualizarea 

si vizualizarea 
practică a 
noţiunilor predate 

In caz de 
nevoie 
activităţile 
se pot 
desfăsura 
ONLINE 
PLATFORMA 
TEAMS 

2. Componentele managementului financiar 2 ore 

3. Capitalurile firmei si structura optima de capital 2 ore 

4. Echilibrul financiar si sistemul de rate 2 ore 

5. Analiza soldurilor intermediare de gestiune 2 ore 

6. Analiza financiara a bilantului contabil 2 ore 

7. Tipologia investitiilor si decizia de investitii 2 ore 

8. Decizii de investitii in mediu cert 2 ore 

9. Decizii de investitii in mediu incert 2 ore 

10. Decizia de finantare. Surse de finantare proprii si surse 
financiare atrase 

4 ore 

12. Politica de dividend 2 ore 

13. Evaluarea patrimoniala a firmei 2 ore 

  

  

Bibliografie 
1. Vintilă, G.,  Gestiunea financiară a întreprinderii, Editura didactică şi pedagogică R.A. Bucureşti, 2006 
2. Harvey S. Rosen (2005), Public Finance - seventh edition.New York:McGraw Hill International Edition 
3. Stancu I. (2007), Finanţe – ediţia a patra. Bucureşti: Editura Economică 



 

8.2 Seminar / laborator / proiect 
Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 

1. Elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli 2 ore 

Studii de caz  

2. Metode de calcul a costului capitalului 2 ore 

3. Echilibrul financiar al întreprinderii 2 ore 

4. Analiza bilanțului contabil 2 ore 

5. Cash-flow-ul întreprinderii 2 ore 

6. Tehnici și metode utilizate în deciziile financiare 2 ore 

7. Studiu de caz evaluarea unei afaceri 2 ore 

Bibliografie 
Bibliografie 
1. Vintilă, G.,  Gestiunea financiară a întreprinderii, Editura didactică şi pedagogică R.A. Bucureşti, 2006 
2. Harvey S. Rosen (2005), Public Finance - seventh edition.New York:McGraw Hill International Edition 
3. Stancu I. (2007), Finanţe – ediţia a patra. Bucureşti: Editura Economică 
 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

 
Studiul disciplinei Management financiar  oferă competența absolvenților programului de licenţă de a lua 
decizii fundamentate economic și orientate spre asigurarea performanței economice a firmei. De 
asemenea studiul acestei discipline deschide calea spre o carieră în domeniul financiar 
precum și competențe transversale legate de capacitatea de a fi eficient, de a lucra independent și de a 
diagnostica în mod corect situații economice concrete. 
 
 

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs 
 

Însusirea competenţelor specifice 
menţionate 

Test grila 80% 

10.5 Seminar/Laborator 
/Proiect 

 
Capacitatea de a analiza echilibrul 
financiar si rezultatele întreprinderii 

Studii de caz 20% 

10.6 Standard minim de performanţă 
 

 

Data completării: Titulari Titlu Prenume NUME Semnătura 

15.06.2022 Curs s.l.dr.ec. Monica Bogdan  

 Aplicații s.l.dr.ec. Monica Bogdan  

   

   

 



Data avizării în Consiliul Departamentului …….. 
 
29.06.2022 

 
 

Director Departament ....... 
Prof.dr.ing. Lungu Florin 
 
 
 

 
Data aprobării în Consiliul Facultății …………… 

 
15.07.2022 

 
Decan 
Prof.dr.ing. Birleanu Corina 
 
 
 
 

 


