
FIŞA DISCIPLINEI 
 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA “ARTIFEX” DIN BUCUREŞTI 
1.2 Facultatea FINANŢE ŞI CONTABILITATE  
1.3 Departamentul FINANŢE - CONTABILITATE  
1.4 Domeniul de studii CONTABILITATE 
1.5 Ciclul de studii LICENŢĂ  
1.6 Programul de studii / Calificarea CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE 
1.7 Forma de învăţământ  IF (Învăţământ cu Frecvenţă) 
1.8 Limba de studiu Română 
1.9 Anul universitar  2022-2023 
 
2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea 
disciplinei 

GESTIUNEA FINANCIARĂ 

2.2 Codul disciplinei  0141OS2103 
2.3 Titularul activităţilor de curs LECTOR UNIV. DR. ANA CARP 
2.4 Titularul activităţilor de 
seminar 

LECTOR UNIV. DR. ANA CARP 

2.5 Anul  
de studiu 

2  2.6 Semestrul 1  2.7 Tipul de evaluare 
(E - examen / V -  

verificare 
  / C - colocviu) 

E 2.8 Regimul 
disciplinei 
(O - obligatorie,  
A - opţională, F- 
facultativă) 

O 2.9 Numărul 
de credite 
ECTS 

5 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care:  

3.2 curs 
2 3.3 seminar / laborator 2 

3.4 Numărul de săptămâni 14  
3.5 Total ore din planul de învăţământ 56 din care:  

3.6 curs 
28 3.7 seminar / laborator 28 

Distribuţia fondului de timp: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 18 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 18 
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 25 
Tutoriat 2 
Examinări  4 
Alte activităţi: consultații 2 
3.7 Total ore studiu individual 69 
3.8 Total ore pe semestru (număr de credite ECTS × 25 
ore) 

125 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum - 
4.2 de competenţe - 
 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 



 
6. Competenţele specifice acumulate 
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C4 Determinarea şi interpretarea indicatorilor economico-financiari  (5 puncte de credit) 
C4.1 - Identificarea şi descrierea   indicatorilor economico-financiari (1 punct) 
C4.2 - Explicarea şi interpretarea indicatorilor economico-financiari  (1 punct) 
C4.3 - Aplicarea metodologiei de calcul şi analiză a indicatorilor economico-financiari (1 
punct) 
C4.4 - Utilizarea adecvată a metodologiei de analiză a indicatorilor economico-financiari (1 
punct) 
C4.5 - Proiectarea structurii unei lucrări de analiză a poziţiei şi performanţei financiare a  
entităţii/organizaţiei (1 punct) 
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

8. Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de predare / Fond de timp  Referințe 

5.1 De desfăşurare a 
cursului 

• Sală de curs dotată cu laptop, acces la internet, videoproiector şi tablă; 
• Studenţii se vor prezenta la prelegeri cu telefoanele mobile închise; 
• Nu va fi acceptată întârzierea studenţilor la curs.  

5.2  De desfăşurare a 
seminarului / laboratorului 

• Sală de seminar dotată cu tablă, laptop, videoproiector şi acces la 
internet; 

• Studenţii se vor prezenta la seminarii cu telefoanele mobile închise; 
• Nu va fi acceptată întârzierea studenţilor la seminar; 
• Studenţii vor avea la dispoziţie diverse materiale didactice. 

7.1 Obiectivul general 
al disciplinei 

• Cunoaşterea şi însuşirea terminologiei de specialitate, abordarea 
strategiilor economice sub aspectul conţinutului, obiectivelor pe care se 
sprijina activitatea de gestiune financiară 

7.2 Obiectivele 
specifice 
 
 
 
 

Cunoștințe: R.î.1: Absolventul cunoaște termenii specifici gestiunii 
financiare 
R.î.2: Absolventul identifică posibilitățile de finanțare a 
unei entităti 
R.î.3: Absolventul cunoaște indicatorii de evaluare a 
situației financiare  
 

Aptitudini: 
  

R.î.1:  Absolventul analizează diferite aspecte referitoare la 
principalele caracteristicile ale mecanismului financiar 
R.î.2: Absolventul ȋși aprofundeazã formarea tehnică ȋn 
domeniul gestiunii financiare 
Rȋ.3:  Absolventul evalueazã situația financiară a entității 
 

Responsabilitate 
și autonomie 

R.î.1: Absolventul formuleazã variante pentru 
diagnosticarea financiară a entității economice 
R.î.2: Absolventul selecteazã setul de indicatori  
R.î.3: Absolventul interpretează valorile indicatorilor 



lucru bibliografice 

Tema 1:  Circuite financiare; clasificarea 
circuitelor financiare; fluxuri de 
lichiditati 

Curs interactiv 
Conversaţie euristică 

Metoda 
problematizării 

 

2 ore  Bibliografie 
obligatorie 1-

Cap.1;  

 
Tema nr.2 :Structura financiară a unei 
entități economice; Interpretarea 
financiară a bilanțului contabil 

 

Curs interactiv 
Conversaţie euristică 

Metoda 
problematizării 

 

2 ore Bibliografie 
obligatorie 1-
Cap.2; 2-cap.1 

Tema 3 :  Metode de evaluarea și 
reevaluarea 

Curs interactiv 
Conversaţie euristică 

Metoda 
problematizării 

4 ore  Bibliografie 
obligatorie 1-
Cap.3; 2-cap.2 

Tema 4: Finanțari pe termen lung din 
fonduri proprii; Finanțări pe termen 
scurt   
 

Curs interactiv 
Conversaţie euristică 

Metoda 
problematizării 

 

4 ore Bibliografie 
obligatorie 1-
Cap.5;8; 2-

cap.3;5 

Tema 5 :Gestiunea de trezorerie 
 

Curs interactiv 
Conversaţie euristică 

Metoda 
problematizării 

 

2 ore Bibliografie 
obligatorie 1-

Cap.9 

Tema 6 : Gestiunea stocurilor 
 

Curs interactiv 
Conversaţie euristică 

Metoda 
problematizării 

 

2 ore Bibliografie 
obligatorie 1-

Cap.10 

Tema 7: Gestiunea incasarilor și 
plătilor 
 

Curs interactiv 
Conversaţie euristică 

Metoda 
problematizării 

 

4 ore Bibliografie 
obligatorie 1-

Cap.12 

Tema 8: Diagnostic financiar Curs interactiv 
Conversaţie euristică 

Metoda 
problematizării 

 

4 ore Bibliografie 
obligatorie 1-

Cap.15 

Tema 9- Analiza echilibrului financiar Curs interactiv 
Conversaţie euristică 

Metoda 
problematizării 

 

4 ore Bibliografie 
obligatorie 1-

Cap.16,2-
cap.13 

TOTAL  28 ore  
Bibliografie obligatorie: 
1. Toma, M., Alexandru, F (2003) – Finanțe și gestiune financiară de intreprindere, Ed Economica, 

Bucuresti 



2. Toma, M., Alexandru, F (2003) – Gestiune financiară  de intreprindere- Aplicații practice, teste 
grilă, Ed Economica, Bucuresti 

Bibliografie suplimentară: 
1. Popescu, L (2010) – Sistemul informațional al contabilității de gestiune și al calculației 

costurilor, Ed.Printech 
2. Moroșan (2013)- Contabilitate financiară și de gestiune, Ed. CECCAR 2013 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare / 
lucru 

Fond de timp Referințe 
bibliografice 

1. Circuite financiare. Fluxuri. 

 

Dezbatere;  
 

2 ore Bibliografie 
obligatorie 1-

Cap.1 
2. Structura financiară a unei entităti. 

Studii de caz pe date preluate din 
bilant 

 

Exerciţiul, demonstraţia  
exemplificarea, 

dezbaterea;  
 

4 ore Bibliografie 
obligatorie 2-

Cap.2 

3. Metode de evaluare și reevaluare  Dezbatere, exercitii 
REFERATE 

 

2 ore Bibliografie 
obligatorie 1-

Cap.3 
4.Finanțări; calcul indicatori Dezbatere 

Problematizare 
Exercițiu 

4 ore Bibliografie 
obligatorie 1-

Cap.-8 
5. Trezorerie-indicatori Dezbatere 

Problematizare 
Exercițiu 

2 ore Bibliografie 
obligatorie 1-

Cap.9 
6. Gestiunea stocurilor   Dezbatere 

Problematizare 
Exercițiu 

2 ore Bibliografie 
obligatorie 1-

Cap.10 
7. Gestiunea incasarilor si platilor Dezbatere 

Problematizare 
Exercițiu 

4 ore Bibliografie 
obligatorie 1-

Cap.12 
8. Diagnostic financiar Dezbatere 

Problematizare 
Exercițiu; Referate 

6 ore Bibliografie 
obligatorie 1-

Cap.15 
9. Analiza echilibrului financiar Dezbatere 

Problematizare 
Exercițiu; Referate 

2 ore Bibliografie 
obligatorie 1-

Cap.16 
TOTAL  28 ore  

Bibliografie obligatorie: 
 

1. Toma, M., Alexandru, F (2003) – Finanțe și gestiune financiară de intreprindere, Ed 
Economica, Bucuresti 

2. Toma, M., Alexandru, F (2003) – Gestiune financiară  de intreprindere- Aplicații practice, teste 
grilă, Ed Economica, Bucuresti 

Bibliografie suplimentară: 
3. Popescu, L (2010) – Sistemul informațioanl al contabilității de gestiune și al calculației 

costurilor, Ed.Printech 
4. Moroșan (2013)- Contabilitate financiară și de gestiune, Ed. CECCAR 2013 

 
 



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

 
• Pe parcursul derulării disciplinei pot fi invitaţi practicieni pentru prelegeri punctuale. 
• Anual, în perioada de analiză a planurilor de învăţământ, conținutul disciplinei și oportunitatea 

introducerii sau înlocuirii unor discipline sunt discutate cu reprezentanții comunității epistemice și 
cu reprezentanți ai mediului de afaceri din diverse domenii de activitate, inclusiv cu  reprezentanţi 
din sistemul cooperatist - Uniunea Naţională a Cooperaţiei Mesteşugăreşti – UCECOM, în 
vederea adaptării la cerințele acestora și la cele ale pieței muncii.  

 
10. Evaluare 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 

Metode de 
evaluare 

10.3 
Pondere din 
nota finală 

10.4 Curs • cunoaşterea terminologiei de specialitate, a 
sistemului conceptual cu care operează 
disciplina;  
• capacitatea de utilizare adecvată a 
conceptelor, principiilor, normelor, metodelor şi 
procedeelor de operare specifice impuse de 
disciplină; 
• demonstrarea capacităţii de analiză, sinteză şi 
interpretare a unor situaţii problematice în 
contabilitatea de gestiune; 
• însuşirea şi aplicarea formulelor, procedeelor 
şi tehnicilor de culegere şi prelucrare a datelor 
statistice în vederea obţinerii indicatorilor 
pentru caracterizarea activităţii economice;  
• coerenţa logică în analiză şi argumentare;  
• înţelegerea principiilor care trebuie urmate 
pe parcursul dezvoltării firmelor; 
• capacitatea de corelare a aspectelor teoretice 
cu cele practice;  
• formarea unui mod propriu de gândire 
economică care să asigure evaluarea corectă a 
oportunităţilor şi riscurilor în acţiunile 
întreprinse; 
• aspectele atitudinale: seriozitatea, interesul 
pentru studiul individual şi implicarea în 
activitatea de cercetare ştiinţifică.   

Examen 
scris în 
sesiunea de 
examene. 
 

60 % 

10.5 
Seminar/laborator 

• cunoaşterea terminologiei de specialitate, a 
sistemului conceptual cu care operează 
disciplina;  
• capacitatea de utilizare adecvată a 
conceptelor, principiilor, normelor, metodelor şi 
procedeelor de operare specifice impuse de 
disciplină; 
• demonstrarea capacităţii de analiză, sinteză şi 
interpretare a unor situaţii problematice în 
contabilitatea de gestiune; 

Testarea 
continuă pe 
parcursul 
semestrului 

20 % 

Participarea 
activă la 
seminar şi 
realizarea 
de activităţi 
gen teme / 

20% 



• însuşirea şi aplicarea formulelor, procedeelor 
şi tehnicilor de culegere şi prelucrare a datelor 
statistice în vederea obţinerii indicatorilor 
pentru caracterizarea activităţii la nivel 
economice; 
• coerenţa logică în analiză şi argumentare;  
• înţelegerea principiilor care trebuie urmate 
pe parcursul dezvoltării firmelor; 
• capacitatea de corelare a aspectelor teoretice 
cu cele practice;  
• formarea unui mod propriu de gândire 
economică care să asigure evaluarea corectă a 
oportunităţilor şi riscurilor în acţiunile 
întreprinse; 
• aspectele atitudinale: seriozitatea, interesul 
pentru studiul individual şi implicarea în 
activitatea de cercetare ştiinţifică.   

referate / 
eseuri / 
traduceri / 
proiecte 

10.6 Standard minim de performanţă 
• însuşirea vocabularului specific disciplinei;  
• recunoaşterea principiilor, legilor şi a teoriilor aferente disciplinei de studiu; 
• înţelegerea şi explicarea conceptelor fundamentale; 
• însuşirea corectă a noţiunilor teoretice de bază şi a indicatorilor şi aplicarea acestora în soluţionarea 

problemelor de contabilitate de gestiune; 
• evaluarea corectă a oportunităţilor şi riscurilor în acţiunile întreprinse; 
• realizarea parţială a lucrărilor practice: prezentări de materiale la seminar, teme, referate, proiecte; 
• participarea la 1/2 din seminarii; 
• obținerea notei 5 la examenul final. 

 
 
Data completării: 22.09.2022 
Semnătura titularului de curs,                         Semnătura titularului de seminar, 
Lect. univ. dr. Ana CARP      Lect. univ. dr. Ana CARP 
      

 
 

Data avizării în departament: 30.09.2022                               Avizat,       
Semnătura directorului de departament,                Responsabil program de studii, 
Conf. univ. dr. Cătălin DEATCU             Lect. univ. dr. Cristina-Nicoleta CARANICA 
 
 
 
Data aprobării în Consiliul facultății: 30.09.2022 
Semnătura Decan, 
Conf. univ. dr. Andrei BUIGA 
 


