Finanțare şi creditare în agricultură (ANUL I, SEMESTRUL II)
Nr. credite transferabile 6
Statutul disciplinei
Disciplină de domeniu (obligatorie)
Titular disciplină
Lector dr. Dan Donosa
Obiectivele disciplinei (curs și aplicații)
În cadrul cursului se urmăreşte însuşirea de către studenţi a cunoştinţelor și în țelegerea
fenomenelor financiare, a circuitelor financiare în spiritul mecanismelor de piaţă, însuşirea
cunoştinţelor privind instrumentelor de analiză financiară, a structurii financiare a întreprinderii,
gestionarea trezoreriei, capacitatea de autofinanţare, diagnostic financiar. - cunoasterea si
intelegerea mecanismelor si instrumentelor in decizia financiara la nivelul intreprinderii;
cunoasterea, interpretarea si utilizarea informatiilor economico-financiare in elaborarea deciziei
financiare la nivelul intreprinderii; evaluarea performantelor trecute si actuale ale unei intreprinderi;
alegerea modului de finantare pe termen mediu si lung in cazul intreprinderilor; elaborarea si
echilibrarea planului de finantare unei intreprinderi; elaborarea si echilibrarea bugetului de
trezorerie a unei intreprinderi; estimarea performantelor viitoare ale unei intreprinderi
La lucrările practice se urmăreşte implementarea noţiunilor necesare pentru pregătirea viitorilor
manageri, interpretarea situatiilor financaire de sinteza ale unei societati comerciale pe baza
documentelor anuale depuse de catre aceasta la Registrul Comertului; interpretarea informatiilor
economice, financiare, sociale etc din presa nationala si international, de specialitate sau nu pentru
aprecierea performantelor intreprinderii in cursul unui exercitiu financiar-contabil; interpretarea
informatiilor economice, financiare, sociale etc din presa nationala si international, de specialitate
sau nu in scopul elaborarii si fundamentarii deciziei financiare.
Conținutul disciplinei (programa analitică)
Curs (Capitole/subcapitole)
Obiectul de studiu, istoricul şi importanţa disciplinei
Finanţe şi politică financiară. Circuitul financiar
Structura financiară a întreprinderii
Evaluarea şi reevaluarea întreprinderii. Metode de evaluare.
Alegerea variantei optime de investiţie
Amortizarea activelor imobilizate. Metode de amortizare.
Capacitatea de autofinanţare
Costul capitalului propriu
Împrumutul obligatar
Împrumuturi de la instituţii financiare specializate
Costul împrumutului pe termen lung şi mijlociu
Resurse de finanţare a activelor circulante
Costul creditului pe termen scurt
Diagnosticul financiar
Lucrări practice
Obiectul si metoda disciplinei Finantele firmei
Finanţe şi politică financiară. Circuitul financiar

Structura financiară a întreprinderii
Evaluarea şi reevaluarea întreprinderii. Metode de evaluare.
Alegerea variantei optime de investiţie
Amortizarea activelor imobilizate. Metode de amortizare.
Capacitatea de autofinanţare
Costul capitalului propriu
Împrumutul obligatar
Împrumuturi de la instituţii financiare specializate
Costul împrumutului pe termen lung şi mijlociu
Resurse de finanţare a activelor circulante
Costul creditului pe termen scurt
Diagnosticul financiar
Gestiunea de trezorerie
Costul creditului pe termen scurt
Test de evaluare semestriala
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Evaluare finală
Forme de evaluare
Examen

Modalităţi de evaluare

Procent din nota
finală

Evaluare orală

60%

Aprecierea activităţii în Evaluare orală în timpul semestrului,
timpul semestrului
teste de verificare, colocviu de laborator.
Persoana de contact
Şef lucrări dr. Dan Donosa
Facultatea de Agricultură - USAMV Iași
Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, Iaşi, 700490, România
telefon: 0040 232 407526, fax: 0040 232 219175
E-mail: donosd@uaiasi.ro Modalități de evaluare Procent din nota finală

40%

