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Nr. credite transferabile 6 

 

Statutul disciplinei 

Disciplină de domeniu (obligatorie) 

 

Titular disciplină 

Conf. dr. Carmen Luiza Costuleanu 

 

Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 

Disciplina Management financiar şi operaţiuni bancare oferă informaţii privind cunoaşterea şi 

aplicarea corectă a principalelor metode de fundamentare a deciziilor financiare manageriale,  

capacitatea de a gestiona echilibrul intrărilor şi ieşirilor de numerar în cadrul firmei, soluţionarea 

situaţiilor în care se înregistrează un deficit-exces de numerar, managementul eficient al soluţiilor 

alternative de finanţare pe termen lung şi folosirea instrumentelor cantitative consacrate pentru 

prognoză şi planificare. Familiarizarea masteranzilor cu noţiunile de bază privind managementul 

bancar şi tehnicile de gestiune a performanţei şi riscului în bănci. 

 

Conținutul disciplinei (programa analitică) 

 

Curs (Capitole/subcapitole) 

Structura financiară a întreprinderii 

Managementul financiar al întreprinderii 

Previziunea financiară 

Politica financiara a întreprinderii 

Politica de investitii a întreprinderii 

Politica de dividend 

Gestiunea activelor materiale pe termen lung 

Cheltuielile şi veniturile întrerprinderii 

Analiza financiară a întreprinderii 

Sistemul bancar romanesc 

Banca Natională a Romȃniei 

Activitatea băncilor comerciale 

Managementul riscurilor bancare 

 

Lucrări practice 

Studiu de caz privind structura financiară şi managementul financiar al întreprinderii 

Studiu de caz privind previziunea financiară 

Studiu de caz privind politica financiara, de dividend şi de investitii a întreprinderii 

Studiu de caz privind gestiunea activelor materiale pe termen lung 

Studiu de caz privind Analiza financiară a întreprinderii 

Studiu de caz privind sistemul bancar romanesc 

Studiu de caz privind Activitatea băncilor comerciale 

Studiu de caz privind Managementul riscurilor bancare 
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7. *** Legislaţia bancară, Regulamentele şi normele BNR  privind prudenţa şi performanţa 

băncilor comerciale (actualizate). 

 

 

Evaluare finală 

 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare 
Procent din nota 

finală 

Examen Examen oral prin prezentatea unui proiect 70% 

Aprecierea activităţii în 

timpul semestrului 

Evaluare orală în timpul semestrului, 

studii individuale propuse de cadrul 

didactic, verificari pe parcurs 

30% 

 

 

Persoana de contact 

 

Conf. dr. Carmen Luiza COSTULEANU 

Facultatea de Agricultură - USAMV Iași 

Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, Iaşi, 700490, România 

telefon: 0232 407.514  

E-mail: costuleanu.carmen@uaiasi.ro 
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