
Finanțare, creditare și drept comercial în industria alimentară (Anul IV, 
semestrul VII) 
 
Nr. credite transferabile: 5 
 
Statutul disciplinei: 
Disciplină de domeniu (opțională) 
 
Titular disciplină: 
Prof. univ. dr. Carmen Luiza COSTULEANU 
 
Obiectivele disciplinei (curs și aplicații): 

În cadrul cursului însuşirea principalelor elemente legate de conţinutul finanţelor firmei, de 
capitalurile acesteia, precum şi principalii indicatori financiari: 
 deprinderea modalităţilor de evaluare a nevoilor de capital 
 însuşirea principalelor notiuni referitoare la conţinutul şi modul de folosire al resurselor de 

finanţare, atat pe termen lung, cat şi pe termen scurt 
 deprinderea noţiunilor legate de gestiunea trezoreriei, ce înseamnă echilibrul financiar al unei 

firme, care sunt instrumentele de programare ale activitatii trezoreriei 
 însuşirea unor date referitoare la problematica profitului unei firme, cât şi a structurii sale 

financiare. 
La lucrările practice se urmăreşte:  

 cunoaşterea fenomenelor financiare, a circuitelor financiare în spiritul mecanismelor de piaţă; 
 însuşirea cunoştinţelor, a instrumentelor de analiză financiară; 
 structurii financiare a întreprinderii; 
 gestionarea trezoreriei, capacitatea de autofinanţare. 
 
Conținutul disciplinei (programa analitică) 

Curs 
Finanţe şi politică financiară. Circuitul financiar 
Structura financiară a întreprinderii alimentare 
Evaluarea şi reevaluarea întreprinderii alim. 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 
Elemente de drept comercial 

Lucrări practice 
Politica financiara a intreprinderii 
Structura financiara a intreprinderii 
Costul capitalului 
Echilibrul financiar al intreprinderii 
Gestiunea de trezorerie 
Costul creditului 
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Evaluare finală 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare Procent din nota 
finală 

Examen Evaluare scrisă 60% 

Aprecierea activităţii în 
timpul semestrului 

Evaluare orală în timpul semestrului, 
studiul de caz, prezentări de mografii 
contabile, proiecte de grup 

40% 

 
Persoana de contact 
Prof. univ. dr. Carmen Luiza COSTULEANU  
Facultatea de Agricultură - USV Iași 
Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, Iaşi, 700490, România 
telefon: 0232 407.514  
E-mail: costuleanu.carmen@uaiasi.ro 


