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Programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională 
continuă “Finanţele manageriale în contextul internaţionalizării 

afacerilor” 
 

1. Motivaţie/expunere de motive privind înființarea programului 
postuniversitar de perfecționare 

 
 

Programul postuniversitar propus de Facultatea de Științe Economice din cadrul 

Universității Aurel Vlaicu din Arad este de natură să asigure universităţii noastre oportunităţi de 

calificare superioară în rândul universităţilor naţionale şi de recunoaştere europeană prin prisma 

conţinutului şi modernităţii procesului de învăţământ, a dinamismului inovării, a implicării în 

raporturi strategice de parteneriat cu mediul social naţional şi internaţional. 

Calitatea programului de studii derulat este un rezultat, în primul rând, al 

interdisciplinarităţii domeniilor finanțe, management și administrarea afacerilor, la care se 

adaugă valoarea profesională excepţională a cadrelor didactice care susţin activităţile în cadrul 

programului. 

FINANȚELE MANAGERIALE ÎN CONTEXTUL INTERNAȚIONALIZĂRII 
AFACERILOR prezintă un grad ridicat de complexitate şi se află într-un proces de continuă 

transformare, constituind o prioritate majoră la nivel naţional și internațional. Contextul 

economic actual și volatilitatea acestuia impun companiilor o abordare de management diferită. 

Companiile au nevoie de decizii rapide, fundamentate și capacitate de reacție.  

Finanţele manageriale reprezintă aria de expertiză în finanţe care se ocupă de 

interpretarea rezultatelor financiare ale organizaţiei şi de punerea în practică a unor mecanisme 

financiare care să reducă riscurile de management şi să crească performanţele investiţiilor făcute. 

Rolul managementului financiar prin analizele făcute din perspectiva finanţelor 

manageriale este de a asigura un model de afaceri sustenabil, echilibrat, care să fie înţeles şi 

susţinut de către toate categoriile sociale implicate în activitatea organizaţiei şi care să asigure 

organizaţiei o funcţionare cât mai eficientă şi cât mai lungă. Lipsa unor finanţe manageriale 

făcute în mod profesionist cresc riscurile de faliment deoarece lipsa de cunoştiinţe în 

interpretarea unor rezultate poate duce la evaluări eronate ale stabilităţii unei afaceri şi la decizii 

manageriale greşite.  

Persoana responsabilă de finanţele manageriale generează analize financiare complexe 

care stau la baza deciziilor de management ale unei organizaţii, divizii sau departament. Scopul 
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întregii sale activităţi este de a gestiona optim resursele financiare ale organizaţiei pentru 

susţinerea modelului de afacere, creşterea rezultatelor sau reducerea riscurilor financiare. 

Dintre responsabilităţile pe care un manager financiar instruit în finanţe manageriale le-ar 

putea avea enumerăm: 

• centralizarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe baza previsionărilor celorlalţi manageri 

ai organizaţiei; 

• execuţia periodică a bugetului; 

• asigurarea cash-flow-ului necesar susţinerii modelului de afaceri; 

• evaluarea rentabilităţii investiţiilor făcute; 

• găsirea de metode de reducerea a costului capitalului utilizat;  

• gestionarea şi eventual plasarea optimă a cash-ului disponibil;  

• analize de profitabilitate pe divizii, linii de afacere, departamente sau categorii de 

produse. 

 

Acest program vine în întâmpinarea cererii ridicate de specialişti în finanțe manageriale, 

aducând cunostinte practice și actualizate despre instrumente, metode si bune practici financiare 

necesare managerilor care doresc să-și sporească înțelegerea și exercitarea finantelor companiei. 

Cursul are ca scop dezvoltarea de cunostințe, abilitati si aptitudini in gestionarea elementelor 

financiare dintr-o companie. 

La final de program participanţii vor:  

- intelege cum ne ajuta finantele manageriale sa ne crestem performatele proprii si ale 

organizatiei  

- intelege implicatiile financiare ale deciziilor manageriale 

 - creste abilitatile de a coordona durabil o afacere prin intelegerea interdependentelor 

dintre datele financiare si modul de fundamentare a deciziilor  

- explica diferentele dintre un sistem contabil de inregistrate a datelor finnaciare vs sistem 

managerial de inregistrare a datelor financiare  

- clarifica, interpreta si utiliza concepte si instrumente ca: balanta, bilant, profit si 

pierdere, capital de lucru, cash flow managerial, cash flow operational, valoarea actiunilor, ROI, 

ROA, EBIT, EBITDA, s.a.  

- exersa si construi un buget in mod corect  

- evalua oportunitatea unor investitii;  

- analiza pragul de rantabilitate;  

- alege instrumente si indicatori financiari optimi 

 

Dobândirea acestor cunoştinţe va permite absolvenţilor programului să-şi desfăşoare 

activitatea în domeniul finanțelor manageriale, contribuind astfel la atingerea scopului de 

internaționalizare a afacerilor. 
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Pe piaţa muncii, un astfel de specialist este căutat şi bine preţuit. Toate acestea sunt 

argumente în favoarea derulării unui astfel de program de formare continuă, de natură să asigure 

interdisciplinaritatea domeniilor de studii, în scopul formării unor absolvenţi care să corespundă 

standardelor profesionale cerute. 

 

2. Misiunea și obiectivele programului 
 

Programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă: FINANȚELE 
MANAGERIALE ÎN CONTEXTUL INTERNAȚIONALIZĂRII AFACERILOR vizează 

actualizarea, dezvoltarea și perfecţionarea urmatoarelor competenţe:  

• valorificarea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în 

elaborarea de proiecte/lucrări  

• aplicarea planurilor şi bugetelor în cadrul entităţilor/organizaţiilor private şi publice. 

 

3. Modul de organizare 
 

Programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă: FINANȚELE 
MANAGERIALE ÎN CONTEXTUL INTERNAȚIONALIZĂRII AFACERILOR se 

organizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 a Educației Naționale, cu 

modificările și completările ulterioare, Ordinul MECTS nr. 3163/2012 privind aprobarea 

Metodologiei – cadru de organizare și funcționare a programelor postuniversitare de formare și 

dezvoltare continuă, a Regulamentului propriu privind organizarea, desfășurarea și finalizarea 

programelor postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă și a programelor 

postuniversitare de perfecționare, aprobat de Senatul Universității Aurel Vlaicu din Arad. 

Programul se finalizează cu un examen de certificare a competenţelor profesionale 

asimilate de cursanţi pe parcursul programului. Certificatul de atestare a competenţelor 

profesionale este însoţit de un supliment descriptiv care conţine situaţia şcolară, durata în ore a 

programului, numărul de credite transferabile acumulate, calificarea universitară/standardul 

ocupaţional care a stat la baza dezvoltării programului şi competenţa/competenţele sau unitatea 

de competenţă/unităţile de competenţă vizate de programul postuniversitar de formare şi 

dezvoltare profesională continuă. Certificatul de atestare a competenţelor profesionale şi 

suplimentul descriptiv se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi 

sportului şi se gestionează potrivit reglementărilor referitoare la actele de studii. 

 


