
 
 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei FINANŢE CORPORATIVE INTERNAŢIONALE 

2.2 Titularul activităţilor de curs  

2.3 Titularul activităţilor de seminar  

2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul  I 2.6 Tipul de evaluare V 2.7 Regimul disciplinei Ob. 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care:   3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care:   3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 28 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 14 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  20 

Tutoriat  4 

Examinări 17 

Alte activităţi...................................  

3.7 Total ore studiu individual 83 

3.9 Total ore pe semestru 125 

3.10 Numărul de credite 5 

 

 

 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi 

1.2 Facultatea  Economie şi Administrarea Afacerilor 

1.3  Departamentul Administrarea Afacerilor 

1.4 Domeniul de studii  Finanțe 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii/Calificarea Finanțe și Bănci 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   Finanţele firmei 

 Gestiunea financiară a firmei 

4.2 de competenţe  Cunoaşterea conceptelor teoriei financiare. 

 Cunoaşterea surselor de finanţare a companiei naţionale. 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  

5.1. de desfăşurare a 

cursului  
 Studenţii se vor prezenta la prelegeri şi seminarii cu telefoanele mobile închise. 

 Nu va fi acceptată întârzierea studenţilor la cursuri şi seminarii. 

5.2. de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 
 Data desfăşurării verificărilor intermediare şi termenul predării temelor date pe 

parcursul semestrului vor fi stabilite de titular de comun acord cu studenţii. Nu se 
acceptă cererile de amânare decât pe motive obiectiv întemeiate. 

 Neprezentarea studentului la verificările intermediare şi/sau nepredarea în termen a 
temelor va atrage pierderea accesului la examinarea finală. 



 
 

 

 

 

 

 

 

6. Competenţele specifice acumulate  
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 Cunoaşterea, identificarea şi reproducerea conceptelor şi instrumentelor de natură financiară privind 
gradul de internaţionalizare şi investiţiile directe în cadrul corporaţiilor transnaţionale – C1.1; 

 Descrierea, explicarea, argumentarea şi interpretarea conceptelor şi instrumentelor de natură 
financiară privind gradul de internaţionalizare şi investiţiile directe în cadrul corporaţiilor transnaţionale  
– C1.2; 

 Aplicarea conceptelor şi instrumentelor de natură financiară privind gradul de internaţionalizare şi 
investiţiile directe în cadrul corporaţiilor transnaţionale  – C1.3; 

 Compararea conceptelor, instrumentelor de natură financiară privind gradul de internaţionalizare şi 
investiţiile directe în cadrul corporaţiilor transnaţionale – C1.4; 

 Identificarea, definirea şi reproducerea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de calcul, analiză şi 
interpretare a structurii financiare, a costului capitalului şi a riscurilor în corporaţia transnaţională – 
C2.1; 

 Descrierea, explicarea, argumentarea şi interpretarea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de calcul, 
analiză şi interpretare a structurii financiare, a costului capitalului şi a riscurilor în corporaţia 
transnaţională – C2.2; 

 Aplicarea / utilizarea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de calcul, analiză şi interpretare a structurii 
financiare, a costului capitalului şi a riscurilor în corporaţia transnaţională – C2.3; 

 Efectuarea de analize a structurii de capital, a costului finanţării şi a riscurilor în corporaţia 
transnaţională – C2.5; 

 Identificarea şi descrierea operaţiunilor de finanţare a corporaţiilor transnaţionale – C4.1; 

 Aplicarea şi argumentarea operaţiunilor de finanţare a corporaţiilor transnaţionale – C4.2; 

 Aplicarea cunoştinţelor şi tehnicilor adecvate pentru derularea operaţiunilor de finanţare a corporaţiilor 
transnaţionale – C4.3; 

 Simularea de operaţiuni de finanţare a corporaţiilor transnaţionale – C4.5; 

 Identificarea, reproducerea şi descrierea deciziilor financiare de la nivelul corporaţiilor transnaţionale– 
C6.1; 

 Explicarea / argumentarea deciziilor financiare luate la nivelul corporaţiilor transnaţionale – C6.2; 

 Aplicarea deciziilor financiare utilizând metode şi tehnici specifice şi evaluarea calităţii implementării 
deciziilor – C6.3 şi C6.4. 
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  Nu este cazul. 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei   Utilizarea competentă a conceptelor, principiilor, instrumentelor şi 
tehnicilor specifice teoriei şi practicii financiare la nivelul corporaţiilor 
transnaţionale. 

7.2 Obiectivele specifice   Înţelegerea şi identificarea motivaţiilor de expansiune în cadrul 
corporaţiilor transnaţionale;  

 Înţelegerea şi identificarea surselor de finanţare în cadrul corporaţiilor 
transnaţionale; 

 Folosirea eficientă a metodelor cantitative şi a tehnicilor de calcul 
pentru studiul structurii financiare, a costului capitalului şi a riscurilor în 
corporaţia transnaţională, în scopul fundamentării deciziilor financiare. 



 
 

 

8. Conţinuturi 

8. 1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Elemente definitorii ale companiei transnaţionale 
(internaţionalizarea companiei, definirea companiei 
transnaţionale, gradul de transnaţionalitate, delocalizarea în 
spaţiul mondial, organizarea managementului financiar) – 4 ore. 

Prelegere 2 prelegeri 

2. Motivaţii de expansiune pentru corporaţiile transnaţionale 
(tipologia investiţiilor străine directe din perspectiva motivaţiei 
transnaţionalei, investiţii străine directe aflate în căutare de 
resurse, pieţe, eficienţă, active strategice şi altele) – 4 ore. 

Prelegere 2 prelegeri 

3. Sursele de finanţare a corporaţiei transnaţionale (sursele 
interne şi externe de finanţare, complexităţile deciziei de 
finanţare internaţională, tehnici şi instrumente de finanţare 
internaţională a capitalului de propriu şi de împrumut, tehnici 
speciale de finanţare) – 8 ore. 

Prelegere 4 prelegeri 

4. Costul capitalului companiei transnaţionale (particularităţi ale 
costului capitalului, abordări privind determinarea costului 
capitalului pentru proiectele de investiţii străine directe, factorii 
care determină costul capitalului, factori care conduc la 
diferenţierea costului capitalului între ţări) – 6 ore. 

Prelegere 3 prelegeri 

5. Structura de capital a corporaţiei transnaţionale (riscul şi levierul 
operaţional, riscul şi levierul financiar, levierul total, structura de 
capital globală) – 6 ore. 

Prelegere 3 prelegeri 

Bibliografie 

1. Jordan, B. J., Ross, S. A., Westerfield, R. W. – Corporate Finance Essentials, McGraw-Hill International 
Edition, New York, 2007. 

2. Krainer, R. E. – Corporate Finance, Governance and Business Cycles, Theory and International 
Comparisons, Elsevier, Amsterdam, 2003. 

3. Lumby, S., Jones, C. – Corporate Finance: Theory and Practice, 7
th
 edition, Thomson High Holborn 

House, London, 2003. 
4. Munteanu, C., Horobeţ, A. – Finanţe transnaţionale, Editura All Beck, Bucureşti, 2003. 
5. Pike, R., Heale, B. – Corporate Finance and Investment Decisions and Strategies, Fifth Edition, Prentice 

Hall, 2006. 
6. Ross, S. A., Westerfield, R. W., Jaffe, J. – Corporate Finance, McGraw-Hill, 2002. 
7. Ross, S. A., Westerfield, R. W., Jordan, B. D. – Fundamentals of Corporate Finance, Fifth Edition, 

McGraw-Hill, 2000. 

8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

1. Dezbateri privind internaţionalizarea companiei, definirea 
companiei transnaţionale, gradul de transnaţionalitate, 
delocalizarea în spaţiul mondial, organizarea managementului 
financiar – 2 ore. 

Dezbaterea  1 seminar 

2. Dezbateri privind motivaţiile de expansiune pentru corporaţiile 
transnaţionale. Analiză pe cazul unor companii transnaţionale – 
2 ore. 

Dezbaterea, studiu 

de caz, 

problematizarea 

1 seminar 

3. Dezbateri privind sursele de finanţare ale companiei 
transnaţionale. Aplicaţii privind eurocreditul sindicalizat tipic şi 
swap-ul de dobânzi – 2 ore. 

Dezbaterea, studiu 

de caz, 

problematizarea 

1 seminar 

4. Dezbateri privind costul capitalului în corporaţia transnaţională. 
Aplicaţii privind costul efectiv al creditului, leasing-ul operaţional, 
leasing-ul financiar cu finanţare directă de capital şi de tip 
vânzare – 4 ore. 

Studiu de caz, 

problematizarea 
2 seminarii 

5. Aplicaţii privind levierul operaţional şi financiar; riscul 
operaţional, financiar şi total – 4 ore. 

Studiu de caz, 

problematizarea 
2 seminarii 



 
 

 

Bibliografie 

1. Lumby, S., Jones, C. – Corporate Finance: Theory and Practice, 7
th
 edition, Thomson High Holborn House, 

London, 2003. 
2. Munteanu, C., Horobeţ, A. – Finanţe transnaţionale, Editura All Beck, Bucureşti, 2003. 

 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 

10.3 Pondere 

din nota 

finală 

10.4 Curs 

Cunoaşterea, identificarea şi 

reproducerea conceptelor şi 

instrumentelor de natură financiară 

privind corporaţia transnaţională. 

Examen scris, accesul la examen 

fiind condiţionat de îndeplinirea 

cerinţei minime de la seminar. 

 

Pentru a lua în calcul punctajul 

obţinut la seminar, studentul trebuie 

să obţină minim nota 5 (cinci) la 

examenul scris. 

60% 

Descrierea, explicarea, argumentarea 

şi interpretarea conceptelor, 

instrumentelor de natură financiară 

privind corporaţia transnaţională. 

Compararea conceptelor, 

instrumentelor de natură financiară 

privind corporaţia transnaţională. 

Identificarea, definirea şi reproducerea 

metodelor, tehnicilor şi instrumentelor 

de calcul, analiză şi interpretare a 

structurii financiare, a costului 

capitalului şi a riscurilor în corporaţia 

transnaţională. 

Descrierea, explicarea, argumentarea 

şi interpretarea metodelor, tehnicilor şi 

instrumentelor de calcul, analiză şi 

interpretare a structurii financiare, a 

costului capitalului şi a riscurilor în 

corporaţia transnaţională. 

Identificarea şi descrierea operaţiunilor 

de finanţare a corporaţiilor 

transnaţionale. 

Identificarea, reproducerea, descrierea 

şi explicarea / argumentarea deciziilor 

financiare de la nivelul corporaţiilor 

transnaţionale. 

10.5 

Seminar/laborator 

Aplicarea conceptelor şi 

instrumentelor de natură financiară 

privind gradul de internaţionalizare şi 

investiţiile directe în cadrul 

Metodele de evaluare de la seminar 

sunt: 

- participarea la verificările 

intermediare (30%) 

40% 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 În vederea schiţării conţinuturilor, alegerii metodelor de predare/învăţare titularii disciplinei au participat la 
diverse întâlniri, în cadrul facultăţii, cu reprezentanţi ai mediului de afaceri. La discuţiile legate de stabilirea 
conţinuturilor formative ale disciplinelor au participat şi alte cadre didactice din domeniu, titulare în alte 
departamente ale universităţii. Întâlnirile vizează identificarea nevoilor şi aşteptărilor angajatorilor din domeniu 
şi coordonarea cu alte programe similare din cadrul altor instituţii de învăţământ superior. 



 
 

 

corporaţiilor transnaţionale. - prezentarea temelor elaborate pe 

parcursul semestrului (10%). 

 

Cerinţa minimă de acces la 

examinarea finală este obţinerea 

notei 5(cinci) la seminar. 

 

Data desfăşurării verificărilor 

intermediare şi termenul predării 

temelor date pe parcursul 

semestrului vor fi stabilite de titular 

de comun acord cu studenţii.  

 

Aplicarea / utilizarea metodelor, 

tehnicilor şi instrumentelor de calcul, 

analiză şi interpretare a structurii 

financiare, a costului capitalului şi a 

riscurilor în corporaţia transnaţională. 

Efectuarea de analize a structurii de 

capital, a costului finanţării şi a 

riscurilor în corporaţia transnaţională. 

Aplicarea şi argumentarea 

operaţiunilor de finanţare a 

corporaţiilor transnaţionale. 

Aplicarea cunoştinţelor şi tehnicilor 

adecvate pentru derularea 

operaţiunilor de finanţare a 

corporaţiilor transnaţionale. 

10.6 Standard minim de performanţă 

 Înţelegerea folosirii competente a conceptelor, principiilor, instrumentelor şi tehnicilor specifice teoriei 
financiare la nivelul corporaţiilor transnaţionale. 

 Înţelegerea şi identificarea motivaţiilor de expansiune şi a surselor de finanţare în cadrul corporaţiilor 
transnaţionale. 

 Utilizarea metodelor cantitative şi a tehnicilor de calcul pentru studiul structurii financiare, a costului capitalului 
şi a riscurilor în corporaţia transnaţională. 

 

 

 


