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FIŞĂ DE DOCUMENTARE  
 

 Ce este finantarea? 

 Finanţarea reprezintă procesul de asigurare a unor fonduri băneşti necesare desfăşurării 

unor activităţi ale unei întreprinderi, instituţii. 

 

Cum poate fi finanţată o activitate? 

SURSE DE FINANTARE AVANTAJE DEZAVANTALE 

A) Sursele interne de finanţare 

a. Contribuţiile proprietarilor sau 

ale membrilor organizaţiei; 

b. Autofinanţare- Resursele 

excedentare generate de 

activitatea organizaţiei. 

- menţinerea independenţei şi 

autonomiei financiare, deoarece nu 

se creeaza obligaţii suplimentare 

(dobânzi, garanţii); 

- păstrarea capacităţii organizaţiei 

de a contracta credite; 

- constituie un mijloc sigur de 

acoperire a necesităţilor financiare 

ale organizaţiei. 

- proprietarii dispun de 

fonduri mai reduse pentru a 

investi în alte activităţi mai 

profitabile decât activitatea 

care a generat excedentul 

financiar. 

 



B) Surse externe de finanţare (din 

afara organizaţiei). 

a. Credit (finanţare rambursabilă) 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Finanţarea nerambursabilă: 

 

 

- timp scurt de acces la resursele 

financiare necesare; 

- este accesibil în orice moment; 

- poate fi obţinut un volum variabil 

de resurse financiare, funcţie de 

necesităţi; 

- posibilitate de negociere a 

condiţiilor de rambursare. 

 

- pot fi finanţate activităţi fără să se 

consume resurse proprii sau să se 

contracteze credite; 

-este păstrată independenţa şi 

autonomia financiară a 

organizaţiei. 

 

 

- apariţia unor obligaţii 

suplimentare (dobândă, 

garanţii); 

- existenţa unor formalităţi 

obligatorii de îndeplinit 

(documentaţii, rapoarte 

periodice etc.). 

 

 

- acces dificil (fondurile se 

acordă periodic, de regulă 

pe baza unor licitatii); 

- control strict al modului 

de utilizare a fondurilor de 

către finanţatori, inclusiv 

prin colaborare cu alte 

instituţii de specialitate 

(Curtea de Conturi etc.). 

 

 Creditele bancare pe termen mediu şi lung 

Creditele bancare pe termen lung se contractează  de la bănci, pe o perioadă mai mare de 

un an şi sunt purtătoare de dobânzi. Dobânda este numită preţul creditului. Dobânda se 

calculează aplicând procentul de dobândă prevăzut în contract la capitalul împrumutat şi se 

numeşte dobândă simplă. 



Pentru rambursarea creditului, prin contractul de creditare este stabilită acordarea unei 

perioade de graţie în favoarea debitorului (pentru un număr de ani acesta nu va rambursa credite 

şi nu va vărsa dobânzi). În această situaţie se calculează dobânda compusă, determinată prin 

adăugarea dobânzii neplătite la capitalul împrumutat, generând ea însăşi dobândă. 

Partea din creditul primit care trebuie rambursată, potrivit graficului de rambursare 

prevăzut în contract, poartă denumirea de rată. 

Suma care trebuie achitată băncii, compusă din rata creditului şi dobândă, poartă denumirea 

de anuitate. 

 Dobânda = credit   x   procent   x   perioada de 

                                                dobândă         creditare 

Exemplu 

S.C. FERMA S.R.L. primeşte un credit în sumă de 20.000 lei, pe o perioadă de 2 ani, pentru 

care se percepe o dobândă anuală simplă de 10%. Creditul urmează să fie restituit în tranşe egale 

anuale. 

 Se cere: 

a.   rata anuală şi totală; 

b.  dobânda de plată anuală şi totală; 

c.  anuitatea anuală şi totală a împrumutului.  

 Datele calculate vor fi completate în tabelul de mai jos: 

Anul Creditul de 

rambursat 

Dobânda 

anuală (%) 

Dobânda 

anuală -lei 

Rata anuală Anuitatea 

anuală 

1  20 000 10% 2 000 10 000 12 000 

2 10 000 10% 1 000 10 000 11 000 

Total x x 3 000 20 000 23 000 

 

Finanţare nerambursabilă- Sprijin pentru agricultură 

 Majoritatea fermierilor din UE sunt eligibili pentru plățile directe de sprijin pentru venit. 

Aproape o treime din acestea sunt acordate în schimbul trecerii la practici agricole ecologice 

(menținerea de pășuni permanente, diversificarea culturilor etc.).  



 De asemenea, agricultorii primesc bani în funcție de suprafața de teren pe care o dețin, însă 

cu condiția să utilizeze metode agricole ecologice, care să contribuie la conservarea biodiversității, 

a calității solului și a apei și la menținerea unui nivel scăzut de emisii. 

 Finanțarea UE permite, de asemenea, formarea agricultorilor în domeniul noilor tehnici și 

facilitează modernizarea și restructurarea exploatațiilor lor. În general, aceasta este utilizată pentru 

a îmbunătăți nivelul de trai în zonele rurale, creând locuri de muncă și oferind servicii de bază. 

 Tot în domeniul dezvoltării rurale, tinerii agricultori pot primi ajutor specific pentru  

a-și crea propria întreprindere și pot beneficia de procentaje mai ridicate de finanțare pentru 

eventualele investiții aferente. 

  

  Necesarul de finanţare 

 

 Necesarul de finanţare pentru activitatea de exploatare se determină prin diferenţa între 

cele două grupe de indicatori: 

• Valoarea stocurilor de materii prime materiale, produse finite, sume de primit de la clienţi 

-creanţe) 

• Valoarea datoriilor pe termen scurt faţă de furnizori, salariaţi, bugetul de asigurări sociale, 

bugetul de stat, etc) 

 

 Căutarea surselor de finanţare 

Care sunt sursele de informare? 

SURSELE DE 

INFORMARE 

AVANTAJE DEZAVANTAJE 

A) Finanţatorii 

 

-informaţia este completă; 

-uneori se acordă şi 

consultanţă între anumite 

limite, chiar şi în mod gratuit. 

 

- acces dificil din cauza 

vizibilităţii reduse a 

majorităţii finanţatorilor 



B) Firmele de consultanţă 

specializate 

 

-pot oferi informaţii 

complete; 

-pot oferi diferite analize 

economice relevante; 

-oferă consultanţă pentru 

elaborarea documentatiei. 

 

-costul consultanţei. 

 

C) Internet-ul 

 

-informaţia este 

cuprinzătoare; 

-informaţia este disponibilă 

un timp îndelungat; 

-accesul este facil şi gratuit 

(sau la costuri foarte reduse). 

-lipsa unei consultanţe 

cuprinzătoare. 

 

D) Mass-media (presa 

scrisă, radio, TV) 

 

-informaţia este distribuită 

rapid (24 de ore). 

 

-informaţia este, de obicei, 

foarte incompletă; 

-informaţia este disponibilă 

un timp extrem de scurt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FIŞA DE LUCRU  
 

I. Completaţi următorul tabel cu sursele de finanţare, bifaţi în coloanele date felul surselor:  

Nr. crt. Surse de finanţare Sursa proprie Sursa 

străină 

1    

2    

3    

4    

 

II. S.C. FERMA S.R.L. primeşte un credit în sumă de 100.000 lei, pe o perioadă de 4 ani, 

pentru care se percepe o dobândă anuală simplă de 5%. Creditul urmează să fie restituit în tranşe 

egale anuale. 

 Se cere: 

a. rata anuală şi totală ; 

b. dobânda de plata anuală şi totală; 

c. anuitatea anuală şi totală a împrumutului .  

Datele calculate vor fi completate în tabelul de mai jos: 

Anul Creditul de 

rambursat 

Dobânda 

anuală (%) 

Dobânda 

anuală -lei 

Rata anuală Anuitatea 

anuală 

1      

2      

3      

4      

Total      

 

 



III. O fermă are urmatoarea situaţie financiară: 

• stocuri = 1.000 lei; 

• creanţe client = 500 lei; 

• datorii la furnizori = 800 lei. 

 Care este valoarea necesarului de finantare pentru activitatea de exploatare? 

a) 2300 lei; 

b) 700 lei. 
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