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Administrarea disciplinei 

Codul Total ore Curs Seminare Laborator 
Studiul 

individual 

Credite 

(ECTS) 

Limba de 

predare 

S.04.A.0.33 180 26 52  102 
6 

Română 

Rusă 

 

Rezultatele 

învăţării:  

Competențe 

Competențele Finalități de studiu 

CP.1   Operarea cu concepte, 
teorii, metode, instrumente 
fundamentale de natură 
economico-   financiară   și 
realizarea de sarcini 
profesionale în domeniul 
bancar; 
 

 cunoaşterea şi descrierea conceptelor şi a 

metodelor de analiză financiară  

 cunoaşterea indicatorilor economico-financiari şi a 

tipologiei fluxurilor financiare. 

 identificarea metodelor şi procedeelor de bază ale 

analizei financiare pentru culegerea, prelucrarea şi 

prezentarea a datelor şi informaţiilor necesare 

soluţionării unor probleme de natură financiară, 

elaborarea de planuri, bugete şi întocmirea de 

rapoarte financiare şi fiscale 

 explicarea metodelor şi procedeelor de bază ale 

analizei financiare  

CP.2   Executarea 
operaţiunilor, tranzacţiilor 
şi sarcinilor specifice 
domeniului financiar-
bancar; 

 

 utilizarea adecvată a metodelor, şi procedeelor de 

bază ale analizei financiare pentru culegerea, 

prelucrarea şi prezentarea informaţiilor de natură 

economico-financiară   

 utilizarea bazelor de date prelucrate cu ajutorul 

metodelor şi procedeelor analizei financiare pentru 

soluţionarea problemelor cu caracter financiar şi 

întocmirea rapoartelor şi situaţiilor financiare ale 

întreprinderii. 

 explicarea sensului economic şi a metodologiei de 

calcul a indicatorilor economico-financiari şi de 

evaluare a fluxurilor financiare. 

 aplicarea metodologiei de calcul şi analiză a 

indicatorilor economico-financiari şi a procedeelor 

de evaluare a fluxurilor financiare. 



CP.3   Executarea deciziilor 

şi planurilor financiare, 

elaborarea lucrării analitice în  

domeniul bancar. 

 

 proiectarea unui sistem simplu de colectare şi 

prelucrare de date şi informaţii în vederea 

soluţionării unor probleme cu caracter financiar-

bancar şi elaborării de planuri, bugete şi rapoarte 

financiare şi fiscale. 

 utilizarea rezultatelor analizei indicatorilor 

economico-financiari şi a evaluării fluxurilor 

financiare pentru aprecierea unor situaţii, proiecte 

specifice domeniului financiar-bancar. 

 elaborarea de lucrări economico-financiare cu 

utilizarea conceptelor şi a metodelor de analiză 

financiară 

 studiul unor probleme, situaţii, cazuri concrete din 

domeniul financiar bancar cu ajutorul metodelor 

analizei financiare şi a sistemului de indicatori 

economico-financiari ai întreprinderii 
Conținutul 

disciplinei 

 

1.Introducere în analiza financiară. 
2. Metodologia  analizei financiare.  

3. Analiza poziţiei financiare a entităţii economice în baza datelor din bilanţ. 

4. Analiza veniturilor din vânzări. 

5.Analiza performanţelor financiare. 

6. Analiza fluxurilor de numerar.  

7. Analiza indicatorilor de creare de valoare. 

 
 

 

 

 
 

Evaluarea 

rezultatelor 

Evaluarea curentă se va realiza prin: 

2 testări – evaluarea curentă-probe scrise; 

Elaborarea și susţinerea produsului studiului individual - ,, Dosarul de contractare a unui credit bancar   

pentru o întreprindere ,, . 
aprecierea în rezultatul participării la seminare 

Evaluarea finală- examen scris sau asistat la calculator,în baza testului clasic care include itemi de divers 

nivel de complexitate: a) cunoaștere; b) aplicare; c) integrare. 

Nota generală se va determina ca o medie ponderată în modul următor: 

 evaluare curentă, inclusiv produsul studiului individual – 60%; 

 evaluare finală – 40% 

 

Studiul 

individual 
Studenții vor elabora un Dosar de contractare a unui credit bancar   pentru o întreprindere . 
  

Cerințele și termenele de elaborareși prezentatre se conțin în curriculum-ul la disciplină  la capitolul VI 

”Studiu individual” (poate fi accesat pe platforma e-learning www.moodle.usm.md ). 
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