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Universitatea de Stat din Moldova 

Facultatea Ştiinţe Economice 

Departamentul „Finanțe și bănci” 

FIŞA DISCIPLINEI/MODULULUI 

 

Bazele Activității Investiționale 

Responsabil de disciplină/modul: Mihalachi Ruslan, dr. Econ. Conf. Univ. 

Administrarea disciplinei 

Codul Total ore Curs Seminare Laborator 
Lucrul 

individual 

Credite 

(ECTS) 

Limba de 

predare 

S.05.O.0.43 150 30 30 0 90 5 Română/ 

rusă/engleză 

 

Rezultatele 

învăţării:  

Competențe 

Competențele Finalități de studiu 

CP 1. Operarea cu concepte, 

teorii, metode, instrumente 

fundamentale de natură 

economico-financiară în 

realizarea de sarcini profesionale 

în entităţi publice și private. 

 cunoașterea și descrierea conceptelor și a metodelor de 

analiză a eficiențeiinvestițiilor 

 utilizarea adecvată a conceptelor și a metodelor de analiză a 

eficiențeie investițiilor pentru soluționarea situațiilor și 
problemelor teoretico-practice bine definite din domeniul 

financiar-bancar. 

 elaborarea de lucrări economico-financiare cu utilizarea 

conceptelor și a metodelor de analiză a investițților 
CP 2. Culegerea de date, 

informații, prelucrarea și 
interpretarea acestora pentru 

soluționarea unor probleme de 

natură financiară, elaborarea de 

planuri, bugete și întocmirea de 

rapoarte financiare și fiscale în 

entități publice și private 

 identificarea metodelor și procedeelor de bază ale analizei 

investițiilor pentru culegerea, prelucrarea și prezentarea a 

datelor și informațiilor necesare soluționării unor probleme 

de natură financiară, elaborarea de planuri, bugete  

 explicarea metodelor și procedeelor de bază ale analizei 

investițiilor 

 utilizarea adecvată a metodelor, și procedeelor de bază ale 

analizei investițiilorpentru culegerea, prelucrarea și 
prezentarea informațiilor de natură economico-financiară   

 utilizarea informațiilorobținutecu ajutorul metodelor și 
procedeelor analizei a investițiilorpentru soluționarea 

problemelor cu caracter financiar și întocmirea de planuri, 

bugete, rapoarte financiare  

 proiectarea unui sistem simplu de colectare și prelucrare de 

date și informații în vederea soluționării unor probleme cu 

caracter financiar-bancar și elaborării de planuri, bugete și 
rapoarte financiare  

CP 4. Determinarea, explicarea și 
analiza indicatorilor economico-

financiari; evaluarea fluxurilor 

financiare 

 cunoașterea și identificarea indicatorilor de eficiență și de 

risc a investițiilor. 

 explicarea sensului economic și a metodologiei de calcul a 

indicatorilor de eficiență și de risc a investițiilor. 

 

 aplicarea metodologiei de calcul și analiză a indicatorilor de 

eficiență și de risc a investițiilor. 

 utilizarea rezultatelor analizei indicatorilor de eficiență și de 

risc a investițiilor 

  pentru angajarea optimă a surselor de capital. 

 studiul unor probleme, situații, cazuri concrete din domeniul 

financiar bancar cu ajutorul metodelor analizei investițiilorși 
a sistemului de indicatori economico-financiari la nivel 

micro și macroeconomic 

 C3. Executarea operațiunilor, 

tranzacțiilor și sarcinilor specifice 

domeniului financiar bancar în 

- Ecexutarea deciziilor investiționale în corespundere cu 

structura procesului investițional 
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condiții de autonomie și în echipă. 

 C5. Elaborarea, realizarea și 

evaluarea de proiecte sau lucrări 

economico-financiare cu 

utilizarea aparatului conceptual-

metodologic de bază în domeniul 

financiar. 

- Elaborarea proiectelor investiționale în conformiatecu 

principalii indicatori de eficiență econoomică a învestițiilor 

Conținutul 

disciplinei 
1. Noţiuni generale asupra investiţiilor 

2. Activitatea investiţională la nivel de întreprindere 

3. Procesul investiţional 

4. Acţiunea factorului timp asupra investiţilor.  

5. Eficienţa economică a investiţiilor:  

6. Riscul în actiivitatea investiţională 

7. Structura optimă a capitalului. Rata de actualizare. 

8. Fromarea portofoliului investiţional 

9. Climatul investiţional 
Evaluarea 

rezultatelor 

Evaluarea curentă se va realiza prin: 
 2 lucrări de control – probe scrise;  
 elaborarea și susţinerea produsului lucrului individual,  
 aprecierea în rezultatul participării la seminare  

Evaluarea finală - examen scris, care include 2 subiecte din cadrul cursului studiat. Fiecare 
subiect al testului cuprinde sarcini de: a) cunoaștere; b) aplicare; c) integrare. 
Nota generală se va determina ca o medie ponderată în modul următor: 

 evaluare curentă, inclusiv produsul lucrului individual – 60%; (50% - la forma de 
studii frecvență redusă) 

 evaluare finală – 40%; (50% - la forma de studii frecvență redusă) 
 

Lucrul 

individual 
Studenții vor soluționa un caz concret în baza temelor prezentate, care va fi elaborat, prezentat și structurat 

în modul şi în termenii expuși în curriculum-ul la disciplină (poate fi accesat pe platforma e-learning 

www.moodle.usm.md ). 

Bibliografie 
recomandată 

de bază  

1. Albu S., Capsîzu V., Albu I. Eficienţa investiţiei: curs universitar.–Ch.:CEP USM, 2005- 138p. 

2. Todiraş S., Albu I., Investiţii: evaluarea proiectelor. Chişinău, 1999   

3. Stancu F., Eficienţa economică a investiţilor. Bucureşti, 1995 

suplimentară (până la 6 surse) 

1. Brezeanu Petre, Diagnostic şi gestiune financiară ale întreprinderii. Editura Fundaţiei  «România de 

mâine», Bucureşti 2008  

2. Toma M., Finanţele întreprinderii, Editura economică, Bucureşti 1998 

3. Бланк И.А., Инвестиционный менеджмент. Киев, 1995 (2000). 

4. Бромович М., Анализ экономической эффективности капиталовложений. Пер.с англ. Москва, 

1996 

5. Кузин Б., Юрьев В., Шахдинаров Г., Методы и модели управления фирмой, ПИТЕР, Санкт-

Петербург, 2001.  

6. Ковалев В.В, Методы оценки инвестиционных проектов. Москва, Финансы и статистика, 

2000, 144 с 
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