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Administrarea disciplinei 

Codul Total ore Curs Seminare Laborator 
Studiul 

individual 

Credite 

(ECTS) 

Limba de 

predare 

S.05.A.0.35 150 30 60  60 
5 

Română 

Rusă 

 

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 

şi private  

CP.3 Executarea 

operaţiunilor, tranzacţiilor şi 

sarcinilor specifice 

domeniului financiar-bancar 

în condiţii de autonomie 

restrânsă sau asistenţă 

calificată. 

CP. 5 Executarea deciziilor, 

bugetelor şi planurilor 

financiare în cadrul entităţilor 

publice şi private 

 

 

 Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor şi 

metodelor managementului financiar pentru 

soluţionarea situaţiilor şi problemelor teoretico-

practice din domeniul financiar; 

 Descrierea şi explicarea operaţiunilor şi sarcinilor 

specifice managementului financiar realizate la 

nivelul entităţilor private. 

 Descrierea a bugetelor, planurilor financiare la 

nivel microeconomic utilizând concepte şi metode 

ale managementului financiar; 

 Evaluarea critică a proceselor, fenomenelor, 

proiectelor specifice specifice managementului 

financiar în cadrul întreprinderii. 

 Aplicarea principiilor şi metodelor 

managementului financiar pentru a implementa 

decizii, bugete, planuri, strategii, financiare în 

entităţi private 

 Evaluarea critică a implementării deciziilor 

financiare, la nivel microeconomic 

 Explicarea deciziilor financiare, bugetelor şi 

planurilor financiare la nivel micro utilizând  

concepte şi metode ale managementului financiar; 

 Elaborarea de proiecte economico-financiare cu 

utilizarea conceptelor, teoriilor şi metodelor 

managementului financiar 

 Simularea unor operaţiuni sau sarcini specifice 

managementului financiar 

Elaborarea unei lucrări privind efectul 

implementării deciziilor financiare la nivel 

microeconomic 

Conținutul 

disciplinei 
1.Bazele conceptuale  ale managementului financiar. 

2. Bazele matematicii financiare. 

3. Gestiunea  finanţării entităţii economice. 

4. Costul capitalului- factor determinant  în decizii de finanţare. 

5. Aplicarea levierului în gestiunea financiară a întreprinderii. 

6. Gestiunea activelor circulante. 

7. Politica de dividend a entităţii economice. 

8. Gestiunea riscurilor financiare. 



9. Implicarea diagnosticului financiar în fundamentarea deciziilor financiare. 
 

 

 

 
 

Evaluarea 

rezultatelor 

Evaluarea curentă se va realiza prin: 

2 testări – evaluarea curentă-probe scrise; 

Elaborarea și susţinerea produsului studiului individual -,, Proiectul financiar a entității economice,, 

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 Proiectul financiar a entității economice   

Cerințele și termenele de elaborare și 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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