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Universitatea de Stat din Moldova 

Facultatea Ştiinţe Economice 

Departamentul „Finanțe și Bănci” 

FIŞA DISCIPLINEI/MODULULUI 

 

FINANȚELE ÎNTREPRINDERII 

Responsabil de disciplină/modul: Gherjavca Svetlana, dr., lect. univ. 

Administrarea disciplinei 

Codul Total ore Curs Seminare Laborator 
Studiul 

individual 

Credite 

(ECTS) 

Limba de 

predare 

F.03.O.0.17 150 30 30  90 5 l. română 

F.03.O.0.17 150 14 10  126 5 l. română 

 

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 private; 

 

 cunoaşterea şi descrierea conceptelor, metodelor şi instrumentelor 

utilizate în explicarea şi evaluarea fenomenelor şi proceselor de 

natură financiară la  entităţile economice.  

 utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor, instrumen-

telor economico-financiare pentru soluţionarea situaţiilor şi 

problemelor teoretico – practice bine definite.  

 elaborarea lucrărilor economico-financiare cu utilizarea 

conceptelor, teoriilor, metodelor, instrumentelor specifice  în cadrul  

entităţilor economice. 

CP 2. Utilizarea de date, informații 

pentru soluționarea unor probleme 

de natură financiară, elaborarea de 

planuri, bugete și întocmirea de 

rapoarte financiare în cadrul 

entităților economice; 

 

 identificarea metodelor şi procedeelor de bază în cadrul entităţilor 

economice 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.  

 argumentarea utilizării metodelor şi procedeelor de bază în cadrul 

entităţii economice.   

 utilizarea adecvată a metodelor, şi procedeelor de bază în cadrul 

entităţii economice  pentru culegerea, prelucrarea şi prezentarea 

informaţiilor de natură economico – financiară.  

 proiectarea unui sistem simplu de colectare şi prelucrare de date şi 

informaţii în vederea soluţionării unor probleme cu caracter 

economico – financiar şi elaborării de planuri, bugete şi rapoarte 

financiare 

CP 3. Evaluarea indicatorilor 

economico-financiari și fluxurilor 

financiare în vederea aprecierii unor 

situații și luării deciziilor în 

domeniul finanțelor 

întreprinderilor. 

 cunoaşterea şi identificarea indicatorilor economico-financiari şi a 

tipologiei fluxurilor financiare. 

 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. 
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 CP 4. Elaborarea, realizarea și 

evaluarea de proiecte sau lucrări 

economic-flnanciare cu utilizarea 

aparatului conceptual‐ metodologic 

de bază în domeniul flnanciar.  

 utilizarea rezultatelor analizei indicatorilor economico-financiari 

şi a evaluării fluxurilor financiare pentru aprecierea unor situaţii, 

proiecte specifice în cadrul entităţii economice. 

 studiul şi diagnosticarea unor probleme, situaţii, cazuri concrete 

din domeniul financiar cu ajutorul metodelor aplicate de entităţile 

economice şi a sistemului de indicatori economico-financiari la nivel 

microeconomic. 

Conținutul 

disciplinei 

1. Conţinutul finanţelor întreprinderii 

2. Mecanismul financiar al întreprinderii 

3. Politica financiară a întreprinderii 

4. Finanţarea activelor imobilizate 

5. Politica de investiţii la nivel de întreprindere 

6. Finanţarea activelor circulante 

7. Organizarea circulaţiei băneşti la întreprindere 

8. Rezultatele financiare ale întreprinderii 

9. Analiza situaţiei financiare a întreprinderii 

10. Situaţii de criză la întreprindere 

11. Particularităţile ramurale ale organizării finanţelor 
 

Evaluarea 

rezultatelor 

Evaluarea curentă se va realiza prin: 

 2 testări – evaluarea curentă-probe scrise; 

 Elaborarea și susţinerea produsului studiului individual-caiet de sarcini, 

 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 caiet de sarcini.  

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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