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Fundamentare Disciplina Analiză financiară și cercetări aprofundate în finanțe este axată pe problematica stiintei 

finantelor, managementului financiar în sectorul public și corporativ, cu focalizare pe cunoaşterea celor mai 

recente abordări teoretice, metodologice și practice în gestiunea finanțelor publice și corporative, strategiilor 

şi politicilor de piaţă a băncilor, a piețelor de capital în contextul globalizării şi integrării europene a sectorului 

bancar, a tehnicilor de evaluare şi protecţiei la risc. Fiecare din cele 6 teme se parcurg în semestrul al II-lea al 

anului I de studiu.  

Obiectivul general al acestei discipline: furnizarea unor aptitudini pentru elaborarea de lucrări științifice 

în domeniu (elaborarea unei teze de doctorat), precum și dezbaterea unor teme specifice; să dezvolte 

capacitatea de analiză şi sinteză a doctoranzilor, prin cunoașterea, însuşirea unor concepte, raționamente, 

metode şi tehnici analitice de cercetare aprofundate, cuantificare şi interpretare a fenomenelor şi proceselor 

economice și financiare din diverse domenii. 

Competenţele 

obţinute 

CP 1. Cunoașterea avansată a conceptelor, teoriilor și metodelor de cercetare specifice domeniului Științe 

economice. 

CP 4. Evaluarea critică a problemelor și abordărilor teoretico-practice și metodologice de natură social-

economică, cu scopul de a stabili relevanța și a identifica prioritățile de cercetare științifică în domeniul de 

cercetare Finanțe. 

CP 5. Conceperea și elaborarea de cercetări științifice originale, care conduc la dezvoltarea cunoașterii 

științifice și/sau a metodelor de cercetare într-un domeniu specific al finanțelor. 

CT 1. Inițierea și dezvoltarea de cercetări inovatoare și practice complexe. 

Conţinutul 

disciplinei 

1. Concepte, teorii și modele financiare. Utilitatea acestora în fundamentarea raționamentelor financiare 

științifice. 

2. Fundamentarea analitică a deciziilor financiare și a raționamentelor științifice cu utilizarea instrumentarului 

metodologico-practic al analizei financiare complexe. 

3. Transformări ale comportamentului financiar și a modului de gândire a proprietarilor, managerilor. 

4. Mecanismele eficientizării managementului finanţelor publice în Republicii Moldova 

5. Particularitățile planificării bugetare în Republica Moldova 

6. Formarea și gestiunea bugetelor investițiilor capitale 
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