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Codul Total ore Curs Seminare Laborator 
Studiul 

individual 

Credite 

(ECTS) 

Limba de 

predare 

S.04.O.0.36 150 26 39 - 85 5 Română/rusă 

S.06.O.0.36 150 10 26 - 124 5 Română/rusă 

 
Rezultatele 

învățării: 

Competențe 

Competențe Finalități de studiu 

C 2. Identificarea și formularea 

unor idei relevante de afaceri, 

evaluarea oportunităților de 

aplicare a acestora în contextul 

existent și previzionat de mediul 

ambiental. 

de cunoaștere: 

 A cunoaște instrumentele de diagnosticare și evaluare a 

ideilor de afaceri și a IMM. 

de aplicare: 

 A aplica instrumentele de diagnosticare și evaluare a 

rezultatelor unei afaceri. 

de integrare: 

 A pune în aplicare cunoştinţele profunde în 

diagnosticarea și evaluarea unei idei de afaceri. 

CP.4 Organizarea și monotorizarea 

activităților organizației în 

conformitate cu cadrul normativ și 

exigențele mediului ambiant. 

de cunoaștere: 

 A cunoaște, indicatorii economico financiari, 

normele si normativele aplicate în procesul de 

diagnosticare a unei organizații. 

de aplicare: 

 A aplica metodologii de calcul și analiză a 

indicatorilor economico finaciari a unei 

întreprinderi. 

de integrare: 

 A utiliza rezultatele analizei indicatorilor 

economico-financiari în scopul evaluării și 

monotorizării activității organizației, precum și 

elaborarea măsurilor de îmbunătățire a eficienței și 

eficacității firmei. 

C 7. Identificarea și gestionarea 

informaţiilor adecvate și relevante în 

vederea dezvoltării și extinderii 

activităților de afaceri derulate  

de cunoaștere: 

 A cunoaște aspectele funcționării tehnologiilor 

informaționale în procesul de diagnosticare și 

evaluare a organizațiilor. 

 A cunoaște procesele de gestiune a informațiilor din 

cadrul organizațiilor. 

de aplicare: 

 A aplica instrumentele manageriale de comunicare 

și gestiune a informațiilor în procesul de 

diagnosticare și evaluare a afacerilor. 

 A distinge necesarul de surse informaționale în 

procesul de diagnosticare și evaluare a afacerilor. 

de integrare: 

 A integra sursele înformaționale și tehnologiile 

informaționale în diagnosticarea și evaluarea 

firmei. 

CP 8. Elaborarea și coordonarea 

proiectelor aferente administrării 

afacerilor prin utilizarea eficientă a 

de cunoaștere: 

 A cunoaștere instrumentele manageriale de 

diagnosticare și evaluare a resurselor organizației; 



resurselor organizaționale. de aplicare: 

 A evalua procesele, operaţiunile şi sarcinile 

specifice în vederea analizei eficienței afacerilor și 

a proiectelor de dezvoltare a întreprinderii; 

de integrare: 

 A elabora proiecte de eficientizare a activității 

firmei cu utilizarea rațională a resurselor 

organizaționale. 
Conținutul 

disciplinei 

1. Conținutul diagnosticului managerial al întreprinderii 

2. Metodele şi instrumentele de diagnosticare managerială 

3. Diagnosticul managerial al patrimoniului firmei.  

4. Diagnosticarea managerială a surselor de finanțare a patrimoniului întreprinderii. 

5. Diagnosticarea și gestiunea managerială a rezultatelor financiare ale întreprinderii 

6. Diagnosticarea eficienţei manageriale şi economice a firmei. 

7. Diagnosticarea şi gestiunea managerială a creanţelor şi a datoriilor curente. 

8. Semnificaţia managerială a fondului de rulment net în procesul de administrare a afacerii.  

9. Diagnosticarea lichidităţii întreprinderii. Decizii manageriale în scopul asigurării capacităţii de plată a firmei. 

10. Diagnosticarea fluxurilor de numerar a firmei. 

11. Conținutul economic și importanța evaluării întreprinderii 

12. Organizarea activității de evaluare 

13. Modele de evaluare a întreprinderii 
Evaluarea 

rezultatelo

r  

Pentru evaluarea rezultatelor învăţării în cadrul disciplinei se realizează: 

1. Evaluarea curentă - se desfășoară pe parcursul semestrului în cadrul cursurilor, seminarelor, consultaţiilor. De 

asemenea, sunt apreciate cu note pe o scală de la 1 la 10 atestările  semestriale obligatorii, care se desfășoară în 

perioadele prestabilite în calendarul academic anual. Ponderea evaluării curente constituie 60% (50% - la forma 

de studii frecvență redusă) din nota finală. 

2. Evaluarea finală - se realizează prin intermediul examenului scris, utilizând testul instituţional, alcătuit din 2 

subiecte formate din sarcini pe 3 nivele cu grad diferit de complexitate (cunoaștere, aplicate, integrare) sau o 

altă variantă de test realizat prin intermediul platformei educaționale  MOODLE a USM 

(www.moodle.usm.md). Ponderea notei acumulate la examen constituie 40% (50% - la forma de studii 

frecvență redusă) din nota finală la disciplină. 

3. Evaluarea produsului studiului individual – se efectuează în afara orelor  de contact direct: la orele de 

consultaţie. Cele mai bune lucrări vor fi prezentate la seminar. 
Studiul 

individual 

Pentru activitatea individuală, studenții realizează un Studiu de caz în care vor realiza următoarele sarcini: 

1. Documentarea cazului; 

2. Analiza şi procesarea informaţiilor 

3. Găsirea şi notarea soluţiilor; 

4. Analiza şi compararea soluţiilor (variantelor); 

5. Formularea şi prezentarea soluţiilor şi/sau deciziilor optime; 

6. Perfectarea produsului conform cerinţelor tehnice înaintate. 
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