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Universitatea de Stat din Moldova 

Facultatea Ştiinţe Economice 

Departamentul Finanțe și Bănci 

Specialitatea – 0413.1 Business și administrare 

 

FIŞA DISCIPLINEI/MODULULUI 

 

Disciplina FINANȚE 

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.0.19 150 30 45 - 75 5 ro 

F.03.O.0.19 150 12 18 - 120 5 ro 

 

Rezultatele 

învăţării:  

Competențe 

Competențele Finalități de studiu 

C3. Crearea și monitorizarea 

echipelor multidisciplinare în 

corespundere cu activitatea 

organizației; dezvoltarea 

relațiilor productive, de 

colaborare în cadrul echipelor; 

aplicarea și raționalizarea 

instrumentelor de motivare a 

participanților acestora 

de cunoaștere: 

● A cunoaște și descrie conceptele, teoriile, metodele, instrumentele 

fundamentale economico- financiare utilizate în explicarea și evaluarea 

fenomenelor și proceselor de natură financiară 

de aplicare: 

● A aplica conceptele, teoriile, metodele, instrumentele fundamentale 

economico- financiare utilizate în explicarea și evaluarea fenomenelor 

și proceselor de natură financiară 

de integrare: 

● A integra conceptele, teoriile, metodele, instrumentele fundamentale 

economico- financiare utilizate în explicarea și evaluarea fenomenelor 

și proceselor de natură financiară  

C5. Adoptarea deciziilor optime 

în condiții de certitudine, 

incertitudine și risc; gestionarea 

eficace a riscurilor în afaceri 

de cunoaștere: 

● A cunoaște deciziile optime în condiții de certitudine, incertitudine 

și risc; gestionarea eficace a riscurilor în afaceri 

de aplicare: 

● A aplica deciziile optime în condiții de certitudine, incertitudine și 

risc; gestionarea eficace a riscurilor în afaceri 

de integrare: 

● A integra deciziile optime în condiții de certitudine, incertitudine și 

risc; gestionarea eficace a riscurilor în afaceri 

C7. Identificarea și gestionarea 

informațiilor adecvate și 

relevante în vederea dezvoltării și 

extinderii activităților de afaceri 

derulate 

de cunoaștere: 

● A cunoaște informațiile adecvate și relevante în vederea dezvoltării 

și extinderii activităților de afaceri derulate 

de aplicare: 

● A aplica informațiile adecvate și relevante în vederea dezvoltării și 

extinderii activităților de afaceri derulate 

de integrare: 

● A integra informațiile adecvate și relevante în vederea dezvoltării și 

extinderii activităților de afaceri derulate  

C8. Elaborarea și coordonarea 

proiectelor aferente administrării 

afacerilor prin utilizarea eficientă 

a resurselor organizaționale 

de cunoaștere: 

● A cunoaște proiectele aferente administrării afacerilor prin utilizarea 

eficientă a resurselor organizaționale 

de aplicare: 

● A aplica proiectele aferente administrării afacerilor prin utilizarea 

eficientă a resurselor organizaționale 

de integrare: 

● A integra proiectele aferente administrării afacerilor prin utilizarea 

eficientă a resurselor organizaționale 

Conținutul 

disciplinei 

1. Conceptul şi funcţiile finanţelor 

2. Sistemul financiar şi mecanismul financiar 
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3. Politica financiară a statului 

4. Bugetul de stat şi sistemul bugetar 

5. Veniturile bugetului de stat şi politica fiscală a statului 

6. Sistemul cheltuielilor publice 

7. Deficitul bugetar și datoria publică 

8. Politica financiară a întreprinderii 

9. Finanţarea activelor imobilizate 

10. Finanţarea activelor circulante 

11. Veniturile, cheltuielile şi rezultatele financiare ale întreprinderii 

12. Analiza situaţiei economico financiare a întreprinderii 

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 ). 

Bibliografie 

recomandată 

de bază  

1. Botnari N., Baurciulu A. Finanţe /Academia de Studii Economice din Moldova .- Chişinău, 2010;  

2. Botnari N., Finanţele întreprinderii /; Acad. de Studii Economice din Moldova .- Chişinău : Editerra 

Prim, 2010; 

3. Doga-Mîrzac M., Gherjavca S., Gheorghița E., Finanțele întreprinderii: note de curs / M. Doga-Mîrzac, 

S. Gherjavca, E. Gheorghița; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Științe Economice, Departament Finanțe si 

Bănci. – Chișinău: INCE, 2019. 

4. Ulian G, Şestacovscaia A., Doga-Mîrzac, L.Rotaru, S. Gherjavca, E. Scripliuc Finanţe: note de curs şi 

aplicaţii pentru seminar, СEP USM, Chisinau 2009; 

5. Ulian G.,Doga-Mîrzac M.,Rotaru L., „Finanţe publice. Note de curs şi aplicaţii practice”, Ediția II, USM, 

Chişinău, 2012. 

suplimentară  

1. Codul fiscal al Republicii Moldova. Legea Republicii Moldova Nr. 1163 - XIII din 24.04.97. Republicat 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova Ediţie Specială, 08 februarie 2007, p.4; 

2. Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr.258 din 16.12.2019, Monitorul Oficial nr.353-357/290 din 

22.12.2020;  

3. Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 nr.255 din 16.12.2019. Monitorul Oficial 

nr.353-357/284 din 22.12.2020; 

4. Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2021 nr.253 din 16.12.2019. 

Monitorul Oficial nr.353-357/286 din 22.12.2020; 

5. Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014. Monitorul Oficial 

nr.223-230/519 din 08.08.2014; 

6. Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală: nr.1585-XIII din 27.02.1998. Monitorul 

Oficial al R.Moldova nr.38-39/280 din 30.04.1998; 

7. Legea privind sistemul public de asigurări sociale: nr. 489 din 08.07.1999. Monitorul Oficial al 

R.Moldova nr.1-4/2 din 06.01.2000; 

8. Cobzari L. ,Taran I., Baurciulu A., Politici financiare ale întreprinderii: curs de lecţii, Chişinău, ASEM, 

2006, 170 p. ;  

9. Covalschi T. Planificarea strategică a bugetului în Republica Moldova în contextul integrării europene. 

Teză de doctor în științe economice. Chisinău, 2018. 232 p.; 

10. Gherjavca Svetlana. Gestiunea și optimizarea resurselor financiare ale întreprinderilor din industria de 

prelucrare a cărnii. Teză de doctor în științe economice. Chisinău, 2017. 173 p.; 

11. Stratan A., Mîrzac M., Sistemul de finanţare a întreprinderilor mici şi mijlocii, Chişinău, INCE, 2016, 

201 p. 

 

http://www.moodle.usm.md/
http://81.180.68.30/app?component=crsArea.%24crs%24BibliographicItemCRS.%24DirectLink_1&page=opac%2FSearchForm&service=direct&session=T&sp=9&sp=T
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