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FIŞA DISCIPLINEI/MODULULUI 

Disciplina MANAGEMENTUL FINANCIAR 

Responsabil de disciplină: Angela Șestacovscaia conf.univ., dr.în șt.ec. 

Administrarea disciplinei 

Codul Total ore Curs Seminare Laborator 
Studiul 

individual 
Credite 
(ECTS) 

Limba de 
predare 

F.05.O.0.40 150 30 30  90 5 Română / Rusă 

F.06.O.0.40 150 16 8  126 5 Română / Rusă 
 

Rezultatele 

învăţării: 

Competențe 

Competențele Finalități de studiu 

C1. Operarea cu conceptele, 

teoriile, metodele și 

instrumentele fundamentale de 

natură economico-financiară în 

realizarea sarcinilor profesionale 

de cunoaștere: 

• A cunoaște sursele de informaţie pentru adoptarea deciziilor 

financiare 

de aplicare: 

• A utiliza corespunzăto datele din baza informaţională a 

managementului financiar pentru gestiunea afacerilor în entităţile 

economice 

de integrare: 

• A elabora lucrări teoretico-aplicative în domeniul analizei şi gestiunii 

financiare a entităţii economice cu utilizarea bazei informaţionale 

adecvate 

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 deescrie procesul decizional şi tipologia deciziilor financiare la 

nivel de entitate economică 

de aplicare: 

• A aplica principiile managementului financiar precum şi a metodelor 

financiare pentru analiza informaţiilor referitoare la activitatea entităţii 

economice 

de integrare: 

• A evalua critic implimentarea deciziilor financiare în entităţile 

econom Elaborarea unei lucrări privind efectul implimentării deciziilor 

financiare în entităţile economice 

C5. Adoptarea deciziilor optime în 

condiții de certitudine, 

incertitudine și posedarea 

metodelor de evaluare 

și minimizare a riscurilor în 

afaceri 

de cunoaștere: 

• A identifica şi interpreta factorii de natură economică şi financiară 

care influenţează procesele de gestiune financiară în entităţile 

economice 

de aplicare: 

• A   aplica principiile, metodele, modelele financiare pentru 

implimentarea deciziilor, planurilor, strategiilor eficiente în entităţile 

economice 

de integrare: 

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

fundamentale managementului financiar pentru administrarea 
afacerilor 

C8. Elaborarea și coordonarea 

proiectelor privind soluționarea 

problemelor din domeniul 

administrării afacerilor în baza 

utilizării eficiente a resurselor 

organizaționale. 

de cunoaștere: 

• A explica şi interpreta din perspectivă economică a deciziilor şi 

planurilor financiare la nivel de entitate economică 

de aplicare: 

• A utiliza adecvat conceptele, teoriile, metodele, instrumentele 

economico-financiare pentru soluţionarea situaţiilor şi problemelor 

teoretico-practice bine definite din domeniul administrării afacerilor 

de integrare: 



  • A elabora proiecte sau lucrări economico-financiare cu utilizarea 

conceptelor, teoriilor, metodelor, instrumentelor de bază specifice 
gestiunii financiare a afacerii 

Conținutul 

disciplinei 

1. Bazele conceptuale ale managementului financiar. 

2. Bazele matematicii financiare. 

3. Implicarea diagnosticului financiar în fundamentarea deciziilor financiare 

4. 4.Gestiunea finanţării entităţii economice. 
5. Costul capitalului- factor determinant în decizii de finanţare. 

6. Aplicarea levierului în gestiunea financiară a întreprinderii. 

7. Gestiunea activelor circulante. 

8. Politica de dividend a entităţii economice. 
9. 9. Gestiunea riscurilor financiare. 

Evaluarea 

rezultatelor 

Evaluarea curentă se va realiza prin: 

2 testări – evaluarea curentă-probe scrise; 

Elaborarea și susţinerea produsului studiului individual „Diagnosticul situației financiare a entității economice 

în contextul express – analizei”, 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 Diagnostic ai Situației financiare a entitîții economice în contextul express – 

analizei” 

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 ). 

Bibliografie 

recomandată 

de bază 
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suplimentară 

3. Ion Stancu, „Finanţe: pieţe financiare şi gestiunea portofoliului, investiţiile reale şi finanţarea lor, analiza şi 

gestiunea financiară a întreprinderii” , Bucureşti, 2002 
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