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Aprobat la Comisia metodică
a facultăţii „Finanţe”,
proces-verbal nr. din

Aprobat la şedinţa catedrei
„Finanţe şi Asigurări”,
proces-verbal nr. 1 din 30.08.16.

Preşedintele Comisiei metodice
Cobzari Ludmila, prof.univ.,dr. hab.

Şef catedră,
Botnari Nadejda, conf.univ.,dr.

Denumirea cursului
Autorul cursului

Ciclul (Llicenţa, Mmasterat)

L

5

Nr. credite

Finanţele întreprinderii
Cobzari L., prof. univ.,. Botnari N. conf. univ, Băncilă N., prof. univ,
Tiron R. lector superior, Moroi T. lector superior

Codul
cursului

Limba de
instruire

Ore din planul de învăţământ

Catedra

60

Rom

Ore studiu individual

Finanţe

Facultatea
Specialitatea

S.03.O.023.42

Finanţe şi Bănci (rom),
ZI
FA

Anul

II

Semestrul

Forma de evaluare finală
(E – examen,
Vverificare)
Total ore pe
90
semestru

Condiţii de acces

Fundamentare

Recomandate

E
150

Numărul total de ore (pe semestru) din planul de
învăţământ
(C-curs teoretic, S-seminar, L-activităţi de
laborator, P-proiect sau lucrări practice)
Total
C
S
L
P
60
30
30
-

Categoria formativă a cursului (F-fundamentală, G-generală, S-de specialitate, U-socioumanistică, M-de orientare către alt domeniu)
Categorie de opţionalitate a cursului (O- obligatorie, A- opţională, L- liberă alegere)
Numărul maxim de studenţi care se pot înscrie la curs
Obligatorii

III

S
O
15

Finanţe publice
Managementul financiar
Evaluarea financiară a întreprinderii
Planificarea financiară a întreprinderii
Gestiunea fiscală a întreprinderii

Familiarizarea studenților cu conceptul și conținutul finanțelor
întreprinderii, politica financiară și de finanțare a întreprinderii, politica de
dividende și cea investițională; cu organizarea fenomenului financiar la
întreprindere inclusiv: formarea fluxurilor financiare, determinarea mărimii
și structurii capitalului, a rezultatelor financiare și repartizarea acestora în
conformitate cu legislația în vigoare; cu metodele și tehnicile de analiză a
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rezultatelor financiare.

Obiectivele/
Rezultatele
învăţării

La finalizare studentul trebuie să fie capabil:
1. să dobândească un set de cunoştinţe teoretice privind noţiunile generale
în domeniul finanţelor întreprinderii;
2. să cunoască sursele de finanţare, criterii de alocare a resurselor,
indicatori de apreciere a rezultatelor financiare şi tipuri de politici
financiare ale întreprinderii;
3. să selecteze şi să utilizeze optim informaţia din diferite surse în limba
maternă şi străină;
4. să aplice metode cantitative şi calitative de analiza şi prelucrare a
informaţiei;
5. să raţionalizeze gestiunea fondurilor financiare;
6. să evalueze resursele proprii ale investitorului;
7. să identifice oportunitățile de finanțare a întreprinderii
8. să însușească criteriile de optimizare a structurii financiare a
întreprinderii;
9. să cunoască metodele de studiere a proiectelor investiţionale;
10. să aplice metode de evaluare a eficienţei investiţiilor prin intermediul
indicatorilor de eficienţă şi să adopte decizii optime de investire
11. să elaboreze proiecte investiţionale;
12. să cunoască conţinutul economic al consumurilor, cheltuielilor şi
veniturilor întreprinderii;
13. să cunoască indicatorii de apreciere a rezultatelor financiare, de
apreciere a eficienței utilizării resurselor;
14. să ajusteze activitatea financiară a întreprinderii la cerinţele pieţei, să
adopte decizii optime de finanţare şi de repartizare a profitului, să
analizeze rezultatele financiare şi să explice impactul factorilor interni
şi externi;
15. să determine impactul obligaţiilor fiscale asupra situaţiei financiare a
plătitorului;
16. să cunoască tipurile de politici de dividende;
17. să analizeze influența diferitor tipuri de politici de dividende asupra
situației financiare a întreprinderii;
18. să cunoască problematica social-economică şi etică în cadrul muncii
sau studiilor; să contribuie la crearea unei imagini adecvate în
efectuarea operaţiunilor financiare;
19. să elaboreze o lucrare aplicativă cu evidenţierea problematicii şi
formularea recomandărilor în vederea soluţionării unor probleme din
domeniul financiar,
20. să posede capacităţi de a lucra independent sau în echipă, să formuleze
şi să elaboreze sarcini aferente diverselor aspecte ale activităţilor
financiare, să creeze relaţii de lucru eficiente şi să organizeze
activitatea în echipă.
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Număr
de ore

Denumirea temelor

Conţinutul cursului
(materia)

Tema I. Conţinutul economic și
importanța finanţelor întreprinderii
1.1. Esenţa
şi
rolul
finanţelor
întreprinderii. Obiectivele financiare
ale întreprinderii
1.2. Funcţiile finanţelor întreprinderii
1.3. Principii şi particularităţi de
organizare a activităţii financiare la
întreprindere.
Tema
II.
Politica
financiară
a
întreprinderii
2.1. Conţinutul şi obiectivele politicii
financiare la nivel de întreprindere
2.2. Mecanismul
financiar
al
întreprinderii
2.3. Riscurile în activitatea întreprinderii
Tema III. Politica de finanțare a
întreprinderii
3.1. Politica de finanţare: conţinut şi
instrumente de realizare
3.2. Autofinanţarea – componentă a
politicii de finanţare
3.3. Metode de majorare a capitalului
propriu
3.4. Surse externe de finanţare a
întreprinderii
Tema IV. Structura financiară a
întreprinderii
4.1.Capitalul întreprinderii: concept şi
forme de manifestare ale acestuia
4.2.Structura financiară a întreprinderii.
Criterii de optimizare a acesteia
4.3.Levierul financiar. Efectul de levier
financiar. Riscul de insolvabilitate
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inclusiv
prele semi
geri nare

5

3

2

5

3

2

10

6

4

10

4

6

Tema V. Politica de investire la
întreprindere
5.1. Conceptul de investiţie şi tipologia
acestora.
5.2. Criterii de evaluare a proiectelor
investiţionale
5.3. Surse de finanţare a proiectelor
investiţionale

10

4

6

Tema

8

4

4

VI.

Politica

de

dividend

la
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întreprindere
6.1. Consideraţii privind dividendul şi
politica de dividend
6.2. Scopul politii de dividend
6.3. Factorii de influenţă ai politicii de
dividend
6.4. Tipuri de politică de dividend
6.5. Indicatorii politicii de dividend
6.6. Forme de plată a dividendelor
Tema VII. Rezultatele financiare ale
activității întreprinderii
7.1.Conţinutul
consumurilor
şi
cheltuielilor întreprinderii
7.2.Conţinutul şi structura veniturilor
întreprinderii
7.3.Indicatori de exprimare a rezultatelor
financiare
7.4.Formarea şi repartizarea profitului la
întreprindere
Total

12

60

6

6

30

30

1. Lege privind societăţile pe acţiuni nr. 1134-XIII din 02.04.1997,
http://lex.justice.md
2. Legea Insolvabilităţii http://lex.justice.md
3. Botnari N., Cobzari L., N. Băncilă, Tiron R. ș.a. Finanţele întreprinderii:

aplicaţii practice, întrebări, probleme, ed. ASEM, 2013, ISBN 978-9975-75654-9;

Bibliografia
minimală

Tehnologiile
didactice

4. Botnari N. Finanţele întreprinderii, Chișinău: Prim, 2008, ISBN 9789975-78-482-5;
5. Băncilă N., Stratulat O., Dascaliuc D. Gestiunea financiară a
întreprinderii. Manual pentru studenții facultăților de economie și
finanțe, ed. Î.M.CEP. Chișinău- Prim, Chișinău, 2005, ISBN 997593-457-9;
6. Băncilă N. Evaluare și diagnostic a întreprinderii. Sinteze, teste,
probleme. Suport de curs universitar, ed. CEP USM, Chișinău, 2015,
ISBN 978-997-575-634-3;
7. Stancu I. Finanţe: pieţe financiare şi gestiunea portofoliului,
investiţiile reale şi finanţarea lor, analiza şi gestiunea financiară a
întreprinderii, Bucureşti, 2002, ISBN 978-973-709-320-2;
8. Bran P. Dimensiunea financiar-monetară a întreprinderii, ed. ASE,
Bucureşti, 2011, 978-606-505-458-5;
Pentru însuşirea cu succes a acestui curs pot fi utilizate diferite forme de
organizare a procesului de predare – învăţare, cum ar fi: lucru în grup,
individual, frontal utilizând retroproiector, notebook, calculator, tabla, etc.
Aprofundarea cunoştinţelor se va realiza prin aplicarea studiilor de caz,
expunere, prezentări de referate, aplicaţii practice, etc.

PA 7.5.1
PROGRAMA ANALITICĂ
(CURRICULUMUL CURSULUI)
Modalitatea
evaluării finale
Stabilirea notei
finale (ponderea
exprimată
în %)

RED.:

01

DATA:

19.11.2008

Pag. 5 / 5

Examinare orală, examinare în scris, examinare combinată
Două teste pe parcursul semestrului

30%

Reușita curentă (evaluarea formativă)

20%

Activitatea individuală

10%

Evaluarea finală

40%

Repartizarea orelor activitate individuală a studentului
1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs

4

8. Pregătire prezentări orale

6

2. Studiu după manual, suport de curs
3. Studiul bibliografiei minimale
indicate
4. Documentare suplimentară în
bibliotecă
5. Activitate specifică de pregătire
seminar şi/sau laborator
6. Realizare teme, referate, eseuri,
traduceri etc.
7. Pregătire teste, lucrări de control

12

9. Pregătire examinare finală

18

2

10. Consultaţii

2

8

11. Documentare pe teren

-

14

12. Documentare pe INTERNET

2

10

13. Alte activităţi (studierea legislaţiei în
8
vigoare)
14. Alte activităţi
-

4

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 90

Data completării: _____________

Semnătura titularului: _______________

