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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

4

Nr. credite

Gestiunea financiară a întreprinderii
Cobzari L., prof. univ.,. Botnari N. prof. univ, Băncilă N., conf. 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.04.O.031.42

Finanţe şi Bănci (rom),
ZI
FA

Anul

II

Semestrul

Forma de evaluare finală
(E – examen,
Vverificare)
Total ore pe
60
semestru

Condiţii de acces

Fundamentare

Recomandate

E
120

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

IV

S
O
15

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

Studierea disciplinei „Gestiunea Financiară a întreprinderii” este imperativă
pentru realizarea obiectivului financiar de maximizare a profitului.
Disciplina oferă posibilitatea însuşirii unui arsenal bogat de metode şi
politici de gestiune eficientă a capitalului, a fluxurilor financiare conjugate
cu scopul realizării obiectivelor financiare ale entităţii şi sporirii contribuţiei
acesteia la dezvoltarea economiei în ansamblu. Cunoaşterea cauzelor
apariţiei situaţiilor de criză, a metodelor de evaluare a riscului de faliment,
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controlul asupra performanţei financiare reprezintă sarcini importante ale
gestiunii financiare.
Astfel, studenţii vor obţine abilităţi de cunoaştere, înţelegere şi aplicare a
metodelor moderne de gestionare competitivă a întreprinderilor, pentru ca
în condiţii de concurenţă acerbă acestea să poată obţine rentabilităţi înalte.

Obiectivele/
Rezultatele
învăţării

1. să cunoască sarcinile gestiunii financiare a întreprinderii;
2. să cunoască metodele de amortizare a mijloacelor fixe și impactul
acestora asupra rezultatelor financiare ale întreprinderii;
3. să însușească metode și politici de gestiune a activelor circulante;
4. să însușească conceptul și tipuri de strategie de dezvoltare a întreprinderii,
etc.
5. sa calculeze necesarul de fond de rulment la întreprindere;
6. să analizeze situația fluxurilor de numerar;
7. să aplice metode de analiză economico–financiară;
8. să utilizeze tehnicile de planificare financiară a întreprinderii;
9. să propună metode eficiente de gestiune a activelor circulante și să
analizeze efectele asupra vitezei de rotație,
10.
să propună măsuri de eficientizare a activității întreprinderii;
11.
să elaboreze bugetele financiare ale întreprinderii;
12.
să previzioneze indicatorii financiari privind activitatea întreprinderii
şi să elaboreze direcţii de acţiune în vederea realizării acestora.
1. să cunoască metode de gestiune a resurselor cu scopul sporirii
rentabilităţii;
2. să studieze şi să aplice metodologia de evaluare a situaţiilor de criză
la întreprindere în vederea prevenirii şi evitării falimentului
3. să ajusteze activitatea financiară a întreprinderii la cerinţele pieţei, să
adopte decizii optime de repartizare a profitului, să analizeze
rezultatele financiare şi să explice impactul factorilor interni şi externi;
4. să previzioneze indicatorii financiari privind activitatea întreprinderii şi
să elaboreze direcţii de acţiune în vederea realizării acestora;
5. să dezvolte abilităţile de comunicare profesională cu colegii / echipa
de lucru / privind analiza anumitor aspecte din activitatea financiară a
întreprinderii, corectitudinea măsurilor de acţiune formulate.

Denumirea temelor

Conţinutul cursului
(materia)

Tema I. Conținutul și importanța gestiunii
financiare
1.1 Obiectivele gestiunii financiare
1.2 Conţinutul gestiunii financiare
1.3 Sarcinile gestiunii financiare
Tema II. Gestiunea financiară pe termen
scurt
2.1 Obiectivele gestiunii financiare pe
termen scurt
2.2 Conţinutul gestiunii financiare pe termen

Număr
de ore

inclusiv
prele semi
geri nare

4

3

1

14

6

8
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scurt
2.3 Gestiunea activelor circulante
2.4 Gestiunea surselor de finanţare a
activelor circulante
2.5 Evaluarea efectelor rotaţiei capitalului
circulant asupra performanţei financiare a
întreprinderii
Tema 3. Organizarea circulaţiei băneşti la
întreprindere
3.1 Fluxul de mijloace băneşti: concept,
structură şi conţinut
3.2 Trezoreria şi funcţiile sale
3.3 Metode şi politici de gestiune a
încasărilor şi plăţilor
3.4 Efectele gestiunii numerarului asupra
lichidităţii şi solvabilităţii întreprinderii
Tema IV. Gestiunea financiară pe termen
lung
4,1 Gestiunea capitalului propriu
4.2 Politica de calcul a amortizării
mijloacelor fixe şi evaluarea efectelor asupra
rezultatelor financiare
4.3 Surse de finanţare a mijloacelor fixe
4.4 Indicatorii ce caracterizează eficienţa
utilizării mijloacelor fixe
4.5 Gestiunea
portofoliului
(activelor
financiare)
Tema V. Gestiunea situațiilor de criză la
întreprindere
5.1 Situaţii de criză: noţiune, clasificare,
factorii ce determină apariţia acestora
5.2 Indicatori de estimare a situaţiilor de
criză la întreprindere și direcţii de
soluţionare a acestora
5.3 Insolvabilitatea
şi
caracteristica
procesului de insolvabilitate (conform
legii în vigoare)
Tema VI. Previziunea financiară a
întreprinderii
6.1 Rolul previziunii financiare, conţinutul
şi metode relevante de planificare
6.2 Tipuri de bugete şi intercondiţionarea lor
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12

8

4

12

6

6

12

4

8

6

3

3
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60

1. Legea Insolvabilităţii http://lex.justice.md
2. Lege privind societăţile pe acţiuni nr. 1134-XIII
http://lex.justice.md

Bibliografia
minimală

Tehnologiile
didactice
Modalitatea
evaluării finale
Stabilirea notei
finale (ponderea
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30

din

30

02.04.1997,

3. Toma M ., Alexandru F. Finanţe şi gestiune financiară de întreprindere,
ed. Economică, 2003. ISBN 973-590-771-2.
4. Marin D. Gestiunea financiară a întreprinderii, Ed. Fundaţiei România
de Mâine,Bucureşti,2003. ISBN 973-582-655-0
5. Sichigea N., Ispas R., ş.a., Gestiunea financiară a întreprinderii, Ed.
Universitatea Craiova, 2005.ISBN 973-742-130-2
6. Botnari N., Cobzari L., N. Băncilă, Tiron R. ș.a. Finanţele
întreprinderii: aplicaţii practice, întrebări, probleme, ed. ASEM, 2013,
ISBN 978-9975-75-654-9;
7. Botnari N. Finanţele întreprinderii, Chișinău: Prim, 2008, ISBN 9789975-78-482-5;
8. 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 997-593457-9;
9. 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;
10. 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;
11. 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.
Examinare orală, examinare în scris, examinare combinată
Două teste pe parcursul semestrului

30%

Reuşita curentă (evaluarea formativă)

20%
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Activitate individuală

10%

Rezultatul la examen/verificare (evaluarea finală)

40%

Timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului
1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs

2

8. Pregătire prezentări orale

4

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

8

9. Pregătire examinare finală

10

2

10. Consultaţii

4

6

11. Documentare pe teren

-

8

12. Documentare pe INTERNET

4

4

13. Alte activităţi (studierea legislaţiei în
4
vigoare)
14. Alte activităţi
-

4

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 60

Data completării: _____________

Semnătura titularului: _______________

