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Statutul: (disciplină obligatorie)

Informaţii referitoare la cadrul didactic (cadrele didactice). Cazac Ianina, lector universitar,
ziua de consultaţii: marţi, orele 14.10, biroul 526; e-mail:kazak.yanina@mail.ru.
Integrarea cursului în programul de studii:
Cursul „Finanţele întreprinderii” este, conform planului de studii, o disciplină obligatorie. Economia
de piaţă situează în centrul activităţii economice - întreprinderea. Cursul „Finanţele întreprinderii”
reprezintă unul din procesele de bază în formarea specialiştilor. Această disciplină contribuie la
pregătirea teoretică şi practică a studenţilor pentru lucrul în instituţiile financiare la nivel microeconomic.
Finanţele întreprinderii cuprind relaţiile economice care îmbracă forma bănească şi care apar şi se
manifestă în mod obiectiv, la nivelul întreprinderii, în legătură cu formarea şi repartizarea fondurilor
băneşti necesare procesului de producţie în scopul obţinerii profitului maxim. Finanţele întreprinderii
constituie pîrghia principală în sistemul financiar al statului.
Beneficiarii cursului ”Finanţele întreprinderii” sunt studenţii anului II de la specialităţile
Contabilitate, Finanţe şi Bănci şi Business şi Administrare, Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale
Mediului, studii cu frecvenţă la zi.
Competenţe prealabile:

Studentul prealabil trebuie să posede la nivel teoretic şi aplicativ competenţe vizate în
cadrul disciplinelor principiile economiei de piaţă,teoriile şi doctrinele economice, finanţe
publice, bazele contabilităţii,precum:
- descrierea conţinutului mecanismelor financiare;
- să identifice esenţa ciclului de exploatare;
- cunoaşterea conceptului de politica financiară şi componentelor ei;
- clasificarea capitalului, investiţiilor după mai multe criterii;
- cunoaşterea noţiunilor de venituri şi cheltuieli, profitulîn cadrul întreprinderii;
- diferenţierea noţiunilor de costurile fixe şi cele variabile.

-

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului:
Competenţele iniţiate prin studierea disciplinei „Finanţele întreprinderii” ţin de:
obţinerea un set de cunoştinţe teoretice privind noţiunile generale în domeniul finanţelor;
definirea conceptului şi rolului finanţelor întreprinderii;
identificarea criteriilor de optimizare a structurii financiare a întreprinderii;
identificarea principalelor elemente ale investiţiei şi criteriilor de selectare a investiţiei;
determinarea conceptului şi rolului fondurilor mijloacelor fixe la întreprindere;
descrierea particularităţilor activelor circulante ale întreprinderii;
definirea conţinutului economic al cheltuielilor şi veniturilor întreprinderii;
cunoaşterea noţiunii, rolului şi metodelor de analiză economico – financiară;
definirea conceptului şi rolului previziunii financiare;
cunoaşterea conţinutului şi scopului elaborării unui plan de afaceri.
cunoaşterea criteriilor de evaluare a proiectelor investiţionale la întreprindere;
calcularea uzura mijloacelor fixe existente la întreprindere prin metodele de calcul acceptat de
Standardele Naţionale de Contabilitate;
calcularea necesarul de fond de rulment la întreprindere;
calcularea indicatorilor economico – financiari de apreciere a rezultatelor financiare, indicatorilor
lichidităţii şi solvabilităţii întreprinderii.
Finalităţile cursului:

Studentul va fi capabil:
- să analizeze indicatorii stabilităţii financiare, indicatorii rentabilităţii, lichidităţii şi solvabilităţii la
întreprindere;
- să analizeze cilul de conversie a numerarului la întreprindere;
- să propună căile de optimizare a structurii financiare la nivel de întreprindere;
- să propună cele mai potrivite criterii de apreciere a performanţelor unui proiect investiţional;
- să recomande căi de utilizare eficientă a activelor circulante ale întreprinderii;
- să estimeze stabilitatea financiară a întreprinderii în contextul analizei economico – financiare;
- să elaboreze bugetele financiare ale întreprinderii;
- să elaboreze planul de afaceri al întreprinderii;
- să elaboreze recomandări pentru perfecţionarea activităţii financiare a întreprinderii.
Conţinuturi:

Fondul de timp necesar
N

Denumirea temelor
Prel.

1.

2.

3.

Conţinutul finanţelor întreprinderii: Definirea şi
rolul finanţelor întreprinderii.Funcţiile finanţelor
întreprinderii.Principii de organizare a activităţii
financiare.
Conţinutul şi structura mecanismului financiar al
întreprinderii: Esenţa şi structura mecanismului
financiar al întreprinderii.Structura financiară a
întreprinderii.Efectul de îndatorare a întreprinderii.
Factorii care influenţează formarea structurii financiare.
Management financiar al întreprinderii: Esenţa,

2
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scopul şi sarcinile managementului financiar.Funcţiile
managementului financiar.Soluţiile managementului
financiar.
4. Politica financiară şi de credit a întreprinderii:
Conţinutul şi obiectivele politicii financiare a
întreprinderii.Politica de credit promovată de
întreprindere.Politica de dividende.Riscul financiar şi
cel de credit.
5. Politica investiţională a întreprinderii: Conceptul de
investiţii şi clasificarea lor.Rolul statului în politica
investiţională a întreprinderii.Criteriile şi metodele de
selectare a proiectelor investiţionale.Surse de finanţare
a investiţiilor.
6. Gestiunea activelor imobilizate: Caracteristica
generală a activelor imobilizate.Caracteristica generală
a mijloacelor fixe şi clasificarea lor.Metodele de calcul
a uzurii mijloacelor fixe.Caracteristica şi destinaţia
fondului de uzură.Reevaluarea mijloacelor fixe şi
impactul ei asupra structurii financiare.Sursele de
finanţare a mijloacelor fixe.Indicatorii de apreciere a
eficienţei mijloacelor fixe.
7. Gestiunea activelor circulante: Gestiunea şi
clasificarea lor.Ciclul de exploatare. Politica de gestiune
a stocurilor.Metodele de control a stocurilor.Sursele de
finanţare a activelor circulante.Indicatorii eficienţei
utilizării activelor circulante şi viteza de rotaţie a lor.
8. Organizarea circulaţiei numerarului la
întreprindere: Esenţa circulaţiei numerarului la
întreprindere. Metodele de calcul a fluxului de
numerar.Planificarea fluxului de numerar.Determinarea
nivelului optim al numerarului.Esenţa şi principiile
organizării decontărilor fără numerar.
9. Rezultatele financiare ale întreprinderii: Obiectivele
financiare ale întreprinderii.Conţinutul cheltuielilor şi
consumurilor întreprinderii.Conţinutul veniturilor
întreprinderii.Rezultatul financiar al întreprinderii:
conţinut şi modul de exprimare.Funcţiile profitului
întreprinderii.Indicatorii rentabilităţii.Influenţa inflaţiei
asupra rezultatelor financiare.
10. Analiza financiară a întreprinderii: Esenţa analizei
financiare în condiţiile economiei de piaţă.Metodele de
analiză financiară.Indicatorii folosiţi în diagnosticul
situaţiei financiare a întreprinderii.Indicatorii ai
rezultatelor financiare.Analiza rentabilităţii.Analiza
pragului de rentabilitate.Analiza lichidităţii şi
solvabilităţii.Indicatorii de structură ai
pasivelor.Indicatorii capacităţii de finanţare.Indicatorii
gestionării activelor.
11. Evaluarea financiară a întreprinderii: Esenţa şi
necesitatea evaluării întreprinderii.Organizarea
activităţii de evaluare.Etapele şi principiile
evaluării.Metodele de evaluare economică.
12. Previziunea financiară a întreprinderii: Conţinutul,
necesitatea şi rolul previziunii financiare la nivel de
întreprindere.Tipul de planificare financiară.Metodele
de planificare a indicatorilor financiari de bază.Bugetul
– instrument de planificare financiară.Etapele elaborării
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bugetelor.Echilibrul financiar al
întreprinderii.Gestiunea şi previziunea încasărilor şi
plăţilor la nivelul întreprinderii.
13. Insolvabilitatea întreprinderii: Sistemul de
reglementare a insolvabilităţii.Procedura de faliment.
Eşecul întreprinderii.Metode şi tehnici de restructurare
financiară a întreprinderii în caz de faliment..
Total

2

2
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2

-

30

15

15

15
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30

15

Activităţi de lucru individual:

Teme propuse pentru cercetare în mod individual:
Nr./ord.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Tema

Subiecte individuale
finanţelor 1.Factorii care influenţează organizarea activităţii
financiare la întreprinderile dîn Republica Moldova
2. Rolul şi locul finanţelor întreprinderii în cadrul
sistemului financiar al ţării
Conţinutul
şi
structura 1.Optimizarea structurii capitalului întreprinderii în
mecanismului
financiar
al Republica Moldova
întreprinderii
2. Factorii care influenţează formarea structurii financiare a
întreprinderii în Republica Moldova
3. Mecanismul financiar la nivel de întreprindere
4. Costul şi structura capitalului
Management
financiar
al
1. Economia întreprinderii şi managementul
întreprinderii
competitiv
2. Rolul managementului financiar în asigurarea
viabilităţii întreprinderii
Politica financiară şi de credit a 1. Riscul în activitatea de creditare în Republica Moldova
întreprinderii
2. Riscurile operaţionale de finanţare pe termen lung în
Republica Moldova
3. Acţiunile şi obligaţiunile ca sursa capitalului SA
4.Problemele atragerii creditelor bancare de către
întreprinderile autohtone
5. Politica financiară la nivel de întreprindere
6. Impactul politicii de credit la întreprindere asupra
rentabilităţii întreprinderii
Politica investiţională a
1. Managementul portofoliului de investiţii
întreprinderii
2.Problemele selectării portofoliului de investiţii
3. Evaluarea obligaţiunilor şi a acţiunilor simple
4. Importanţa investiţiilor pentru întreprinderi şi economie
5. Avantajele şi dezavantajele metodelor de evaluare a
proiectelor investiţionle în Republica Moldova
6. Decizia de investiţii şi rolul ei în gestiunea întreprinderii
7. Metode şi căi de dimensionare a riscului investiţional
Gestiunea activelor imobilizate
1. Tipurile de imobilizări necorporale şi importanţa lor în
cadrul întreprinderilor
2. Leasingul ca sursă de finanţare a fondurilor fixe
3. Problemele şi perspectivele utilizării leasingului în
Republica Moldova
4. Indicatorii eficienţei utilizării mijloacelor fixe
Conţinutul
întreprinderii

Gestiunea activelor circulante

1. Gestiunea eficientă a activelor circulante
2. Modelul Wilson – Whitin de optimizare a stocurilor
3. Importanţa activelor circulante pentru activitatea

întreprinderii
4. Problemele gestionării activelor circulante în activitatea
întreprinderii
8.

Organizarea circulaţiei
numerarului la numerarului

1. Esenţa Modelului Baumol şi modelul Miller Orr de
gestiune a numerarului
2. Obiectivele de bază privind gestiunea numerarului la
întreprindere în Republica Moldova
3. Formele decontărilor fără numerar în Republica
Moldova

9.

Rezultatele financiare ale
întreprinderii

1. Importanţa profitului pentru întreprindere
2. Metodele planificării profitului în cadrul întreprinderii
3. Factorii ce influenţează mărimea profitului în cadrul
întreprinderilor din Republica Moldova
4. Direcţiile de repartizare a profitului în cadrul
întreprinderilor
5. Problemele majorării veniturilor în cadrul
întreprinderilor din Republica Moldova
6. Căile de reducere a cheltuielilor întreprinderilor
autohtone

10.

Analiza financiară a
întreprinderii

1. Problemele de bază a situaţiei financiare în cadrul
întreprinderii şi căile de soluţionare a lor în Republica
Moldova
2. Problemele integrării rezultatelor obţinute în urma
analizei financiare
3. Rentabilitatea – indicator principal de apreciere a
eficienţei întreprinderilor

11.

Evaluarea financiară a
întreprinderii

1. Evaluarea financiară în cazul lichidării şi reorganizării
2. Metodele de evaluare economică în Republica Moldova
3. Evaluarea întreprinderii în vederea garantării
împrumuturilor bancare

12.

Previziunea financiară a
întreprinderii

1. Importanţa planificării financiare în condiţiile economiei
de piaţă
2. Metodele planificării financaire la întreprindere din
Republica Moldova
3. Problemele planificării financiare întreprinderilor
autohtone
4. Rolul planului de afaceri în proiectarea activităţii unei
întreprinderi
5. Conducerea prin bugete a activităţii economice

13.

Insolvabilitatea întreprinderii

1. Metode şi tehnici de restructurare financiară a
întreprinderii în caz de faliment în Republica
Moldova
2. Întreprinderea şi riscul falimentului
3. Restructurarea financiară a întreprinderilor
insolvabile
4. Gestiunea procesului de insolvabilitate la
întreprinderile din Republica Moldova
5. Oportunităţile de depăşire a insolvabilităţii
întreprinderilor

Evaluare:
Evaluarea la disciplina „Finanţele întreprinderii” cuprinde evaluarea curentă şi finală a
cunoştinţelor studenţilor. Studenţii vor fi evaluaţi în cadrul seminarelor prin următoarele modalităţi: oral,
teste, prezentarea referatelor la subiectele propuse, rezolvarea problemelor propuse la fiecare temă
studiată, în cadrul laboratoarelor. Studenţii de la specialitatea Contabilitate, Business şi administrare,
Turism vor susţine patru probe de evaluare curentă obligatorii şi prezentarea unui proiect. Studenţii de la
specialitatea Finanţe şi Bănci vor susţine cinci probe de evaluare curentă obligatorii şi vor prezentarea
unui proiect.Nota reuşitei curente va reprezenta media aritmetică a notelor acumulate la disciplina
respectivă.Lucrul individual reprezintă susţinerea proiectului, care la rîndul său va cuprinde: prezentarea
referatului la tema propusă şi prezentarea evaluării situaţiei financiare a întreprinderii în baza rapoartelor
financiare oferite de către titularul cursului. În cazul neprezentării lucrului individual, proiectului,
studenţii nu vor fi admişi la evaluarea finală.
Evaluarea finală este sub formă de examen în formă orală, în baza biletelor, care conţin două
întrebări teoretice şi o întrebare practică.
Nota finală se calculează conform formulei:
Nf  Nc  0 . 6  Ne  0 . 4 ,
unde Nf – nota finală; Nc – nota reuşitei curente; Ne – nota de la examen.
Subiectele pentru evaluarea finală
la disciplina „Finanţele întreprinderii”
1. Definirea şi rolul finanţelor întreprinderii
2. Funcţiile finanţelor întreprinderii
3. Principii de organizare a activităţii financiare
4. Factorii care influenţează organizarea activităţii financiare la întreprindere
5. Esenţa şi structura mecanismului financiar al întreprinderii
6.Structura financiară a întreprinderii
7.Efectul de îndatorare a întreprinderii
8.Factorii care influenţează formarea structurii financiare
9.Esenţa, scopul şi sarcinile managementului financiar
10.Funcţiile managementului financiar
11. Soluţiile managementului financiar
12.Conţinutul şi obiectivele politicii financiare a întreprinderii
13.Politica de credit promovată de întreprindere
14.Politica de dividende şi tipurile de dividend
15.Riscul financiar şi cel de credit
16.Conceptul de investiţii şi clasificarea lor
17.Rolul statului în politica investiţională a întreprinderii
18.Criteriile şi metodele de selectare a proiectelor investiţionale
19.Surse de finanţare a investiţiilor
20.Riscuri investiţionale
21.Caracteristica generală a activelor imobilizate
22.Caracteristica generală a mijloacelor fixe şi clasificarea lor
23.Metodele de calcul a uzurii mijloacelor fixe
24.Caracteristica şi destinaţia fondului de uzură
25.Reevaluarea mijloacelor fixe şi impactul ei asupra structurii financiare
26.Sursele de finanţare a mijloacelor fixe
27.Indicatorii de apreciere a eficienţei mijloacelor fixe
28.Gestiunea şi clasificarea activelor circulante
29.Ciclul de exploatare. Politica de gestiune a stocurilor
30.Metodele de control a stocurilor
31.Sursele de finanţare a activelor circulante
32.Indicatorii eficienţei utilizării activelor circulante şi viteza de rotaţie a lor
33.Esenţa circulaţiei numerarului la întreprindere
34.Metodele de calcul a fluxului de numerar

35.Planificarea fluxului de numerar
36.Determinarea nivelului optim al numerarului
37.Esenţa şi principiile organizării decontărilor fără numerar
38.Obiectivele financiare ale întreprinderii
39.Conţinutul cheltuielilor şi consumurilor întreprinderii
40.Conţinutul veniturilor întreprinderii
41.Rezultatul financiar al întreprinderii: conţinut şi modul de exprimare
42.Funcţiile profitului întreprinderii
43.Indicatorii rentabilităţii
44.Influenţa inflaţiei asupra rezultatelor financiare
45.Esenţa analizei financiare în condiţiile economiei de piaţă
46.Metodele de analiză financiară
47. Analiza patrimonială
48.Indicatorii folosiţi în diagnosticul situaţiei financiare a întreprinderii
49.Indicatorii ai rezultatelor financiare
50.Analiza rentabilităţii
51.Analiza pragului de rentabilitate
52.Analiza lichidităţii şi solvabilităţii
53.Indicatorii de structură ai pasivelor
54.Indicatorii capacităţii de finanţare
55.Indicatorii gestionării activelor
56.Esenţa şi necesitatea evaluării întreprinderii
57.Organizarea activităţii de evaluare
58.Etapele şi principiile evaluării
59.Metodele de evaluare economică
60.Problemele de bază ale activităţii de evaluare economică a întreprinderii
61.Conţinutul, necesitatea şi rolul previziunii financiare la nivel de întreprindere
62.Tipul de planificare financiară
63.Metodele de planificare a indicatorilor financiari de bază
64.Bugetul – instrument de planificare financiară
65.Etapele elaborării bugetelor
66.Echilibrul financiar al întreprinderii
67.Gestiunea şi previziunea încasărilor şi plăţilor la nivelul întreprinderii
68.Sistemul de reglementare a insolvabilităţii
69.Procedura de faliment. Eşecul întreprinderii
70.Metode şi tehnici de restructurare financiară a întreprinderii în caz de faliment
Resurse informaţionale ale cursului:

Obligatorii:
1. Legea R.M. cuprivire la faliment nr.786-XIII,26.03.1996 cumodificărişicompletări.In: Monitorul
Oficial al Republicii Moldovadin 21.04.1996;
2. Legea insolvabilităţii. LegeaRepublicii Moldova Nr.632-XV din 14 noiembrie 2001;
3. Regulamentul BMN cu privire la organizarea de către bănci a plăţilor cu carduri pe teritoriul
Republicii Moldova,nr. 58/ 11.02 din 22 mai 1997;
4. Antoniu, N. ; Neagoe, N.Finanţele întreprinderii.Bucureşti :Centruleditorial-poligrafic A.S.E., 1993189 p. ;
5. Băncilă, N. Evaluareafinanciarăaîntreprinderii.Chişinău:ASEM, 2005 – 209 p.;
6. Bărbulescu, C.; Gavrilă, T. Economia şi gestiunea întreprinderii.Bucureşti: Ed.Economică, 1999 175 p.;
7. Botnari, N. Rezultatele financiare ale întreprinderii şi căile de sporire a lor. In Reformele economice
în Moldova la sfîrşitul de mileniu.Chişinău:ASEM, 1993 – 197 p.;
8. Botnari, N. Eficientizarea procesului de constituire şi utilizare a capitalului
întreprinderii.Chişinău:Analele ASEM,vol. I, 2001;

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Botnari, N.(coordonator). Finanţele întreprinderii.Chişinău: ASEM, 2006 – 197 p.;
Botnari, N.Finanţele întreprinderii.Chişinău: ASEM, 2008 – 289 p.;
Bran, P. Finanţeleîntreprinderii.Chişinău:Casa editorială Logos, 1994 – 189 p.;
Bran, P. Finanţele întreprinderii.Bucureşti:Ed. Economică, 1997 – 206 p.;
Buşmachiu, E.; Sula, V.; Cobzari, L. Structura financiară, riscul şi optimizarea capitalului
întreprinderii. Chişinău:ASEM, 2002 – 231 p.;
Manolescu, Gh.; Petre, I. Finanţele întreprinderii. Bucureşti:Ed. Economică,1999 – 216 p.;
Onofrei, M. Finanţele întreprinderii.Bucureşti: Ed. Economică, 2004 – 241 p.;
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