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Conţinutul cursului:
Conceptul finanțelor corporative
Conținutul capitalului, premisele formării și valorificării lui
Politica financiară a întreprinderii
Politica de investiții a întreprinderii
Mijloacele fixe ale întreprinderii
Gestiunea activelor curente
Organizarea fluxului de numerar la întreprindere
Rezultatele financiare ale întreprinderii
Analiza financiară a întreprinderii
Previziunea financiară la întreprindere
Starea de eșec a întreprinderii și restructurarea financiară în caz de faliment
Finalităţi de studiu:
Cunoștințe: Să înțeleagă importanța întreprinderilor în cadrul economiei unui stat. Să identifice şi să descrie
operaţiunile instituţiilor financiare şi metodele de gestiune a resurselor la întreprindere şi în cadrul instituţiilor
financiare bancare şi nebancare. Să demonstreze cunoştinţe în domeniul finanţelor corporative.
Abilități: Să ajusteze formele, metodele şi principiile funcţionării sistemelor economice şi financiare, a entităţilor
economice private la cerinţele pieţei. Să distingă și să compare condiţiile de funcţionare a entităţilor economice,
cît și problemele cu care se confruntă întreprinderile din Republica Moldova şi să propună metode de
eficientizare a activităţii acestora. Să aplice măsuri de gestiune a riscurilor financiare şi să propună metode de
eficientizare a activităţii sistemului financiar. Să aplice şi să utilizeze eficient metodele cantitative şi calitative de
analiză a informaţiilor economico – financiare în scopul menţinerii echilibrului entităţilor private.
Competențe: Să elaboreze şi să analizeze instrumente şi mecanisme de reglare a proceselor economico –
financiare ale întreprinderilor. Să posede capacităţi de a lucra independent sau în echipă, să creeze relaţii de lucru
eficiente și să organizeze activitatea în echipă. Să fie competent de a lua decizii corecte privind selectarea
metodelor de gestiune a capitalului întreprinderii.
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