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I RECOMANDĂRI METODICE GENERALE
Doctoratul reprezintă o formă de învăţământ post-universitar, superioară masteratului,
care se organizează în scopul pregătirii cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare. Studiile doctorale
sunt organizate şi se desfăşoară conform cerinţelor stabilite în Regulamentul privind organizarea
şi desfăşurarea doctoratului şi a postdoctoratului (aprobat prin Hotarirea Guvernului nr. 173, 18
februarie 2008).
Programa de pregătire doctorală la specialitatea 08.00.10 – Finanţe; monedă; credit
presupune efectuarea studiilor aprofundate a teoriei şi metodologiei în materie de finanţe,
monedă, bănci, fiscalitate, pieţe de capital şi asigurări, cercetarea principiilor, politicilor,
mecanismelor şi pârghiilor de gestiune a raporturilor financiare, monetare şi fiscale, realizarea
investigaţiilor privind practica naţională şi internaţională în domeniul dat. Programa are ca scop
valorificarea potenţialului ştiinţific obţinut în cadrul studiilor superioare şi de masterat,
dezvoltarea abilităţilor de analiză şi cercetare ştiinţifică, realizarea de excelenţă în cercetarea
fundamentală şi aplicativă la specialitatea nominalizată.
În contextul concursului la studiile de doctorat, specialitatea 08.00.10 – Finanţe; monedă;
credit, competitorii vor fi evaluaţi, conform criteriilor:
 Cunoştinţe teoretice şi metodologice fundamentale în finanţe, monedă, bănci, pieţe de
capital şi asigurări, în abordări clasice şi moderne;
 Aptitudini de cunoaştere şi analiză complexă şi coerentă a sistemelor, politicilor,
mecanismelor şi pârghiilor financiare şi monetare;
 Capacităţi de îmbinare a teoriei şi practicii economice, adaptarea principiilor, tehnicilor
şi modelelor cunoscute la condiţiile Republicii Moldova, identificarea factorilor
determinanţi şi formularea concluziilor logice respective;
 Cunoaşterea legislaţiei şi a actelor normative în domeniu.
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II

CONŢINUTUL PROGRAMEI

COMPARTIMENTUL 1 „Finanţele întreprinderii şi management financiar”
1. Conţinutul finanţelor întreprinderii: definirea finanţelor întreprinderii, sistemul de relaţii
financiare dintre întreprindere şi mediu, funcţiile finanţelor întreprinderii, principii de
organizare a activităţii financiare, factori de influenţare asupra procesului de organizare a
activităţii financiare la întreprindere.
2. Politica financiară a întreprinderii: conţinut, obiective. Componentele politicii financiare
a întreprinderii. Capitalul întreprinderii: concept, forme de manifestare, nevoia de capital,
factorii obiectivi care determină mărimea capitalurilor la nivel de întreprindere; costul
capitalului: definiţia, modele de calcul a costului capitalului propriu şi împrumutat; costul
mediu ponderat al capitalului: definiţia şi modul de calcul.
3. Politica de finanţare a întreprinderii: concept, surse de finanţare: capital propriu şi
împrumutat, modalităţi de majorare a capitalului propriu; modalităţi de finanţare prin
împrumuturi: bancare, obligatare, financiare, comerciale, alte datorii; leasing: noţiune, tipuri
şi caracteristică.
4. Structura financiară a întreprinderii: noţiune, elemente structurale; structura financiară
optimă: concept, criterii de optimizare; indicatorii de îndatorare; determinarea posibilităţilor
de îndatorare şi a capacităţii maxime de îndatorare; levierul financiar, efectul de levier
financiar; factorii care influenţează formarea structurii financiare.
5. Mijloacele fixe ale întreprinderii: caracteristica generală, tipuri de uzură, durata de
funcţionare utilă, valoarea reziduală, metode de calcul a uzurii: metoda liniară, proporţională,
soldului degresiv, ratei descrescătoare; indicatori de apreciere a eficienţei mijloacelor fixe:
indicatori de structură, gradul de folosinţă, randamentul mijloacelor fixe; surse de finanţare a
mijloacelor fixe.
6. Activele curente şi eficienţa utilizării acestora: caracteristica generală a activelor curente şi
structura acestora; indicatori de apreciere a eficienţei utilizării activelor curente; efectele
încetinirii sau accelerării vitezei de rotaţie a activelor curente; direcţii şi măsuri de accelerare
a vitezei de rotaţie a activelor curente (în faza de aprovizionare, producţie, comercializare);
surse de finanţare a activelor curente: datorii pe termen scurt, fondul de rulment, politici de
gestiune a fondului de rulment. Gestiunea stocurilor: stocuri şi gestiunea lor: definiţia
financiară a stocurilor, avantajele şi dezavantajele generate de insuficienţa de stoc sau de
existenţa unor stocuri excesive; costuri generate de deţinerea stocurilor; metode şi politici de
gestiune a stocurilor.
7. Organizarea circulaţiei băneşti la întreprindere: motivaţia deţinerii de către întreprinderi
a mijloacelor băneşti; avantajele şi dezavantajele deţinerii numerarului de către întreprindere;
conţinutul şi obiectivele trezoreriei; determinarea soldului optim de numerar: modelul
Baumol, modelul Miller-Orr; previziunea trezoreriei. Gestiunea încasărilor şi plăţilor la nivel
de întreprindere: structura încasărilor şi plăţilor, obiectivul şi conţinutul gestiunii acestora;
metode de gestiune a creanţelor: metode de studiere şi selectare a clienţilor, de control a
acestora; metoda indicatorilor de analiză a clienţilor.
8. Pasivele curente şi eficienţa utilizării acestora : principii de bază ale finanţării pe termen
scurt, definiţia, caracteristica şi clasificarea pasivelor stabile; abordările politicii de fond de
rulment, tipuri de împrumuturi pe termen scurt, metode netradiţionale de finanţare pe termen
scurt. Politica de credit a întreprinderii: conţinutul şi necesitatea ei; formele, modalităţile de
determinare a eficienţei. Politica investiţională a întreprinderii: conţinutul şi necesitatea ei;
esenţa, clasificarea, modalităţile de determinare a eficienţei. Sursele de finanţare a
investiţiilor în cadrul întreprinderii.
9. Analiza financiară a întreprinderii: necesitatea şi obiectivele analizei financiare, funcţiile
analizei financiare, metode de analiză financiară; sistemul de indicatori utilizaţi în analiza
financiară: rentabilitatea (vânzărilor, activelor, resurselor consumate, financiară) şi măsuri de
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sporire a indicatorilor, lichiditatea (rata lichidităţii imediate, curente, intermediară) şi
solvabilitatea întreprinderii.
10. Evaluarea financiară a întreprinderii: conţinut, abordări şi metode de evaluare. Evaluarea
în scopul lichidării întreprinderii. Diagnosticul financiar ca etapă preliminară a procesului de
evaluare.
11. Planificarea financiară şi echilibrul financiar al întreprinderii: funcţiile, obiectivele şi
metodele previziunii financiare, aplicarea modelului Du Pont în fundamentarea financiară a
deciziilor strategice la nivel de întreprindere. Condiţiile asigurării echilibrului financiar.
12. Gestiunea întreprinderii în situaţii de criză: noţiune, fazele, cauzele şi metodele de
previziune a falimentului, metode de gestiune a situaţiilor de criză. Insolvabilitatea
întreprinderii: definiţia, situaţii de insolvabilitate; restructurarea: concept, metode şi tehnici
de restructurare a întreprinderilor insolvabile conform legislaţiei Republicii Moldova.
Reorganizarea întreprinderii: definiţia şi metodele aplicate în Republica Moldova. Lichidarea
întreprinderii: definiţia, condiţiile şi procedura de lichidare. Tehnici de reorganizare a
întreprinderilor: fuziuni, achiziţii, divizări.
COMPARTIMENTUL 2 „Finanţe publice şi fiscalitate”
1. Procese şi fluxuri financiare: relaţii financiare, finanţe publice şi finanţe private: asemănări
şi deosebiri. Relaţii de credit; Relaţii de asigurări şi reasigurări. Echilibrul financiar. Politică
financiară. Structura financiară a firmei.
2. Mecanismul financiar - concept şi elementele componente, caracteristica sistemului
financiar – element de bază al mecanismului financiar, pârghiile economico-financiare,
planificarea financiară, controlul financiar, organe cu funcţii în domeniul finanţelor publice,
dreptul financiar
3. Sistemul cheltuielilor publice: esenţa economică, clasificarea cheltuielilor publice, analiza
structurală şi dinamica cheltuielilor publice. Tendinţe în evoluţia cheltuielilor publice în
condiţiile actuale.
4. Sistemul veniturilor publice. Impunerea fiscală şi principiile ei: caracteristicile,
dimensiunea social- economică al impozitelor şi rolul lor în statele moderne. Clasificarea
impozitelor. Aşezarea şi perceperea impozitelor. Metode de impunere.
5. Impozite directe. Tipologia impozitelor directe. Impozitul pe venit. Subiecţii şi obiectul
impunerii. Cotele, înlesnirile şi metode de calcul a impozitului pe venit pentru persoanele
fizice şi juridice. Declaraţia privind impozitul pe venit. Impozitul pe avere.
6. Impozite indirecte. Tipologia impozitelor directe. Taxa pe valoarea adăugată. Subiecţii şi
obiectele impunerii. Calcularea bazei impozabile. Cotele TVA. Livrări scutite de TVA.
Administrarea şi prezentarea declaraţiei TVA. Accizele: subiecţii şi obiectele impunerii.
Înlesniri la plata accizelor. Administrarea accizelor.
7. Bugetul de stat: concept, funcţii, principii bugetare. Sistemul bugetar: concept, tipurile
sistemelor bugetare şi particularităţi în RM. Politica bugetar – fiscală a statului: scopurile şi
instrumentele, caracteristica generală a componentelor.
8. Procesul bugetar: noţiune şi trăsături, fazele procesului bugetar, caracteristica şi conţinutul
lor. Particularităţile procesului bugetar în RM.
9. Sistemul fiscal al RM. Sistemul de impozite şi taxe. Organele cu atribuţie de administrare
fiscală. Legislaţia fiscală a RM. Reforma fiscală în RM.
10. Administraţia publică locală: structura, atribuţiile în domeniul finanţelor. Delimitarea
competentelor la încasarea veniturilor şi efectuarea cheltuielilor. Relaţiile inter-bugetare.
Metodologia de calcul a transferurilor.
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COMPARTIMENTUL 3 „Asigurări şi reasigurări”
1. Activitatea de asigurare: evoluţia conceptului de asigurare, definiţia asigurărilor,
necesitatea, rolul, principiile, forme de protecţie împotriva acţiunii forţelor distructive ale
naturii şi a accidentelor, tipuri de fonduri de asigurare, asigurarea ca o categorie economică,
funcţiile principale şi secundare, criterii de clasificare a asigurărilor, definiţia contractului de
asigurare, caracterele juridice, elementele de bază a contractului de asigurare, efectele,
modalităţile de încetare a contractului de asigurare, noţiunile de bază din domeniul
asigurărilor, cadrul legal.
2. Organizarea activităţii de asigurare: tipuri de societăţi de asigurări, structura
organizatorică a societăţii, caracteristica departamentelor în cadrul companiei de asigurări,
licenţierea asigurătorilor, condiţiile şi modalitatea de înregistrare a unei societăţi de asigurări.
3. Gestiunea financiară a asigurătorilor: veniturile şi cheltuielile asigurătorilor, gestiunea
fondurilor şi rezervelor de asigurare, solvabilitatea, statistica actuarială în asigurări,
caracteristica indicatorilor de apreciere a eficienţei activităţii de asigurare.
4. Piaţa asigurărilor şi modalităţile de supraveghere a activităţii de asigurare: noţiunea şi
elementele pieţei asigurărilor, analiza indicatorilor ce caracterizează piaţa asigurărilor,
cercetarea şi strategiile de marketing în asigurări, autoritatea de supraveghere a asigurărilor.
5. Asigurarea răspunderii civile: forme, obiecte, riscuri, aspecte juridice, evaluare,
obligaţiuni, efecte sociale, prima de asigurare, drepturile şi obligaţiile părţilor, esenţa
asigurărilor de răspundere civilă, particularităţile asigurărilor de răspundere civilă, modalităţi
de determinare a primei de asigurare, asigurarea prin efectul legii de răspundere civilă a
deţinătorilor de autovehicule, tipuri de asigurare de răspundere civilă la nivel naţional şi
internaţional.
6. Asigurări de bunuri: obiecte, riscuri, aspecte juridice, evoluţie, tipuri, contracte şi
contractanţi, obligaţiuni şi drepturi, efecte, particularităţi în Republica Moldova. Cazuri de
asigurare şi tipuri de riscuri în asigurarea de bunuri. Modalitatea de încheiere a contractului
de asigurare, durata asigurării, determinare primei de asigurare şi a sumei asigurate,
importanţa asigurărilor din agricultură, obiectul asigurărilor din agricultură, riscurile pentru
care asigurătorii oferă protecţie, încheierea contractului de asigurare, efectele contractului de
asigurareconstatarea şi evaluarea pagubelor, stabilirea şi plata despăgubirii de asigurare,
principiile de calcul a despăgubirii.
7. Asigurarea transportului terestru: esenţa asigurărilor de transport terestru, riscuri, aspecte
juridice, evaluare, contracte, obligaţiuni, drepturi, particularităţile asigurărilor de transport
terestru, asigurarea maritimă, asigurarea aeronavelor, modalitatea de încheiere a contractului
de asigurare, asigurarea CASCO, asigurarea CARGO, particularităţi de asigurarea în
Republica Moldova;.
8. Asigurări de persoane: esenţa şi destinaţia asigurărilor de persoane, tipurile de riscuri în
cadrul asigurărilor de persoane, modalitatea de încheiere a contractului de asigurare,
elementele generale ale mecanismului asigurărilor de viaţă, condiţiile generale şi
particularităţile asigurărilor de persoane.
9. Reasigurări: apariţia şi evoluţia, necesitatea şi conţinut economic, forme şi metode de
reasigurare, însemnătatea reasigurărilor, funcţii; organizarea activităţii de reasigurare în
Republica Moldova.
10. Asigurarea riscurilor financiare: esenţa şi destinaţia asigurării riscurilor financiare, tipuri
de asigurări, durata asigurării, determinare primei de asigurare şi a sumei asigurate,
obligaţiile părţilor, stabilirea mărimii şi plăţii despăgubirii de asigurare, principiile de calcul
a despăgubirii.
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COMPARTIMENTUL 4 „Monedă şi politici monetare”
1. Moneda: Conceptul de monedă, necesitatea şi apariţia monedei, etapele evoluţiei,
clasificarea semnelor monetare. Formele monedei, puterea de cumpărare a monedei.
Funcţiile monedei: ca mijloc de circulaţie; etalon al valorii; instrument de rezervă a valorii
etc.
2. Masa monetară: Noţiune, structura şi dinamica masei monetare. Viteza de circulaţie a
monedei. Indicatorii monetari; agregatele monetare. Agregatele monetare în Republica
Moldova: particularităţile calculării.
3. Teorii monetare: Teoria cantitativă tradiţională; variante moderne ale teoriei cantitative;
teoria veniturilor şi modelul lui Keynes; teoria neoclasică şi prostkeynesismul. Monetarismul
şi eşecul teoriilor monetariste la sfârşitul secolului al XX-lea.
4. Sisteme monetare: Unitatea monetară; etalonul monetar; tipuri de sisteme monetare.
Mecanismul emiterii şi punerii în circulaţie a monedei. Convertibilitatea monetară. Sistemul
monetar actual al Republicii Moldova şi evoluţia acestuia.
5. Sistemul bancar: Caracteristica sistemelor bancare. Sistemul bancar al Republicii Moldova.
Instituţii financiar-creditare speciale. Legislaţia bancară în Republica Moldova.
6. Banca Centrală: Caracteristica generală, particularităţile Băncilor Centrale în diferite ţări.
Originea, statutul şi structura Băncii Naţionale a Moldovei. Funcţiile B.N.M. Reglementarea
activităţii B.N.M.
7. Băncile comerciale: Esenţa şi caracteristica generală. Rolul băncilor comerciale în economia
naţională. Funcţiile băncilor comerciale. Principiile de activitate. Clasificarea băncilor
comerciale.
8. Piaţa monetară: Caracteristica generală. Componentele pieţei monetare. Principiile de
funcţionare şi rolul pieţei monetare în creaţia monetară. Creaţia monetară scripturală: geneza
monedei scripturale, multiplicatorul creditului, multiplicatorul monetar. Analiza creaţiei
monetare în Republica Moldova.
9. Politica monetară şi instrumentele de politică monetară: Conceptul şi obiectivele politicii
monetare. Instrumentele de politică monetară. Reglementarea monetară: efectuarea
operaţiunilor pe piaţa liberă; manevrarea taxei scontului; modificarea ratei rezervelor
obligatorii, intervenţii pe piaţa valutară. Realizarea politicii monetare în Republica Moldova.
10. Inflaţia: Conceptul de inflaţie. Cauzele şi formele inflaţiei. Efectele economice şi sociale ale
inflaţiei. Politici anti-inflaţioniste. Politica anti-inflaţionistă în Republica Moldova şi evoluţia
acesteia.
COMPARTIMENTUL 5 „Activitatea bancară”
1. Sistemul bancar: Noţiune, elementele sistemului bancar. Banca Centrală: caracteristica
generală; funcţiile; activităţile; rolul. Băncile comerciale: esenţă, funcţii, structura
organizatorică şi factorii care o determină. Principalele operaţiuni active şi pasive ale
băncilor comerciale.
2. Managementul bancar: Noţiune, conţinutul, specificul, scopurile şi rolul managementului
bancar. Direcţiile principale ale managementului bancar: managementul capitalului propriu;
managementul angajamentelor băncii; managementul operaţiunilor active; managementul
riscurilor bancare; managementul personalului etc.
3. Marketingul bancar: Noţiune; conţinutul, specificul, scopurile şi rolul marketingului
bancar. Metode de organizare a marketingului la bănci. Complexul marketingului la bănci.
4. Lichiditatea şi solvabilitatea băncii comerciale: Noţiune; caracteristica şi rolul
solvabilităţii şi lichidităţii bilanţului băncii comerciale. Dirijarea solvabilităţii la nivel macro
şi micro (rezervarea obligatorie; asigurarea depozitelor; suficienţa de capital; mărimea
optimală a creditului acordat unui beneficiar, indicatorii lichidităţii şi solvabilităţii etc.).
Situaţia privind lichiditatea şi solvabilitatea băncilor comerciale din Republica Moldova la
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etapa actuală.
5. Resursele bancare; Noţiune şi caracteristica resurselor bancare. Sursele formării şi structura
resurselor proprii ale băncii. Caracteristica şi nivelul resurselor depozitare ale băncii
comerciale. Atragerea resurselor nedepozitare la bancă: emiterea hârtiilor de valoare,
atragerea centralizată şi descentralizată. Gestiunea resurselor băncii.
6. Solvabilitatea şi lichiditatea clientului băncii comerciale: Conţinutul şi necesitatea
analizei lichidităţii şi solvabilităţii clientului băncii. Structura mijloacelor lichide a clientului
băncii în baza bilanţului contabil. Determinarea indicatorilor de solvabilitate şi lichiditate
după bilanţul clientului. Analiza factorilor de influenţare a solvabilităţii clientului băncii.
Utilizarea rezultatelor analizei pentru fundamentarea deciziei şi variantei de creditare.
Sursele informaţionale despre clienţi.
7. Operaţiunile de creditare a băncii: Conţinutul, principiile şi clasificarea operaţiunilor de
creditare. Conţinutul şi analiza cererii de creditare. Conţinutul şi ordinea încheierii
contractului creditar. Etapele creditării. Ordinea de acordare a creditelor şi asigurarea
creditelor. Ordinea rambursării creditelor; monitoringul creditar. Particularităţile rambursării
creditelor cu termen expirat. Creditele riscante şi analiza lor. Particularităţile creditării
persoanelor fizice şi persoanelor juridice. Analiza eficienţei operaţiunilor creditare.
8. Operaţiunile şi serviciile specifice de creditare ale băncilor comerciale: Operaţiunile de
leasing ale băncilor comerciale: necesitate; noţiunea şi conţinutul operaţiunilor de leasing.
Tipurile relaţiilor de leasing şi rolul băncilor. Elementele plăţii de leasing şi determinarea
mărimii ei. Riscurile aferente operaţiunilor de leasing. Operaţiunile de factoring ale băncilor
comerciale: necesitatea; noţiunea, conţinutul şi clasificarea operaţiunilor de factoring.
Conţinutul şi încheierea contractului de factoring. Determinarea plăţii pe operaţiuni de
factoring.
9. Operaţiunile de decontare şi operaţiunile de casă efectuate de băncile comerciale:
Noţiunea, principiile şi rolul decontărilor prin virament. Tipurile instrumentelor de plată.
Caracteristica formelor de decontare prin virament aplicate în Republica Moldova. Aplicarea
noilor forme de decontări prin virament în Republica Moldova (clearing, decontări
electronice, card-uri bancare. Deservirea de casă a clienţilor băncii: regulamentul cu privire
la efectuarea operaţiunilor de casă în Republica Moldova. Organizarea trezoreriei la bănci.
Organizarea primirii numerarului de la clienţi. Organizarea eliberării numerarului clienţilor.
10. Riscurile bancare: Noţiune generală de risc şi incertitudine în activitatea bancară. Formele
de apariţie a riscului în activitatea bancară. Clasificarea riscurilor bancare. Etapele de
gestiune a riscurilor bancare. Funcţia de gestiune a riscului în bancă. Organizarea funcţiei de
gestiune a riscurilor în bancă.
COMPARTIMENTUL 6 „Relaţiile financiare şi monetare internaţionale”
1. Conţinutul relaţiilor financiar-valutare internaţionale: Conceptul relaţiilor financiar-

valutare internaţionale. Rolul relaţiilor fînanciar-valutare internaţionale. Sistemul financiarvalutar internaţional: crearea sistemului monetar internaţional; primele uniuni monetare;
crearea sistemului monetar internaţional de la Bretton-Woods: principiile de funcţionare.
Evoluţia sistemului financiar actual. Sistemul Monetar European: crearea şi funcţionarea lui,
problemele actuale.
2. Piaţa monetară internaţională: Conceptul; caracteristică; conţinut. Mijloacele şi
instrumentele de plată internaţională. Valută: noţiune, conţinut, tipuri. Convertibilitatea
monetară. Devize: noţiune, clasificare, conţinut. Monedele internaţionale: noţiune, tipuri,
conţinut. Organizarea şi efectuarea operaţiunilor cu mijloace de plată internaţională în
Republica Moldova.
3. Mecanismul cursului valutar: Definirea cursului valutar, tipurile de cursuri. Modele de
stabilire a cursului valutar şi factorii de influenţare. Metodele aplicate în determinarea
cursului valutar. Teorii economice asupra cursului valutar. Cursul valutar al leului
8

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

moldovenesc: evoluţie; metodele de determinare, problemele menţinerii cursului valutar.
Influenţa modificării cursului valutar asupra comerţului extern şi dezvoltării economiei
naţionale.
Riscul valutar: Noţiune, tipuri, factorii de influenţare. Tehnici de acoperire a riscului valutar
în cadrul contractului: clauza valutară simplă; clauza coşului valutar simplu şi ponderat;
clauza monedei internaţionale; alegerea monedei de contract; includerea în preţ a unei marje
asigurătorii; sincronizarea încasărilor şi plăţilor în aceeaşi valută. Tehnici de protecţie
împotrivă riscului valutar extra-contractuale: acoperirea la vedere; acoperirea la termen.
Piaţa valutară internaţională: Noţiune; caracteristică; conţinut. Principalele operaţiuni pe
piaţa valutară internaţională: operaţiunile la vedere; operaţiunile la termen; operaţiuni de
arbitraj valutar; hedjingul valutar etc. Lichiditatea internaţională: elementele şi gestionarea.
Caracteristica operaţiunilor efectuate de către persoanele juridice rezidente în Republica
Moldova pe piaţa valutară naţională şi internaţională şi problemele existente. Reglementarea
pieţei valutare din Republica Moldova.
Modalităţile de plată internaţională: Tipurile de plăţi şi decontări internaţionale;
caracteristica modalităţilor de plată internaţionale. Acreditivul documentar: noţiune,
elementele, clasificarea, procedura bancară de derulare. Incasoul documentar: noţiune,
mecanismul derulării; ordinul de plată. Scrisoarea de garanţie bancară: noţiune, tipuri. Plăţile
prin clearing; compensaţia; acorduri valutare; clearingul multilateral. Utilizarea mijloacelor
şi instrumentelor de plată internaţională în Republica Moldova. Reglementarea
instrumentelor de plată internaţională în Republica Moldova.
Piaţa financiară internaţională: Noţiune; conţinut; structură. Instrumentele de bază şi
participanţii la piaţa internaţională de capital. Plasamentul internaţional de titluri. Investiţiile
internaţionale directe. Activitatea instituţiilor financiare din Republica Moldova pe piaţa
financiară internaţională şi problemele existente.
Piaţa internaţională a creditului: Concept, conţinut, caracteristică, rolul. Riscurile şi
garanţiile creditului internaţional. Tehnica acordării şi rambursării creditelor. Dobânda
aferentă creditului internaţional. Posibilităţile de acces la creditul internaţional.
Reglementarea şi specificul creditului internaţional în economia Republicii Moldova.
Lichiditatea internaţională. Datoria externă. Lichiditatea internaţională şi rezervele
valutare internaţionale. Rezervele internaţionale ale Republicii Moldova. Asistenţa
financiară externă. Datoria externă şi indicatorii datoriei externe. Analiza evoluţiei şi
structurii asistenţei financiare externe şi datoriei externe a Republicii Moldova.
Balanţa de plăţi externe. Balanţa de plăţi externe: concept, structură, indicatori, factori de
influenţă. Metode de echilibrare şi ajustare a balanţei de plăţi externe. Interpretarea
balanţei de plăţi externe. Balanţa de plăţi externe a Republicii Moldova.

COMPARTIMENTUL 7 „Activitatea investiţională şi gestiunea portofoliului de investiţii”
1. Aspecte conceptuale privind investiţiile. Noţiuni privind investiţia, elementele de
identificare a investiţiei, aspecte şi trăsături caracteristice investiţiilor; tipologia investiţiilor.
Activitatea investiţională; particularităţile de bază ale activităţii investiţionale; piaţa
investiţională: definiţie, structura şi infrastructura acesteia; baza legislativă şi normativă
privind activitatea investiţională în Republica Moldova.
2. Procesul investiţional: definiţie, conţinut, subiecţii procesului investiţional, fazele
procesului investiţional (etapele fazei preinvestiţionale, fazei investiţionale, fazei de
exploatare). Proiectul de investiţie: definiţie, elementele componente ale acestuia, tipologie
(proiect investiţional de tip iniţiere sau extindere, proiect investiţional de tip modernizare sau
înlocuire), structura proiectului investiţional (descriere generală, premisele şi ideea principală
a proiectului, analiza pieţei şi conceptului de bază, materia primă şi livrările, amplasarea,
proiectarea şi tehnologia, organizarea, resursele de muncă, planificarea realizării proiectului,
planul financiar şi evaluarea eficienţei investiţiei).; Studiul de fezabilitate a proiectului
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4.

5.

6.

7.
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investiţional, scopurile şi obiectivele studiului de fezabilitate; componentele studiului de
fezabilitate.
Evaluarea eficienţei economice a investiţiilor. Conceptul de eficienţă a investiţiilor.
Aspecte metodologice de evaluare a investiţiilor. Indicatorii statici de evaluare a investiţiilor
(volumul capitalului investit, durata de realizare a lucrărilor de investiţii, durata de
funcţionare a obiectivului, cheltuielile echivalente sau recalculate, investiţia specifică,
termenul de recuperare a investiţiei, coeficienţii de eficienţă economică a investiţiilor sau rata
de rentabilitate, randamentul economic al investiţiei). Cuantificarea factorului timp în
evaluarea eficienţei investiţiei, conţinutul şi necesitatea actualizării, coeficienţi de
actualizare, anuitate şi tipuri de anuităţi, valoarea prezentă şi valoarea viitoare a anuităţii.
Conţinutul şi semnificaţia indicatorilor dinamici: indicatorul Angajamentul de capital (K),
indicatorul Perioada de recuperare actualizată a investiţiei (DPP), indicatorul Valoarea netă
actualizată (NPV), indicatorul Indicele de profitabilitate (PI), indicatorul Rata internă de
rentabilitate (IRR); implicaţiile indicatorului Rata internă de rentabilitate modificată (MIRR),
aspecte privind determinarea nivelului ratei de actualizare utilizat la calculul indicatorilor de
evaluare a eficienţei economice a investiţiilor.
Surse de finanţare a investiţiilor şi costul capitalului investit. Structura surselor de
finanţare a investiţiilor, surse proprii de finanţare a investiţiilor, surse atrase de finanţare a
investiţiilor; forme noi de finanţare a investiţiilor, necesitatea investiţiilor cu capital străin.
Costul surselor proprii de finanţarea a investiţiilor, costul surselor atrase de finanţarea a
investiţiilor: costul acţiunilor, costul obligaţiunilor, creditelor, costului mediu ponderat al
surselor de finanţare a investiţiilor (WACC), structura optimă a capitalului investit, cost
oportun al capitalului, costul marginal al capitalului şi decizia de investiţii.
Riscuri în activitatea de investiţii. Incertitudinea şi riscul în activitatea de investiţii,
definirea riscului investiţional, criterii şi modalităţi de clasificare a riscurilor investiţionale.
Metode de evaluare a riscului investiţional: dimensionarea riscului cu ajutorul probabilităţii,
metoda arborelui de decizii, modelul CAPM; reflectarea riscului în calculele de eficienţă a
proiectului de investiţii: analiza de sensibilitate la risc, metoda scenariilor, metode moderne
de cuantificare a riscului investiţional. gestiunea riscului de investiţii, modalităţi de
diminuare a riscurilor investiţionale.
Climatul investiţional şi importanţa acestuia pentru activitatea investiţională. Concept;
factori determinanţi (pozitivi şi negativi); necesitatea indicatorilor de evaluare; influenţa
asupra deciziilor investiţionale. Climatul investiţional în Republica Moldova: evoluţia;
factorii negativi şi pozitivi ai climatului investiţional; căi de reformare a climatului
investiţional; atractivitatea investiţională a ţării şi componentele acesteia, imaginea
investiţională a ţării.
Politica investiţională la micro- şi macro- nivele. Politica investiţională a întreprinderii;
scopul, obiectivele, factorii determinanţi. Politica de dividend a întreprinderii şi rolul acesteia
în atragerea investitorilor. Conceptul, scopul şi principiile politicii investiţionale a statului;
instrumente şi priorităţi ale politicii investiţionale a statului. Strategia investiţională a
Republicii Moldova şi priorităţile acesteia.
Investiţiile de portofoliu şi formarea portofoliului investiţional. Concept; tipurile
investiţiilor de portofoliu; portofoliul investiţional; criteriile de clasificare a portofoliului de
investiţii (după obiect, în funcţie de preferinţele investitorului, în funcţie de gradul de
atingere a obiectivelor urmărite); factorii necesari la selectarea hîrtiilor de valoare (venitul
scontat, riscul investiţional, caracteristicile fiscale, particularităţile tehnice ale tranzacţiilor cu
valori mobiliare); principii de formare a portofoliului investiţional; procesul de formare a
portofoliului investiţional.
Selectarea portofoliului de investiţii şi analiza portofoliului. Curbele indiferenţei:
concept, particularităţile importante ale curbelor indiferenţei; modelul de determinare a
rentabilităţii şi a riscului investiţional (modelul pieţei); indicatorii de determinare a riscului
total (variaţia totală, riscul sistematic, riscul nesistematic); modelul evaluării activului de
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capital (CAPM). Conceptul de analiză fundamentală, metodele de prognoză (strategie
descendentă de prognozare, strategia ascendentă de prognozare, prognoza probabilistică);
modelul econometric; factorii fundamentali la nivel macroeconomic; analiza rapoartelor
financiare ale societăţilor pe acţiuni (analiza retrospectivă). Esenţa analizei tehnice; axiomele
analizei tehnice (mişcările pieţei iau în considerare totul, preţurile se mişcă în mod orientat,
istoria se repetă); analiza tradiţională (principalele configuraţii: „triunghi”, „cap-umeri”,
„zig-zag”); analiza tehnică modernă; analiza tehnică filozofică (teoria lui Elliot).
10. Profitabilitatea şi riscul portofoliului de investiţii. Evaluarea eficienţei gestiunii
portofoliului de investiţii. Profit investiţional: concept, elemente; factorii ce influenţează
mărirea profitului (factorii de natură externă, factorii de natură internă); indicatorii de
determinare a rentabilităţii titlului financiar şi a portofoliului investiţional (profitabilitatea
pentru perioada deţinerii activului, profitabilitatea aproximativă , profitabilitatea portofoliului
de valori mobiliare); concept general al riscului investiţional; tipurile de risc (riscul dobînzii,
riscul creditar, riscul pieţei, riscul lichidităţii, riscul afacerii, riscul de retragere preventivă,
riscul inflaţiei, riscul diversificabil, riscul nediversificabil; indicatorii de dimensionare a
riscurilor hîrtiilor de valoare (valoarea medie aşteptată, devierea standard, coeficientul de
variaţie, covariaţia, preţul riscului investiţional, coeficientul beta); indicatorii de determinare
a riscului de portofoliu ( riscul propriu al portofoliului, riscul de piaţă al portofoliului).
Eficienţa gestiunii portofoliului: concept general; dimensionarea profitabilităţii portofoliului
de investiţii; dimensionarea eficienţei gestiunii portofoliului, luînd în consideraţie riscul;
alegerea timpului optim al operaţiunilor.
COMPARTIMENTUL 8 „Pieţe de capital”
1. Piaţa de capital: abordări cu privire la piaţa financiară şi de capital; piaţa de capital –
componentă a pieţei financiare; conceptul, trăsăturile, rolul şi funcţiile pieţei de capital în
economia de piaţă; structura pieţei de capital (piaţa monetară, piaţa bancară, piaţa valorilor
mobiliare; piaţa primară, piaţa secundară, piaţa extrabursieră, piaţa acţiunilor, piaţa
obligaţiunilor, piaţa contractelor la termen, piaţa opţiunilor, piaţa de licitaţie, piaţa de
negocieri, pieţe intermitente, pieţe continue, pieţe mixte etc.); cererea şi oferta pe piaţa de
capital; particularităţile, starea actuală, strategii de dezvoltare a pieţei de capital şi pieţei
valorilor mobiliare din Republica Moldova.
2. Instrumentele financiare primare de proprietate şi rolul acestora în apariţia şi
dezvoltarea societăţilor pe acţiuni: acţiunile (concept, tipuri, caracteristici fundamentale);
drepturile generate (de vot, la dividend, de atribuire, de subscriere, de preempţiune); baza
legislativă în R.Moldova; evaluarea acţiunilor simple (indicatorii de evaluare, metode de
evaluare); formarea şi gestiunea portofoliului de acţiuni; strategiile pasive de gestiune a
portofoliului de acţiuni (strategiile de cumpărare şi deţinere, strategia indexării); strategiile
active de gestiune a portofoliului de acţiuni (strategia urmării valorii, strategia diversificării,
strategia de creştere, strategia rotaţiei de grup, strategiile costului constant şi de nivelare a
valorii, strategia bazată pe hedging, strategia de cumpărare a acţiunilor cu ajutorul
împrumuturilor). Necesitatea şi problemele diversificării acţiunilor cotate pe piaţa valorilor
mobiliare a Republicii Moldova.
3. Instrumentele financiare primare de creanţă şi rolul acestora în formarea capitalului
împrumutat: obligaţiunile (concept; tipologie; elemente definitorii; dobânda; valoarea
nominală; maturitatea; preţul de piaţă); randamentul (cuponului, curent, la maturitate);
indicatorii de evaluare a obligaţiunilor zero-cupon (preţul de cumpărare a obligaţiunii, rata
nominală a profitului pentru perioada de deţinere, preţul de vînzare a obligaţiunii etc.);
indicatorii de determinare a eficienţei obligaţiunilor cu plata periodică a dobânzilor (rata
curentă a profitului la obligaţiuni, preţul de vînzare, preţul de cumpărare etc.); durata şi
sensibilitatea obligaţiunii; indicatorii de bază pentru determinarea eficienţei portofoliului de
obligaţiuni (valoarea curentă a portofoliului, profitabilitatea, durata, ritmul creşterii valorii,
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lichiditatea portofoliului, coeficientul de lichiditate); metode de gestiune a portofoliilor de
investiţii.
4. Emisiunea valorilor mobiliare: procedura emisiunii acţiunilor la constituirea societăţii;
emisiunile suplimentare; emisiunea şi modalităţi de rambursare a obligaţiunilor.
5. Portofoliul de valori mobiliare: noţiune; principiile şi ordinea formării;
structura; funcţiile; aspectele juridice; formarea şi gestiunea portofoliului de acţiuni;
strategiile pasive de gestiune a portofoliului de acţiuni; strategiile active de gestiune a
portofoliului de acţiuni; gestiunea portofoliului obligaţiunilor; strategiile pasive de gestiune a
portofoliului de obligaţiuni; strategiile active de gestiune a portofoliului de obligaţiuni;
indicatorii de bază pentru determinarea eficienţei portofoliului de obligaţiuni (valoarea
curentă a portofoliului, profitabilitatea, durata, ritmul creşterii valorii, lichiditatea
portofoliului, coeficientul de lichiditate); metode de gestiune a portofoliilor de investiţii;
principalele reguli de formare şi dirijare a portofoliului de valori mobiliare profitabil.
6. Instrumentele financiare derivate: contractele „futures” (definire; elementele contractuale;
tipologie; domenii de utilizare, lichidarea contractului); contractele „options” (esenţa;
elementele contractuale; tipologie; domenii de utilizare, lichidarea contractului); contracte
SWAP (tipuri, elemente definitorii, mecanismul derulării). Rolul instrumentelor financiare
derivate în evoluţia crizei financiare mondiale. Necesitatea implimentării instrumentelor
financiare derivate în Republica Moldova.
7. Participanţii la piaţa de capital şi activităţile desfăşurate de ei: caracteristica generală a
activităţii emitenţilor şi investitorilor pe piaţa valorilor mobiliare; participanţi profesionişti şi
activităţile desfăşurate de ei (activitate de brokeraj; activitate de dealer; activitate de
underwriting; activitate de administrare a investiţiilor; activitate de ţinere a registrului;
activitate de depozitare; activitate de clearing; alte genuri de activitate; reglementarea
activităţii participanţilor profesionişti pe piaţa valorilor mobiliare a Republicii Moldova.
8. Bursa de valori şi tranzacţiile bursiere: concept; funcţii; rol; structura organizatorică;
organele de conducere; regulile efectuării operaţiunilor bursiere; caracteristica burselor de
valori din New-York şi Tokio; bursa de valori din R. Moldova (baza legislativă, evoluţia;
structura organizaţională, funcţiile, cerinţe privind activitatea de membru), rolul, problemele
şi perspectiva dezvoltării ale Bursei de Valori a Moldovei); definirea tranzacţiei bursiere;
clasificarea tranzacţiilor bursiere, sisteme de tranzacţii; tranzacţii bursiere la vedere cu
instrumente financiare primare; ordinele bursiere şi tipologia lor; cursul bursier; clearingul şi
decontările; tranzacţiile forward cu instrumente financiare primare; tipologia şi esenţa
tranzacţiilor forward; tranzacţii la termen ferme, tranzacţii la termen condiţionate, tranzacţii
în marjă (vânzări scurte); tranzacţiile pe pieţele contractelor futures (mecanismul de iniţiere
şi tranzacţionare a contractelor futures, determinarea poziţiei futures, reglarea zilnică a
poziţiei futures, clearingul şi decontarea contractului futures).
9. Indicii bursieri: definire, rol, clasificare; selectarea eşantionului de firme; atribuirea
importanţei componentelor din eşantion; alegerea datei de referinţă; modele generale de
calcul a principalilor indici bursieri (Dow-Jones, Standard & Poor`s, AMEX, NASDAQ,
Nikkei, Topix, CAC 40; indici bursieri din R.Moldova).
10. Mecanismul organizării tranzacţiilor bursiere: listingul; licitaţia şi tipologia acestora;
cotarea valorilor mobiliare; clearingul şi decontările; mecanismul şi problemele organizării
tranzacţiilor bursiere pe piaţa bursieră a Republicii Moldova.
11. Organizarea tranzacţiilor bursiere la Bursa de Valori a Moldovei: ordinele bursiere şi
tipologia acestora; formele de organizare a tranzacţiilor cu valori mobiliare; sistemul de
tranzacţii (SAIT), mecanismul pieţei bursiere interactive; reglementarea tranzacţiilor
bursiere în Republica Moldova.
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COMPARTIMENTUL 9 „Preţuri şi tarife”
1. Conceptul, esenţa şi rolul preţurilor în economie: Abordarea conceptului de preţ în teoria
economică. Funcţiile preţului. Sistemul de preţuri şi categoriile acestora. Factorii de influenţă
a procesului formării preţului.
2. Politica privind formarea preţurilor la întreprindere: Politica de preţ - element al politicii
de marketing. Strategia de preţ. Alternative strategice în domeniul fundamentării preţurilor.
Formarea preţului în cadrul ciclului vital al produsului.
3. Adaptarea preţurilor pe diferite tipuri de piaţă: Clasificarea şi caracteristica tipurilor de
piaţă. Particularităţile formării preţurilor în condiţiile concurenţei perfecte, în condiţiile
monopolului absolut, în cadrul concurenţei monopoliste, în condiţiile oligopolului şi
duopolului.
4. Metodele de determinare a preţurilor: Metodele de determinare a preţurilor în baza
costului. Metodele de determinare a preţurilor orientate spre profit. Fundamentarea preţurilor
în funcţie de parametrii cost/volum/profit. Metodele de determinare a preţurilor în baza
cererii. Metodele de determinare a preţurilor orientate spre concurenţă. Determinarea
preţurilor în baza echilibrului dintre cost, cerere şi concurenţă (modelul 3 „C”).
5. Reglementarea de stat a preţurilor şi tarifelor: Liberalizarea preţurilor în R. Moldova.
Necesitatea reglementării de stat a preţurilor şi tarifelor. Organele cu drept de decizie în
domeniul formării preţurilor.
6. Metodele de reglementare a preţurilor (tarifelor): Metodele directe de reglementare a
preţurilor (tarifelor). Metodele indirecte de reglementare a preţurilor (tarifelor). Protecţia
concurenţei şi politica antimonopol.
7. Particularităţile determinării preţurilor în unele ramuri ale economiei naţionale din R.
Moldova: Specificul calculării preţurilor în comerţ. Fundamentarea preţurilor în agricultură.
Particularităţile stabilirii preţurilor la pământ şi resursele naturale. Specificul determinării
preţurilor în construcţii-montaj. Preţurile resurselor energetice.
8. Specificul determinării tarifelor la servicii: Tarifele, parte componentă a sistemului de
preţuri. Tarifele pentru serviciile de transport şi telecomunicaţii. Tarifele pentru serviciile
gospodăriei comunale şi locative. Tarifele pentru serviciile de turism şi alimentaţie publică.
9. Preţurile în cadrul comerţului internaţional: Preţurile externe şi interacţiunea acestora cu
preţurile interne. Categoriile de preţuri practicate în cadrul tranzacţiilor comerciale
internaţionale. Rolul statului în reglementarea comerţului internaţional prin intermediul
mecanismului preţurilor. Tehnica determinării preţurilor produselor de import.
Fundamentarea preţurilor produselor de export. Specificul stabilirii preţurilor de transfer.
10. Sistemul statistic de cercetare a nivelului şi evoluţiei preţurilor (tarifelor) în economie:
Necesitatea, particularităţile şi organizarea sistemului statistic a preţurilor şi tarifelor.
Determinarea nivelului preţurilor (tarifelor) în cadrul analizelor statistice. Indicii de preţuri.
Procedee de calcul ale indicilor de preţuri. Prognozarea preţurilor.
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