
 
Conţinutul cursului: 
Întreprinderea ca obiect de planificare. 
Planificarea ca baza managementului întreprinderii. 
Bazele fundamentale ale planificării într-o economie de piață. 
Metode de prognoză socio-economică. 
Metode de analiză complexă a mediului extern și intern 
organizație. 
Planificare strategică. Planificarea afacerii 
Compartimentele planului de afaceri: marketing. 
Compartimentele planului de afaceri: producție. 
Compartimentele planului de afaceri: planul organizatoric. 
Compartimentele planului de afaceri: finanțe. 
Descrierea sistemului fiscal și a altor condiții de calcule financiare în planul de afaceri. 
Planificarea afacerii: organizare, informare asigurare, principii de bază. 
Determinarea eficacității unui plan de afaceri. 
Managementul riscului și securitatea companiei. 

 
Finalităţi de studiu: 
La finele cursului studentul trebuie să înțeleagă procesele de afaceri care apar în cadrul agenților 
economici, obiectivele și principiile elaborării documentelor de reglementare pentru afaceri; să 
utilizeze metode de planificare a afacerii pentru a dezvolta strategia de dezvoltare a întreprinderii, să 
facă calculele din planul de afaceri; să evalueze elementele managementului întreprinderii și relația 
acestora și să realizeze o analiză SWOT a mediului de afaceri. 
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