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PRELIMINARII 
 

Micul business în Republica Moldova în ultimii ani are o 
influență majoră asupra economiei întregii țări. Mulți antreprenori 
își realizează visul inițiind o afacere. Aceasta poate fi profitabilă 
doar dacă a fost realizat un plan de afaceri detaliat, cu analize și 
studii reale a pieței. 

Disciplina Analiza și planificarea afacerii ocupă un loc 
special în pregătirea economică a specialiştilor, deoarece în acest 
ghid sunt reflectate importanța planificării, etapele procesului de 
planificare a afacerii, structura unui plan de afaceri cu caracteristica 
detaliată a compartimentelor, precum și printr-un exemplu practic 
sunt enumerați pașii de elaborare a unui plan de afaceri.  

Lucrarea pune la dispoziţia studenților atât elemente teoretice cu 
privire la planificarea afacerii, cât şi aplicaţii care ajută la înţelegerea 
mai rapidă a cerințelor de elaborare a lucrării de an. 
 Obiectivele urmărite sunt: 
 a forma capacitatea creativ-ştiinţifică a studenţilor şi aptitudinile 

necesare de a studia, a analiza, a sistematiza diverse informații 
economice referitor la segmentul de piață, la procesul 
tehnologic;  

 a consolida cunoştinţele obţinute și a verifica înţelegerea 
materialului teoretic prin realizarea unui plan de afaceri propriu, 
în dependență de tematica din sarcina individuală;  

 a completa informaţiile prezentate prin indicarea unei 
bibliografii selective. 

Ghidul pentru elaborarea lucrarii de an poate fi considerat un 
instrument metodologic la efectuarea lucrărilor de an de către 
studenţii secţiei cu frevenţă redusă.  

Această lucrare va constitui un suport util în facilitarea 
formării abilităților de antreprenor, de analiză și planificare a unei 
afaceri, de încurajare a realizării viselor în inițierea unei afaceri în 
domeniul de comunicații electronice sau alte domenii profitabile ale 
economiei naționale.  
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