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Universitatea de Stat din Moldova 

Facultatea Ştiinţe Economice 

Departamentul  Finanțe și Bănci  

FIŞA DISCIPLINEI/MODULULUI Planificare și previziune financiară 

 

Disciplina Planificare și previziune financiară 

Responsabil de disciplină/modul: Covalschi Tatiana, dr., lect. univ. 

Administrarea disciplinei 

Codul Total ore Curs Seminare Laborator 
Studiul 

individual 

Credite 

(ECTS) 

Limba de 

predare 

S.05.A.0.38               150 30 30  90 5 ro, ru 

S.06.A.0.38 150 16 8  126 
5 ro 

 

Rezultatele 

învăţării:  

Competențe 

Competențele Finalități de studiu 

CP 1. Operarea cu concepte, teorii, 

metode, instrumente fundamentale 

de natură economico-financiară în 

realizarea de sarcini profesionale în 

entităţi publice și private. 

 

CP 2. Culegerea de date, informații, 

prelucrarea și interpretarea și 

prezentarea în formă de planuri și 

bugete. 

 

CP 5 Executarea deciziilor, 

bugetelor și planurilor financiare în 

cadrul entităţilor publice şi private. 

 Utilizarea adecvată a conceptelor și metodelor previziunii 

financiare pentru gestiunea financiară a entității; 

 Descrierea bugetelor, planurilor financiare la nivel 

microeconomic utilizând concepte și metode ale managementului 

financiar. 

 Aplicarea principiilor și metodelor managementului financiar 

pentru a implementa decizii, bugete, planuri, strategii, financiare 

în entități private 

 Explicarea deciziilor financiare, bugetelor și planurilor financiare 

la nivel microeconomic prin prisma previziunii și planificării 

financiare. 

 Elaborarea  bugetului operațional, bugetului financiar, planului de 

afaceri, planului financiar. 

Conținutul 

disciplinei 

Planificarea financiară – noțiuni generale; 

Esența și tipurile previziunii financiare; 

Planificarea financiară la întreprindere ; 

Bugetarea – metodă de planificare pe termen scurt; 

Tipuri de bugete și intercondiționarea lor; 

Controlul bugetelor, 

Strategia financiară a întreprinderii. 
Evaluarea 

rezultatelor 

Evaluarea curentă se va realiza prin: 

2 testări – evaluarea curentă-probe scrise; 

Elaborarea și susţinerea produsului studiului individual 

aprecierea în rezultatul participării la seminare 

Evaluarea finală- examen scris sau asistat la calculator,în baza testului clasic care include itemi de divers 

nivel de complexitate: a) cunoaștere; b) aplicare; c) integrare. 

Nota generală se va determina ca o medie ponderată în modul următor: 

 evaluare curentă, inclusiv produsul studiului individual – 60%; 

 evaluare finală – 40% 

Studiul 

individual 

Studenții vor elabora un Master budget al unei întreprinderi. 

Bibliografie 

recomandată 

De bază: 

1. Caracota, D. Previziune economică. Elemente de macroeconomie, București: Editura Didactică și 

Pedagogică,, 2006. 
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3. Vintilă G. Gestiunea financiară a întreprinderii. Ed. a 2-a rev. si ad. București: Editura Didactică și 

Pedagogică, 2000. 435 p.  

4. Лихачев О.Н. Финансовое планирование на предприятии: Учебно-практическое пособие. 

2010. 264 с. 
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Suplimentară: 
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contabilităţii în viziunea tinerilor cercetători [online]: culeg. de articole șt.: conf. șt. intern., 12-

13 martie 2020. Ed. a 4-a. Chişinău: ASEM, 2020, pp. 42-49. ISBN 978-9975-75-981-6. 
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Economică, 2004. 
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6. Ghid Antreprenoriat. Inițierea afacerii. https://caam.utm.md/instruire/ghid-antreprenoriat-

initierea-afacerii/ 

7. Halpern P., Weston J.F., Brigham. E.F. Finanțe manageriale. Modelul canadian. București: 

Editura economică, 1998. 948 p. 

8. Horngren Charles T. ș.a. Contabilitatea costurilor, o abordare managerială. Ed. A XI-a. 

Editura ARC, 2006 

9. Șchiopu I. Planificarea financiară, rolul şi importanţa ei într-o gestiune financiară eficientă a 

întreprinderii. În materialele Conferinței „Aspecte ale dezvoltării potenţialului economico-

managerial în contextul asigurării securităţii naţionale”, Bălți, Moldova, 6-7 iulie 2015, p.136-

140. 

10. Разумовская Е.А. Финансовое планирование и прогнозирование. Учебное пособие. 

Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2017. 284 с. 

http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/54466/1/978-5-7996-2242-8_2017.pdf 
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