
                                                                                             FIŞA UNITĂŢII  DE CUR S/MODULULUI  
 

 

MD-2060, CHIŞINĂU, BD. DACIA, 41 TEL: 022 77-34-88 | FAX: 022 77-39-96, www.utm.md 

 

Bazele antreprenoriatului 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru  

Catedra/departamentul Inginerie, Management și Evaluarea Imobilului 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 521.8.1 Inginerie și management în construcție 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

IV  (învăţământ cu frecvenţă); 
V (învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

VII; 
IX; 

 
E 

S– unitate de 
curs  de 

specialitate 

O- unitate de 
curs 

obligatorie 
4 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs seminar 
Lucrare de 

an 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicaţii 

120 30 30 30 30 - 

120 12 12 66 30 - 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Management; Management operațional; Marketing 

Conform competenţelor Abilități de analiză, cunoasterea legislaţiei din domeniu, lucrului la 
calculator programele office. 

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector şi 
calculator, tablă, cretă/marker. 

Seminar Studenţii vor elabora referate pe tematica propusă, vor elabora planuri de afaceri pentru 
întreprinderile în construcţii, vor calcula eficienţa proiectelor investiţionale, vor efectua 
analiza SWOT, vor argumenta avantajele si desavantajele iniţierii afacerii în domeniul 
construcţiilor. 

 
5. Competenţe specifice acumulate 

 
 

Competenţe 
profesionale 

CP6. Management de iniţiere a afacerii în domeniul construcţiilor, de dezvoltare a  
antreprenoriatului  

 Sa cunoască cadrul economic-juridic și managerial de organizare a afacerilor în domeniul 
construcțiilor 

 Să poată face o sinteza a formelor organizatorice juridice. Să definească aspectele 
pozitive și negative a fiecării forme. 

 Să concepe antreprenoriat ca sistem ce integrează subsistemele instituţionale,  
tconomice, informaţionale şi decizionale; 

 Să cunoască şi să poată aplica tehnicile de planificare a afacerii: identificarea misiunii şi 
obiectivelor de iniţiere a afacerii,  volumului necesar de resurse pentru realizarea 
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obiectivelo.; 
 Să cunoască sistemul de promovare a afacerii, rolul marketingului si activităţii analitive în 

dezvoltarea antreprenoriatului 
 Să  argumenteze dezvoltarea antreprenoriatului în anumită direcţie 
 Să cunoască căile de utilizarea raţională a resurselor unei întreprinderi; 
 Să determină avantajele şi desavantajele de amplasare a afacerii; 
 Să aplică corect metodologia de evaluare a indicatorilor de bază ale proiectelor 

investiţionale  
 Să cunoască sistemul de planificare al activităţii întreprinderii, structura şi principiile de 

bază de elaborate a planului de afacerii,   
 Să poată analiza sistemul de promovare a afacerii şi elabora propuneri de perfecţionare; 

 

Competenţe 
transversale 

CT1. Realizarea proiectului de an cu utilizarea corectă a surselor bibliografice și metodelor 
specifice, în condiții de autonomie restrânsă și asistență calificată, precum și 
susținerea acestora cu demonstrarea capacității de evaluare calitativă și cantitativă a 
unor soluții organizatirico-economice din domeniu. 

CT2. Promovarea spiritului de inițiativă, dialogului, cooperării, atitudinii pozitive și 
respectului față de ceilalți, diversități și multiculturalități și îmbunătățirea continuă a 
propriei activități. 

 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Familiarizarea studenților cu bazele antreprenoriatului, cu specificul 
antreprenoriatului în domeniul construcțiilor, cu modul de iniţiere şi organizare a 
afacerii. 

Obiectivele specifice Cunoașterea noţiunilor de bază şi principiilor antreprenotiatului  
Cunoașterea specificului businesului mic şi mijlociu, rolului statului în dezvoltarea 
acestuia 
Cunoaşterea aspectelor insituţionale de crearea unei întreprinderi 
Cunoaşterea avantajelor şi desavantajelor a diferitor modalităţi de lansare a afacerii în 
domeniul construcţiilor. 
Cunoașterea indicatorilor eficienței folosirii resurselor întreprinderii. 
Cunoașterea metodelor de elaborare a strategiilor de marketing. 
Cunoașterea structurii și conținutului a planului de afaceri. 
Cunoașterea metodelor de determinare a eficienței proiectelor investiționale. 

 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T.1. Generalităţi. Noţiunile de bază ale antreprenoriatului      2 1 

T.2. Factorii ce stimulează şi  factorii ce impiedică decizia privind iniţierea unei 
afaceri 

2 1 

T.3. Legislaţia Republicii Moldova în domeniul antreprenoriatului 2 1 

T.4. Întreprinzător – promotor al afacerilor 2 1 

T.5.Formele organizatirico-juridice ale antreprenoriatului în R.Moldova 2 1 

T.6. Promovarea întreprinderii noi 2 1 

T.7. Marketingul iniţierii unei afaceri  2 1 

T.8. Planul de afaceri  4 1 
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T.9. Elaborarea strategiei de marketing a întreprinderii 4 1 

T 10.Elaborarea planului investiţional în componenţa planului de afaceri  4 2 

T.11. Rolul leasingului în susţinerea antreprenoriatului autocton  2 1 

T.11.Finanţarea planului de afaceri a întreprinderii 2 1 

Total prelegeri: 30 12 
 

 

 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica seminarelor 
LP.1. Caracteristica generală a ramurii construcţiilor. Rolul businessului mic şi 

mijlociu  în ramura     
2 1 

LP.2. Motivele şi condițiile lansării unei afaceri. 2 1 
LP.3.Legislaţia RM privind antreprenoriat. Analiza avantajelor și dezavantajelor a 

diferitor modalităţi de lansare unei afaceri 

2 1 

LP.4. Elaborarea  denumirii, logoului şi sloganului unei întreprinderi noi 2 2 
LP.5. Analiza mediului întreprinderii şi factorilor ei interni 4 1 
LP.6. Descrierea întreprinderii şi producţiei ei (lucrărilor, serviciilor) 4 1 
LP.7. Analiza domeniilor de aplicare a diferitor strategii de marketing 4 1 
L.8. Calcularea eficienţei proiectului investițional 4 2 

L.9. Analiza direcţiilor de bază de promovare a producției., lucrărilor, serviciilor pe 

piața lucrărilor de construcții-montaj din RM 

2 1 

L.10. Indicatorii de folosire a resurselor umane ale întreprinderii 2 1 

L.11. Studierea surselor de finanţare a planului de afaceri 2  

Total seminare: 30 12 
 

8. Referinţe bibliografice 

Principale 1. Legea nr.845  din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi 
2. Gorobievschi S. Antreprenoriatul – aspectele fundamentale manageriale. Ch.: UTM, 2009. - 

327 p. 
3. BUGAIAN Larisa.  Managementul firmei, USM, 2010 
4. Buzu O., Spînu I. Dezvoltarea competitivităţii sustenabile a companiilor de construcţii // The 11 

th International Conference, INCE, 13-14 oct.2016. – Ch.:INCE. Vol.1.- p.141-146 
5. BURLACU  Natalia, COJOCARU Vadim. Management, ASEM 2000. 
6. POSTĂVARU Nicolae, BADIU Claudia. Management în construcții, București, Conspress, 2012. 
7. ȚURCANU Nicolae, GROSU Aliona. Managementul proiectelor. Editura Dosoftei, 2003 
8. BURDUS Eugen, Management. Studii de caz. Exerciții. Probleme.Teste Editura Universitara 

2016 
9. Портер М. Конкурентные стратегии. Методика анализа отраслей конкурентов. – М.: 

«Альпина раблишер»б  2015. – 353 с. 
 

 

9. Evaluare 

Curentă 
Lucrare de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 
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15% 15% 30% 40% 

20% 20% 60% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi seminare; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi lucrări de control; 
Obţinerea notei minime de „5” la lucrare de an; 
Obţinerea notei minime de „5” la examenul final; 
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