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U.05.A.034 BAZELE ANTREPRENORIATULUI 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Construcții Geodezie și Cadastru  

Catedra/departamentul Inginerie, Drept și Evaluarea Imobilului 

Ciclul de studii Studii superioare de licență, ciclul I 

Programul de studiu 0731.5 Evaluarea imobilului 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opționalitate 

Credite 
ECTS 

III (învățământ cu frecvență); 
III (învățământ cu frecvență 

redusă) 

5; 
6; 

E 

U – unitate de 
curs de 

orientare 
socio-umană 

A - unitate de 
curs opțională 

4 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învățământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs seminar PA/LA/LGC 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicații 

120 30 30 - 30 30 

120 10 10 50 50 - 

 
3. Precondiții de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învățământ Teoria economică şi integrarea economică europeană, Economia 
imobilului, Fezabilitatea preţurilor 

Conform competențelor Cunoaşterea formelor oganizatorico-juridice ale întreprinderilor, 
Calcularea preţurilor pentru diverse bunuri 

 
4. Condiții de desfăşurare a procesului educațional pentru 

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

Seminar Studenții vor perfecta referate pe teme propuse de titularul cursului, vor simula procesul 
de iniţiere a unei afaceri 

 
5. Competențe specifice acumulate 

Competențe 
profesionale 

CP4. Aplicarea adecvată a cadrului normativ-legislativ în domeniul construcțiilor, imobiliar, 
cadastral pentru soluționarea problemelor profesionale.    
 Cunoașterea cadrului legislativ ce reglementează activitatea de evaluare; activitatea în 

construcții și a tranzacțiilor imobiliare 
 Identificarea actelor legislative și normative sub incidența cărora cad situațiile tipice 

domeniului de studiu 
 CP6. Gestiunea bunurilor imobile și a afacerilor imobiliare. 

Studentul trebuie să fie capabil: 
 să formuleze obiective strategice, strategii şi planuri de acţiune, să cunoască structura 

planurilor de afaceri; 
 să cunoască cadrul economico-juridic și managerial de exercitare a afacerilor în 
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domeniul imobiliar 
 să elaboreze obiective ce ţin de iniţierea afacerilor în domeniul imobiliar; 
 să întocmească pachetul de acte necesare pentru înfiinţarea unei afaceri 

Competențe 
transversale 

CT2. Realizarea activităților și exercitarea rolurilor specifice muncii în echipă pe diferite 
paliere ierarhice. Promovarea spiritului de inițiativă, dialogului, cooperării, atitudinii pozitive 
și respectului față de ceilalți, diversități și multiculturalități și îmbunătățirea continuă a 
propriei activități 

 

6. Obiectivele unității de curs/modulului 

Obiectivul general Însuşirea bazelor antreprenoriatului în condiţiile economiei de piaţă, asigurarea 
nivelului sporit de pregătire teoretică şi practică a studenţilor în domeniul înfiinţării 
afacerilor 

Obiectivele specifice Definirea conceptului de mic business, avantajele şi dezavantajele; dezvoltarea 
procesului de identificare a oportunităților şi de generare a ideilor de afaceri; 
conștientizarea rolului social-economic al Micului business şi perspectiva dezvoltării de 
viitor; dezvoltarea abilităţilor creative, conștientizarea şi utilizarea lor în căutarea 
minuţioasă a noilor idei de afaceri; cunoaşterea condiţiilor optime pentru iniţierea 
unei afaceri şi etapele de bază în dezvoltarea ei, luând în consideraţie condiţiile, 
resursele, abilităţile, interesele şi calităţile personale; conştientizarea necesităţilor 
legate de lansarea în afaceri, resursele necesare şi beneficiile posibile 

 

7. Conținutul unității de curs/modulului 

Tematica activităților didactice 

Numărul de ore 

învățământ 
cu 

frecvență 

învățământ 
cu frecvență 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T 1. Conceptul de antreprenoriat 2 0,5 

T 2. Întreprinzătorul – promotorul activităţii de antreprenoriat 2 0,5 

T 3. Ideea de afaceri 2 1 

T 4. Aspecte legale privind înfiinţarea afacerii 4 1 

T 5. Lansarea afacerii 4 1 

T 6. Marketingul iniţierii afacerii 4 1 

T 7. Planificarea afacerii 2 1 

T 8. Planificarea resurselor umane 2 1 

T 9. Gestiunea financiară a micului business 2 1 

T 10. Sistemul de impozitare a micului business 2 0,5 

T 11. Sursele de finanţare la crearea întreprinderii 2 1 

T 12. Riscuri în activitatea antreprenorială 2 0,5 

Total prelegeri: 30 10 
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Tematica activităților didactice 

Numărul de ore 

învățămâ
nt cu 

frecvență 

învățământ 
cu frecvență 

redusă 

Tematica seminarelor 

S 1. Conceptul de antreprenoriat 2 0,5 
0,5 S 2. Întreprinzătorul – promotorul activităţii de antreprenoriat 2 

S 3. Ideea de afaceri 2 1 

S 4. Aspecte legale privind înfiinţarea afacerii 4 1 
1 S 5. Lansarea afacerii 4 

S 6. Marketingul iniţierii afacerii 4 1 
1 S 7. Planificarea afacerii 2 

S 8. Planificarea resurselor umane 2 1 
1 S 9. Gestiunea financiară a micului business 2 

S 10. Sistemul de impozitare a micului business 2 0,5 

S 11. Sursele de finanţare la crearea întreprinderii 2 1 

S 12. Riscuri în activitatea antreprenorială 2 0,5 

Total seminare: 30 10 
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2006. 

 

9. Evaluare 

Curentă 
Lucrare de an Examen final 

Evaluarea curentă 1 Evaluarea curentă 2 

Zi 30% 30% - 40% 

f/r 20% - 80% 

Standard minim de performanță 

Prezența și activitatea la prelegeri și seminare; 
Obținerea notei minime de „5” la fiecare dintre evaluările curente; 
Obținerea notei minime de „5” la examenul final. 

 

 


	C:\Users\User\Downloads\Fișele unităților de curs EI var 2018\Fișele unităților de curs EI (1)\Fișele unităților de curs EI\Anul III\3. Bazele antreprenoriatului.doc

