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Antreprenoriat
1. Date despre unitatea de curs/modul
Facultatea
Inginerie Economică şi Business
Departamentul

Economie si Management

Ciclul de studii
Programul de studiu
Anul de studiu

Studii superioare de licenţă, ciclul I
363.1 Business şi Administrare
Semestrul
Tip de
Categoria
evaluare
formativă
III (învăţământ cu frecvenţă);
6
S – unitate de
IV (învăţământ cu frecvenţă
7
E, TA
curs
redusă)
fundamentale

Categoria de
opţionalitate
O-unitate de
curs
obligatoriu

Credite
ECTS
6

2. Timpul total estimat
Din care

Total ore în
planul de
învăţământ

Prelegeri

180

45

180

12

Ore auditoriale

Lucrul individual
Studiul materialului
Seminar
Pregătire aplicaţii
teoretic
învățământ cu frecvență
45
45
45
învățământ cu frecvență redusă
12
78
78

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul
Conform planului de învăţământ
Cunoştinţe în Economia ramurii, Managementul general, Management în
industrie.
Conform competenţelor
Competenţe de colectare, analiză, sinteză a informaţiei .
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
Curs
Pentru o buna desfășurare a cursului și prezentare a materialului teoretic în sala de curs
se va folosi calculatorul, proiectorul și tabla. Nu vor fi tolerate întârzierile studenților,
intrarea și ieșirea studenților de la curs fără motiv, precum și convorbirile telefonice în
timpul cursului.
Seminar
Pe parcursul lecțiilor practice/laboratoarelor vor fi analizate și rezolvate studii de caz
privind planificarea activităţii antreprenoriale. Studenţii vor folosi informaţia plasată pe
platforma MOODLE pentru studii, lucrările practice şi de laborator şi autoevaluare.
5. Competenţe specifice acumulate
Competenţe
CPL2. Examinarea funcţiilor managementului şi a funcţiunilor întreprinderii:
profesionale
 C2.1. Descrierea funcţiilor managementului şi a funcţiunilor întreprinderilor.
 C2.2. Explicarea rolului interacţiunii şi exercitări funcţiilor managementului şi
funcţiunilor întreprinderii.
 C2.3. Conceperea funcţionării întreprinderilor.
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C2.4. Evaluarea caracteristicilor funcţiunilor întreprinderii .
C2.5. Formularea soluţiilor pentru asigurarea activităţii eficiente a întreprinderii.

CPL4. Analiza activităţii întreprinderii pe domenii: marketing, producere, MRU, finanţe la
întreprinderile industriale:
 C4.1. Identificarea şi descrierea elementelor definitorii ale performanţelor
întreprinderii industriale.
 C4.2. Explicarea interacţiunii factorilor care determină performanţele întreprinderii
industriale.
 C4.3. Aplicarea metodelor şi principiilor de bază pentru creşterea performanţelor
întreprinderilor industriale.
 C4.4. Alegerea criteriilor şi metodelor de evaluare a performanţelor întreprinderii
industriale.
 C4.5. Dezvoltarea de soluţii complexe pentru creşterea performanţelor întreprinderii
industriale.
CPL5. Sinteza şi formularea problemelor în baza analizelor efectuate la nivel de
întreprindere a industriale:
 C5.1. Precizarea criteriilor de evaluare a eficienţei.
 C5.2. Utilizarea cunoştinţelor interdisciplinare pentru asigurarea eficienţei.
 C5.3. Utilizarea unor principii şi metode fundamentale pentru asigurarea
sustenabilităţii activităţii întreprinderii industriale.
 C5.4. Utilizarea adecvată a metodelor de evaluare şi eficientizare a activităţii
întreprinderii industriale.
 C5.5. Realizarea proiectelor ce ar include identificarea şi analiza problemelor,
planificarea, implementarea şi realizarea unui feed-back adecvat.
CPL6. Elaborarea variantelor alternative de soluţionare a problemelor la nivel de
întreprindere din industriale:
 C6.1. Descrierea subdiviziunilor întreprinderii din industriale.
 C6.2. Utilizarea de metode şi instrumente specifice economice şi manageriale pentru
explicarea funcţionării întreprinderii din industriale.
 C6.3. Aplicarea principiilor şi metodelor fundamentale pentru determinarea
soluţiilor economice şi manageriale.
 C6.4. Alegerea criteriilor şi metodelor de evaluare a performanţelor şi eficienţei
întreprinderii din industriale.
 C6.5. Elaborarea şi implementarea de soluţii complexe pentru asigurarea activităţii
eficiente a întreprinderii.
Competenţe 
transversale


CT1. Realizarea lucrării de an cu utilizarea corectă a surselor bibliografice şi a datelor privind
lansarea ideii de afaceri, normarea şi remunerarea muncii, normative privind utilizarea
materialelor, costuri şi tarife în condiţii de autonomie restrânsă şi asistenţă calificată.
CT2. Realizarea activităţilor şi exercitarea rolurilor specifice muncii în echipă pe diferite
paliere ierarhice. Promovarea spiritului de iniţiativă, dialogului, cooperării, atitudinii pozitive
şi respectului faţă de colegi, diversităţii şi pluralismului de opinii şi cultură, îmbunătăţirea
continuă a nivelului de profesionalism.
CT3. Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă în scopul inserţiei
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pe piaţa muncii şi al adaptării la dinamica cerinţelor acesteia şi pentru dezvoltarea personală
şi profesională. Utilizarea eficientă a abilităţilor lingvistice şi a cunoştinţelor din domeniul
comunicării şi tehnologiilor informaţionale.
6. Obiectivele unităţii de curs/modulului
Obiectivul general
Formarea competenţelor profesionale în baza pregătirii teoretice şi practice în
domeniul planificării activităţii antreprenoriale.
Obiectivele specifice
 Iniţierea studenţilor în bazele activităţii de antreprenoriat, definirea rolului
întreprinzătorului, cunoaşterea modalităţilor şi etapelor de iniţiere a afacerii şi
oferirea unor soluţii pentru problemele cu care acesta se confruntă pentru a reuşi
în economia de piaţă;
 Crearea de condiţii permisive studiului individual al studentului;
 Implicarea studenţilor în activitatea de cercetare ştiinţifică corespunzătoare.
7. Conţinutul unităţii de curs/modulului
Numărul de ore
învăţământ învăţământ
cu
cu frecvenţă
frecvenţă
redusă

Tematica activităţilor didactice
Tematica prelegerilor
T1.Elemente introductive privind antreprenoriatul

2

1

T2. Ideea de afacere

2

1

T3. Modalităţi de lansare a afacerii

2

1

T4. Aspectele legale ale activităţii de antreprenoriat

2

1

T5. Marketingul iniţierii afaceri

8

2

T6. Planificarea resurselor umane

8

2

T7. Planificarea financiara

10

2

T8. Planificarea afacerii

11

4

45

14

Total prelegeri:

Tematica activităţilor didactice

Numărul de ore
învăţământ învăţământ
cu
cu frecvenţă
frecvenţă
redusă

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor
LP1.Elemente introductive privind antreprenoriatul

2

LP2.Ideea de afacere

2

LP3. Modalităţi de lansare a afacerii

2

1

LP4. Aspectele legale ale activităţii de antreprenoriat

2

1

LP5. Marketingul iniţierii afaceri

8

1

LP6. Planificarea resurselor umane

8

1

LP7. Planificarea bilanţului, rezultatelor financiare şi a fluxului de numerar

10

2

1
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LP8 Elaborarea planului de afaceri. Studii de caz.
Total lecții practice:

11

4

45

12

8. Referinţe bibliografice
Principale
1. Antreprenoriat: iniţierea afacerii, Larisa Bugaian, Valentina Catanoi, Ala Cotelnic [et al.];
red. şt. coord. Larisa Bugaian; Univ.Tehn. a Moldovei. – Ch.: „Elena-V.I.” SRL, 2010.
2. Cum să-ţi iniţiezi o afacere: Ghid practic pentru antreprenori, Larisa Bugaian, Mihai
Roşcovan, [et al.]; – Ch.: „MultiArt-SV” SRL, 2010.
3. Butler D. Planificarea afacerii. Ghid de start. Bucureşti: Editura All, 2006.
4. Porojan D., Bişa C. Planul de afaceri. Concepte, metode, tehnici, proceduri. - Bucureşti:
Editura Irecson, 2007.
Suplimentare
1. Anghel L. Marketingul întreprinderilor mici şi mijlocii. – ASE, Bucureşti, 2000.
2. Ciloci R. Chislari E. Coban M., Gorobievschi S. Organizarea si gestionarea businessului
propriu, Chisinau: UTM, 2004
3. Gorobievschi Svetlana. Cum sa reusim in afaceri?. Ghid didactico-practic, Chisinau:
Pontos, 2008
4. Mathis R., Nica P., Rusu C. Managementul resurselor umane. – Bucureşti: Economică,
1997.
5. Palega V. Vânzarea-cumpărarea întreprinderii ca un complex patrimonial,
http://www.mdi.gov.md/img/cis/CIS-20-06-2006-md.doc
6. Popescu D. Procesul decizional în întreprinderile mici şi mijlocii, Bucureşti: Editura
Economică, 2001, p. 81 -84
7. Roşcovan M., Golovko V.,... Franchising: tehnică de afaceri şi oportunităţi pentru
întreprinzători, Chişinău: Proiectul Bizpro, 2002
8. Solcan A. Bazele antreprenoriatului: Iniţierea unei afaceri mici, Chişinău, 2006

9. Evaluare
Periodică
Forma de
Curentă
învățământ
Atestarea 1
Atestarea 2
Cu frecvență
10%
10%
10%
Cu frecvență
20%
redusă
Standard minim de performanţă
Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi seminare
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre evaluări.

Proiect/
teză de an
30%
30%

Examen final
40%
50%

