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BAZELE ANTREPRENORIATULUI ȘI MANAGEMENT GENERAL 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Inginerie Economică şi Business 

Catedra/departamentul Economie şi management  

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 0413.1 Business și Administrare 
Anul de studiu Semestrul Tip de 

evaluare 
Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

I (învăţământ cu frecvenţă) II 
E 

F – unitate de 
curs 

fundamentală 

O – unitate de 
curs 

obligatorie 
8 

I (învăţământ cu frecvenţă redusă) II 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Seminar  
Proiect de 

an 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicaţii 

învățământ cu frecvență 

240 60 60 - 90 30 

învățământ cu frecvență redusă 
240 16 16 - 156 52 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de 
învăţământ 

Teoria economică, Etica si cultura profesionala 

Conform competenţelor Utilizarea cunoştinţelor fundamentale pentru explicarea şi interpretarea unor 
situaţii, procese, fenomene social-economice. 

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru o buna desfăşurare a cursului şi prezentare a materialului teoretic în sala 
de curs este nevoie de proiector şi calculator, precum şi tablă. Nu vor fi tolerate 
întârzierile studenţilor, intrarea şi ieşirea studenţilor de la curs fără pricină, 
precum şi convorbirile telefonice în timpul cursului. 

Seminar/Laborator În procesul de predare-învățare se vor utiliza prioritar metode activ-
participative așa ca: Discuție de tip piramidă; Proiectul; Predarea reciprocă; 
Dezbaterea; Studiul de caz; Exercițiul, Problematizarea etc. 
Pentru evaluarea lucrului individual al studenţilor sunt prevăzute următoarele 
modalităţi: Prezentare (discuţie orală); Eseuri pentru determinarea abilităţilor 
de cunoaştere; Teste; Referate; Exerciţii practice pentru determinarea 
abilităţilor de aplicare etc.   
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5. Competenţe specifice acumulate 

 
Competenţe 
profesionale 

CP4. Analiza modalităţilor de găsire şi lansare în afaceri.. 
 Cunoaşterea şi aplicarea în practică a formelor organizatorico-juridice ale businessului în 

RM, avantaje şi dezavantaje. 
 Cunoaşterea diferitor bariere ce pot apărea în iniţierea afacerii şi evitarea lor. 
 Cunoaşterea mediului de afaceri în RM. 
 Cunoaşterea modalităţilor de elaborarea a planului de afaceri, de atragere a mijloacelor 

financiare (inclusiv obţinerea unui credit bancar). 
CP6. Elaborarea  variantelor alternative de soluţionare a problemelor la nivel de 

întreprindere 
 Evaluarea procedeelor tehnice şi metodelor specifice domeniilor de activitate a 

întreprinderilor şi selectarea deciziilor optime. 
 Utilizarea cunoştinţelor fundamentale pentru elaborarea variantelor alternative de 

soluţionare a problemelor la nivel de întreprindere.. 
 Aplicarea de principii şi metode fundamentale în evaluarea variante - lor de alternativă 

pentru soluţionarea problemelor la nivel de întreprindere. 
 Utilizarea adecvată de criterii şi metode - standard de evaluare pentru adoptarea 

tehnicilor şi metodelor de bază necesare în procesele de soluţionare a problemelor la 
nivel de întreprindere. 

 
CPL2. Asocierea cunostintelor, principiilor şi metodelor specifice ştiinţelor economice 
pentru identificarea şi analiza fenomenelor economice specifice întreprinderilor industriei 
alimentare 
 C2.1. Descrierea funcţiilor managementului şi a funcţiunilor întreprinderilor din industria 

alimentară. 
 C2.2. Explicarea rolului interacţiunii şi exercitări funcţiilor managementului şi funcţiunilor 

întreprinderii din industria alimentară. 
 C2.3. Conceperea funcţionării întreprinderilor din industria alimentară. 
 C2.4. Evaluarea caracteristicilor funcţiunilor întreprinderii din industria alimentară. 
 C2.5. Formularea soluţiilor pentru asigurarea activităţii eficiente a întreprinderii din 

industria alimentară 
CPL4. Analiza activităţii întreprinderii pe domenii: marketing, producere, MRU, finanţe la 
întreprinderile industriei alimentare. 
 C4.1. Identificarea şi descrierea elementelor definitorii ale performanţelor întreprinderii 

din industria alimentară. 
 C4.2. Explicarea interacţiunii factorilor care determină performanţele întreprinderii din 

industria alimentară. 
 C4.3. Aplicarea metodelor şi principiilor de bază pentru creşterea performanţelor 

întreprinderii din industria alimentară. 
 C4.4. Alegerea criteriilor şi metodelor de evaluare a performanţelor întreprinderii din 

industria alimentară. 
 C4.5. Dezvoltarea de soluţii complexe pentru creşterea performanţelor întreprinderii din 

industria alimentară. 
CPL5. Sinteza şi formularea problemelor în baza analizelor efectuate la nivel de 
întreprindere din industria alimentară. 
 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 din industria alimentară. 
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 C5.4. Utilizarea adecvată a metodelor de evaluare şi eficientizare a activităţii 
întreprinderii din industria alimentară. 

 C5.5. Realizarea proiectelor ce ar include identificarea şi analiza problemelor, 
planificarea, implementarea şi realizarea unui feed-back adecvat. 

 
 

Competenţe 
transversale 

CT1.Aplicarea valorii eticii profesionale de antreprenor şi executarea responsabilă a 
sarcinilor profesionale. 

CT2.Identificarea, descrierea şi derularea proceselor, cu preluarea diferitelor roluri în echipă 
şi descrierea clară şi concisă, verbal şi în scris, în limba română şi într-o limbă de 
circulaţie internaţională, a rezultatelor din domeniul de activitate. 

CT3.Utilizarea eficientă a abilităţilor lingvistice a cunoştinţelor în domeniul comunicării şi 
comportării în colectiv şi societate. 

 
6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Este de a forma viitorilor antreprenori un nou tip de gândire economică, bazată pe 
sistemul de valori specific cerinţelor economiei de piaţă; de a forma viitorilor specialiști 
o viziune integra referitor la principiile si procesele manageriale 

Obiectivele 
specifice 

 Studierea metodologiei de întocmire a unui plan de afaceri, prin intermediul căruia 
antreprenorii pot evalua ideea de afaceri, obţine credite bancare cât şi a atrage noi 
parteneri de afaceri.  

 Examinarea functiilor, subsistemelor  manageriale,  a principalelor metode specifice 
si generale de management. 

 
7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 
redusă 

Tematica prelegerilor 

BAZELE ANTREPRENORIATULUI  

T1. Natura şi importanţa antreprenoriatului şi micilor afaceri 2 0,5 

T2. Antreprenorul – promotorul micilor afaceri 2 0,5 

T3. Identificarea ideilor de afaceri şi evaluarea oportunităţilor 2 1 

T4. Mica afacere 2 0,5 

T5. Elaborarea planului de afaceri 4 1 

T6. Formele organizatorico-juridice ale businessului în Republica Moldova 4 1 

T7. Deschiderea unei mici afaceri 4 1 

T8. Franchising-ul – modalitate eficientă de lansare în afaceri 2 0,5 

T9. Riscurile în activitatea de antreprenoriat şi amplasamentul afacerii mici 2 0,5 
T10. Finanţarea activităţii de antreprenoriat 2 1 

T11. Etica şi eticheta antreprenorului contemporan 4 0,5 

Total prelegeri: 30 8 

 MANAGEMENT GENERAL 

T1. Conceptul si notiunea managementului 2 0,5 

T2. Managerul si locul sau in cadrul organizatiei 2 0,5 

T3. Evolutia gindirii manageriale 2 0,5 

T4. Firma si mediul ambiant al ei 2 0,5 
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T5-6. Functiile managementului 4 1 

T7 Procesul si sistemul de management 2 1 

T8. Subsistemul organizatoric. Organizarea formala si neformala a organizatiei 2 0,5 

T 9-10. Tipurile principale de structuri organizatorice 4 1 

T11. Subsistemul informational 2 0,5 

T12. Subsistemul  decizional 2 0,5 

T13 Metode si tehnice specifice de management 2 0,5 

T14-15. Metode si tehnice generale de management 4 1 

Total prelegeri: 30 8 

 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 
redusă 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

BAZELE ANTREPRENORIATULUI  

T1. Natura şi importanţa antreprenoriatului şi micilor afaceri 2 0,5 

T2. Antreprenorul – promotorul micilor afaceri 2 0,5 

T3. Identificarea ideilor de afaceri şi evaluarea oportunităţilor 2 1 

T4. Mica afacere 2 0,5 

T5. Elaborarea planului de afaceri 4 1 

T6. Formele organizatorico-juridice ale businessului în Republica Moldova 4 1 

T7. Deschiderea unei mici afaceri 4 1 
T8. Franchising-ul – modalitate eficientă de lansare în afaceri 2 0,5 

T9. Riscurile în activitatea de antreprenoriat şi amplasamentul afacerii mici 2 0,5 

T10. Finanţarea activităţii de antreprenoriat 2 1 

T11. Etica şi eticheta antreprenorului contemporan 4 0,5 

Total lecţii practice: 30 8 

 MANAGEMENT GENERAL 

LP1.  Notiuni generale privind managementul 2 1 

LP2.  Caracteristica managerului  modern 2 1 

LP3. Studiu de caz  ,, Organizatia si manager’’ 2 1 

LP4. Examinarea mediului ambiant 2 1 

LP5. Mediu extern. Oportunitati si pericole. 2 1 
LP6.  Planificarea functie a managementului 2 1 

LP 7. Functia de motivare in management 2 1 

LP. 8 Organizarea neformala a unei intreprinderi 2 1 

LP 9-10. Structura organizationala. Studiu de caz 4  

LP.11 Sistemul informational la intreprindere 2  

LP.12 Decizia manageriala. Studiu de caz 2  

LP.13  Metoda Delbecq   2  

LP 14  Examinarea metodelor generale de management 2  

LP15.Strategia intreprinderii’’ Studiu de caz 2  

Total lecţii practice: 30 8 
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9. Evaluare 

Forma de învățământ  
Periodică   

Curentă   
Lucrul 

individual  
Examen final  

Atestarea 1  Atestarea 2  

Cu frecvență  15%  15%  15%  15%  40%  

Cu frecvență redusă  25%  25%  50%  

Standard minim de performanţă  

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi seminare  
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre evaluări. 

 


