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I . Preliminarii 

Modernizarea şi eficientizarea învăţământului profesional tehnic în vederea sporirii competitivităţii economiei 

naţionale prin pregătirea forţei de muncă competente şi calificate, în corespundere cu cerinţele actuale şi 

viitoare ale pieţei muncii reprezintă obiectivul general al tuturor strategiilor de dezvoltare şi politicilor 

educaţionale în domeniul învăţământului profesional tehnic. Curriculumul modular la disciplina Bazele 

Antreprenoriatului este un document normativ aferent procesului de formare profesională a muncitorilor 

calificaţi, a maiştrilor, tehnicienilor şi altor categorii de specialişti înconformitatecu: 

−Codului educaţiei al Republicii Moldova, nr. 152 din 14.07.2014 

− Cadrul Naţional al Calificărilor din Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1016 din 

23.11.2017; 

− Nomenclatorul domeniilor de formare profesională și al meseriilor/profesiilor, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 425 din 03.07.2015; 

− Nomenclatorul domeniilor de formare profesională al specialităţilorşi calificărilor pentru învăţămîntul 

profesional tehnic postsecundarşipostsecundarnonterţiar,aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 853 din 

14.12.2015 . 

− Cadrul de referință al curriculumului pentru învățământul profesional tehnic, aprobat prin ordinul nr. 1128 

din 26.11.2015; 

− Planul-cadru pentru învăţământul profesional tehnic secundar, aprobat prin Ordinul Ministrului Educației, 

Culturii și Cercetării nr. 488 din 07.05.2019; 

− Plan-cadru pentru învăţâmântul profesional tehnic postsecundar și postsecundarnonterțiar în baza Sistemului 

de Credite de Studii Transferabile, aprobat prin Ordinul Ministrului Educației nr. 1205 din 16.12.2015.  

Disciplina Bazele Antreprenoriatului are drept scop de a iniţia elevii în conceptele de bază ale 

antreprenoriatului şi urmăreşte dezvoltarea la elevi a competenţelor, ce le vor permite valorificarea eficientă a 

propriului potenţial, iar în perspectivă, dezvoltarea unei cariere de succes, inclusiv iniţierea şi gestionarea 

eficientă a unor activităţi antreprenoriale. În cadrul disciplinei de studiu se prezintă sub o formă explicită şi 

accesibilă noţiunile generale referitoare la antreprenoriat şi întreprinderi, oportunităţilor de dezvoltare a 

carierei prin activităţi antreprenoriale, caracteristica bazei legislative şi a modalităţilor de lansare şi gestionare 

a unor activități antreprenoriale și/sau afaceri, strategiile şi reperele esenţiale în elaborarea unui plan de 

afaceri, precum şi diverse opţiuni de finanţare şi susţinere a activităţilor antreprenoriale. 

Concepţia Curriculumului modular la disciplina Bazele Antreprenoriatului este orientată spre formarea şi 

dezvoltarea la elevi a competenţei antreprenoriale și a spiritului de inițiativă necesar viitorilor muncitori, 

maiştri, tehnicieni şi altor categorii de specialişti pentru o integrare cât mai reușită în piața muncii și o adaptare 

socio-profesională de succes, respondentă la schimbările actuale și de perspectivă. Curriculum-ul oferă 

cadrelor didactice informația necesară pentru a elabora proiectul de lungă durată la disciplina Bazele 

Antreprenoriatului, luând în calcul specificul celor trei nivele ISCED, creând premise pentru implementarea 

lui în toate instituțiile de învățământ profesional tehnic secundar, postsecundar și postsecundar nonterțiar, după 

cum urmează: 

• Nivel minim – programe de formare profesională tehnică secundară (nivelul 3 ISCED); 

• Nivel mediu – programe de formare profesională tehnică postsecundară (nivelul 4 ISCED) pentru toate 

specialitățile prevăzute de Nomenclatorul domeniilor de formare profesională, al specialităţilor şi calificărilor 

pentru învăţămîntul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar, aprobat prin hotărârea 

Guvernului nr. 853 din 14.12.2015, cu excepția celor specifice domeniului de educație 41. Afaceri şi 

administrare, finalitățile de studiu suplimentare vor fi marcate cu un asterix 

• Nivel avansat −programe de formare profesională tehnică postsecundară nonterţiară (nivelul 5 ISCED) și a 



specialităților din cadrul domeniului de educația 41. Afaceri şi administrare finalitățile de studiu suplimentare 

vor fi marcate cu două asterixuri**. Implementarea finalităților curriculare în corespundere cu nivele 

menționate se realizează succesiv, astfel ca nivelele superioare să valorifice cerințele celor inferioare. 

Rezultatele scontate ale învățării la disciplina Bazele Antreprenoriatului pe niveluri de 

calificare 

Precondiții pentru studierea disciplinei Bazele Antreprenoriatului, reprezintă competențele elementare 

matematice, digitale, de comunicare și cele specifice specialității la care elevii își fac studiile. Toate acestea 

sunt necesare la planificarea detaliata a activităților antreprenoriale și prezentarea planului de afaceri, precum 

și valorificarea oportunităților oferite de meseria/specialitatea studiata. Parcurgerea integrală sau parțială a 

prezentului curriculum va oferi elevilor instituțiilor de învățământ profesional tehnic posibilitatea: 

 - de a dezvolta competențele profesionale generale, corespunzătoare calificării profesionale; 

 - de a forma elevilor competențe specifice în antreprenoriat; 

 - de a facilita integrarea mai rapidă a absolvenților în câmpul muncii 

 - de a-și proiecta propriul traseu de dezvoltare profesională și educațională, inclusiv în antreprenoriat.  

Funcţiile de bază ale Curriculum-ului la disciplina Bazele Antreprenoriatului sunt: 

 − act normativ ce reglementează organizarea și desfășurarea procesului educațional de predare, învăţare, 

evaluare în contextul unei pedagogii axate pe competenţe; 

 − reper pentru proiectarea didactică şi desfăşurarea procesului educaţional orientat spre formarea de 

competenţe; 

 − componentă de bază pentru asigurarea procesului de evaluare și notare; 

 −vector al procesului educaţional spre formarea de competenţe la elevi; 

  −componentă fundamentală pentru elaborarea manualelor tipărite, ghidurilor metodologice, manualelor 

electronice, testelor de evaluare. 

 Curriculum-ul la disciplina Bazele Antreprenoriatului se adresează tuturor actorilor educaționali interesați în 

implementarea acestei discipline de studiu, dar preponderent: 

−cadrelor didactice din instituţiile de învăţămînt profesional tehnic; 

−autorilor de manuale şi de ghiduri metodologice; 

−elevilor din instituțiile de învățământ profesional tehnic; 

−comisiilor pentru examenele de calificare; 

− comisiilor de validare a rezultatelor învățării, dobândite în context nonformal şi informal; 

− părinților, etc.  

Documentul în cauză poate fi utilizat pentru perceperea coerentă și sistemică a disciplinei Bazele 

Antreprenoriatului, cât și pentru proiectarea unui demers didactic eficient. 

 

 

II. Motivația, utilitatea modulului pentru dezvoltarea profesională. 

Personalitatea umană este caracterizată printr-un dinamism continuu în definitivarea setului de calităţi şi 

comportamente specifice diverselor domenii de activitate, printr-o învăţare permanentă pe parcursul întregii 

vieţi. Formarea competenţelor antreprenoriale şi cultivarea spiritului de initiativă necesită un efort continuu şi 



de durată, pentru a atinge nivelul de performanţă dorit şi succes în viaţă. Disciplina Bazele Antreprenoriatului 

vizează integrarea competenţelor formate în cadrul altor discipline studiate cu competenţele formate de acest 

curs, asigurând astfel un demers prin excelenţă interdisciplinar şi transcurricular. Disciplina Bazele 

Antreprenoriatului oferă elevilor oportunitatea de a-și dezvolta creativitatea, inovaţia, capacitatea de a 

valorifica ideile inedite de afaceri în practică, asumarea de riscuri, precum şi abilitatea elevului de a planifica 

şi de a conduce proiecte în scopul atingerii unor obiective bine determinate. Toate acestea vor servi drept reper 

pentru elevi nu numai în viaţa lor de zi cu zi, dar şi la locul de muncă, făcându-i conştienţi de contextul muncii 

lor, capabili să valorifice oportunităţile, constituind, în acelaşi timp, temelia pentru deprinderi şi cunoştinţe 

mult mai specifice cerute de piaţa forţei de muncă. Aceasta presupune, de asemeni, conştientizarea valorilor 

etice şi promovarea bunei guvernări. Predarea acestei discipline este deosebit de eficace în cadrul formării 

profesionale iniţiale, deoarece elevii sunt aproape de încadrarea în campul muncii, iar desfăşurarea unei 

activităţi independente poate reprezenta o opţiune importantă pentru autoangajare și dezvoltarea carierei 

acestora. Subiectele de studiu şi resursele procedurale, vizate de Bazele Antreprenoriatului, oferă elevilor 

instrumente reale pentru rezolvarea eficientă a situaţiilorproblemă, analiza obiectivă a ideilor de afaceri, 

comunicarea eficientă pentru stabilirea relaţiilor de parteneriat în mediul profesional, conducerea şi evaluarea 

oricărui proiect prin asumarea conştientă a riscurilor ce ţin de realizarea acestuia. Elevii se vor simţi mult mai 

siguri de sine în ceea ce priveşte înfiinţarea propriei lor activități antreprenoriale/afaceri, dacă îşi vor putea 

testa ideile într-un mediu educaţional propice. Beneficiile educaţiei antreprenoriale nu se limitează doar la 

stimularea înfiinţării noilor afaceri inovatoare şi creării locurilor de muncă. Antreprenoriatul şi spiritul 

antreprenorial presupun un set de competenţe necesare tuturor, ajutând persoanele să devină mai creative şi 

mai sigure în orice activitate pe care o întreprind în context social şi cotidian, inclusiv in procesul de angajare 

și activitate în cadrul unor intreprinderi, instituţii de pe piaţa forţei de muncă sau în procesul de autoangajare. 

III.  Competențele profesionale specifice modulului 

CS1. Identificarea ideilor de afaceri pentru valorificarea oportunităților de dezvoltare personală și 

profesională 

 CS2. Aplicarea elementelor de management în planificarea activităților antreprenoriale 

 CS3. Estimarea resurselor financiare necesare inițierii și dezvoltării unei activități antreprenoriale  

CS4. Dezvoltarea unei strategii de marketing, axate pe propria idee de afacere  

CS5. Elaborarea unui plan de afaceri pentru inițierea și dezvoltarea unei activități antreprenoriale. 

 

 

IV.  Administrarea disciplinei 

 

Semestrul 

 

 

 

 

Numărul de ore 

 

Modalitatea de 

evaluare 

Numărul  

de credite 

Total Contact direct 

 

Lucrul individual 

Prelegeri Practica 

 

VI 60 30 - 30 Examen 2 

 

 

 



 

 

 

V. Unitățile de învățare 

Modulul 3. Finanţarea şi evidenţa activităţii antreprenoriale 

 

Unități de competență Unități de conținut Abilități 

 

1. Capitalul necesar pentru afacerea mea 

 

UC10. Estimarea 
necesarului de capital 

1. Sursele financiare necesare 
pentru lansarea unei activitati 
antreprenoriale: 
• Sursele proprii 
• Surse împrumutate 
• Avantaje şi limite ale 
surselor împrumutate 
2. Calcularea costului 
resurselor împrumutate. 
3. Estimarea necesarului de 
capital pentru iniţierea unei 
activitati antreprenoriale. 

 

A71. Identifică resursele 
financiare, materiale şi 
umane necesare pentru 
lansarea unei activitati 

antreprenoriale; 
A72. Estimează necesarul de 

resurse financiare; 
A73. Identifică sursele de 

finanțare; 
A74. Calculează costul 

resurselor împrumutate; 
A75. Identifică programele de 

finanţare pentru 
diverse activitati 
antreprenoriale;* 

A76. Argumentează 
importanţa estimării 

cheltuielilor de lansare a unei 
activitati 

antreprenoriale;* 
A77. Argumentează 

avantajele/dezavantajele 
utilizării surselor împrum 

 

2. Venituri şi cheltuieli 

 

UC11. Analizarea 
situației fluxului 
mijloacelor bănești pe 
parcursul unei unități 
de timp în situații reale 
sau simulate 
 

 

 

 

 

 

4.Conţinutul şi structura 
veniturilor. Prognoza 
veniturilor 

5. Tipuri de cheltuieli. 
Prognoza cheltuielilor. 

 

A78. Explică necesitatea 
prognozării veniturilor 
şi cheltuielilor la etapa de 
iniţiere a unei 
activitati antreprenoriale; 
A79. Estimează veniturile şi 
cheltuielile pentru 
implementarea propriei idei 
de afaceri; 
A80. Explică modul în care se 
duce evidenţa 
propriei afaceri; 



 

 

 

 

 

  

A81. Planifică veniturile şi 
cheltuielile unei 
activitati antreprenoriale;* 
A82. Întocmeşte fluxul de 
numerar.* 
A83. Comentează situaţia 
financiară a unei 
activitati antreprenoriale în 
baza fluxului de 
numerar pe parcursul unui an 
de activitate;** 
A84. Restructurează resursele 
financiare în 
situaţii neprevăzute.** 
 

 

3.  Gestionarea finanţelor 

 

UC12. Realizarea 

evidenței financiare a 

unei activitati 

antreprenoriale 

conform cerințelor 

legale 

 

6. Noţiuni fundamentale de 

evidenţă contabilă. Sisteme 

de evidență contabilă. 

7. Contul contabil/ reguli de 

funcţionare a conturilor 

contabile. 

8. Structura activului 

patrimonial . Structura 

elementelor de activ şi 

pasiv. 

9. Structura şi elementele 

bilanţului contabil. Reguli 

de bază în întocmirea 

bilanțului contabil. 

 

A85. Explică importanţa 
evidenţei financiare în 

activitatea antreprenorială; 
A86. Explică modul de 
evidenţă contabilă în 

partidă simplă şi în partidă 
dublă; 

A87. Caracterizează structura 
şi forma unui cont 

contabil; 
A88. Întocmește corect 
înregistrări cronologice 

în conturi contabile în partidă 
simplă şi dublă; 

A89. Descrie structura 
activului şi pasivului 

patrimonial al intreprinderii; 
A90. Diferențiază structura 

elementelor de pasiv 
și activ; 

A91. Întocmeşte un bilanț 
contabil simplificat al 

propriei afaceri respectând 
regulile;* 

A92. Argumentează 
necesitatea evidenței 

contabile în gestionarea 
propriei afaceri. 

4. Eficiența economico-financiară 

 

UC13. Estimarea 
eficienţei 
economicofinanciare a 
unei 
afaceri în baza 
indicatorilor economici 
 

10.Indicatori ai rezultatelor 
economico-financiare: 
cost versus preț; volumul 

vânzărilor; marja brută a 

vânzarilor; marja netă a 

vânzarilor; profitabilitatea 

operațională. 

11. Indicatori ai rezultatelor 

A93. Operează cu noţiuni de 
evidenţă financiară; 
A94. Explică esenţa 

categoriilor de cheltuieli; 
A95. Distinge costurile, 

cheltuielile şi preţurile în 
afaceri; 

A96. Calculează indicatorii 



 

 

 

 

 

 

UC14. Elaborarea 
planului financiar al 
propriei afaceri 

economico-financiare: 
pragul de rentabilitate; 

rentabilitatea activelor (ROA); 

rentabilitatea capitalului 

propriu (ROE); 

12. Indicatori ai rezultatelor 
economico-financiare: 
coeficentul de îndatorare; 

profitul net; termenul de 

recuperare a investiției;. 

13. Componentele planului 
financiar pentru propria idee 
de afacere 

eficienţeieconomicofinanciare 
ai unei activitati 
antreprenoriale; 

A97. Analizează indicatorii 
eficienţei 

economicofinanciare ai unei 
activitati antreprenoriale;* 

A98. Prognozează rezultatul 
financiar al unei 

activitati antreprenoriale;** 
A99. Argumentează 

eficienţaeconomicofinanciară 
a unei activitati 

antreprenoriale prin 
prisma indicatorilor 

financiari.**caz.* 

A100. Prezintă prognoza 
finaciară a propriei 

afaceri; 
A101. Evaluează prognoza 

finaciară pentru 
propria idee de afacere şi a 

colegilor;* 
A102. Apreciază 

corectitudinea planului 
financiar 

elaborat.** 

 

Modulul 4. Marketing 

Unități de competență Unități de conținut Abilități 

 

1. Marketingul şi utilitatea lui în afaceri 

 

UC15. Planificarea unei 

activități antreprenoriale 

1.Conceptul de management. 

2. Procesul de gestionare și planificare a 

unei activități antreprenoriale. 

3.Scopul și obiectivele unei activități 

antreprenoriale. 

 

A29. Explică termenul de 

management; 

A30. Definește noțiunile de 

antreprenor și manager; 

A31. Caracterizează etapele 

activității de gestionare a unei 

afaceri; 

A32. Stabileşte scopul şi 

obiectivele unei afaceri; 

A33. Identifică activitățile 

procesului de planificare; 

A34. Valorifică momentele -

cheie la elaborarea strategiei 

de gestionare a afacerii;* 

A35. Argumentează 

necesitatea planificării în 

procesul de gestionare a 

afacerii 



 

2. Piaţa şi clienţii . Cercetarea de piaţă. 

 

UC16. Administrarea unei 

activitati antreprenoriale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Organizarea timpului. 

5. Organizarea personalului și a condițiilor 

de muncă. 

6. Rolul comunicării în gestionarea unei 

activitati antreprenoriale. 

7. Asigurarea cu resurse umane 

8. Elementele principale ale unui contract de 

muncă,inclusiv avantajele contractului de 

muncă în dirijarea personalului angajat. 

A36. Elaborează schema de 

organizare a unei activități 

antreprenoriale; 

A37. Elaborează fişa postului 

pentru angajaţi; 

A38. Stabilește necesarul de 

personal pentru inițierea 

afacerii; 

A39. Stabileşte sarcini pentru 

angajaţi şi termeni de 

realizare; 

A40. Elaborează un plan 

zilnic al activităților; 

A41. Aplică caracteristicile 

comunicării eficiente; 

A42. Aplică metode eficiente 

de recrutare a personalului; 

A43. Întocmește un contract 

individual de muncă; 

A44. Desfășoară procedura de 

angajare a persoanei 

selectate; 

A45. Elaborează probe de 

testare a abilităților 

candidaților;* 

A46. Determină dificultățile 

care pot apărea în procesul 

comunicării;* 

A47. Determină nevoile 

angajaților pentru a obține 

implicarea totală a acestora;* 

A48. Argumentează rolul 

comunicării în gestionarea 

afacerii.* 

 

3.  Concurenţa 

 

UC17. Verificarea 

rezultatelor obținute în 

raport cu standardele de 

calitate 

 

9.Evaluarea calității 

10. Evaluarea profesională a angajaților. 

 

A57. Descrie etapele de bază 

ale controlului managerial; 

A58. Identifică domeniile 

asupra cărora se va axa 

controlul propriei afaceri; 

A59. Determină indicatorii 

financiari ai afacerii; 

A60. Determină indicatorii de 

eficiență a muncii; 

A61. Aplică standardele de 

calitate; 

A62. Analizează căile 

posibile de creștere a 

nivelului eficienței muncii;* 

A63. Argumentează 

necesitatea realizării 

controlului managerial. 



UC18. Gestionarea 

riscurilor 

 

 

 

 

11. Tipurile de riscuri si cauzele apariției 

acestora 

12. Modalități de diminuare și gestionare a 

riscurilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A64. Identifică riscurile 

specifice propriei idei de 

afaceri; 

A65. Analizează cauzele 

apariției riscurilor în 

antreprenoriat; 

A66. Clasifică riscurile 

activității de antreprenoriat în 

funcție de diferite criterii; 

A67. Determină modalitățile 

de gestionare a riscurilor; 

A68. Evaluază impactul 

riscurilor asupra unei 

activitati antreprenoriale;* 

A69. Elaborează măsuri de 

gestionare a riscurilor;* 

A70. Argumentează metode 

eficiente de gestionare a 

riscurilor în situații 

concrete.* 

 

4. Produsul şi formarea preţului 

UC19. Identificarea 
componentelor 
principale ale 
produsului în mixul de 
marketing 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UC20. Elaborarea 
politicii de preț în mixul 
de marketing 

 

13. Noţiunea de 
produs/serviciu. Criteriile 
de elaborare a unui produs 
sau serviciu nou. 
14. Calitatea produsului/ 
serviciului. Ciclul de viaţă a 
unui produs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Formarea preţului. Esenţa 
şi principiul de stabilire a 
preţului. 
16. Analiza şi determinarea 
preţului. 
 

A120. Identifică legătura 
între criteriile de 
elaborare a unui produs și 
piața lor de 
desfacere. 
A121. Descrie detaliat 
caracteristicile 
produsului/serviciului 
propus şi necesităţile 
consumatorului pe care le 
satisface. 
A122. Evaluează 
produsul/serviciul propus 
în 
conformitate cu cerinţele 
existente pe piaţă* 
A123. Apreciază 
comportamentul 
antreprenorului în funcție 
de impactul ciclului 
de viață al 
produsului/servicului 
asupra unei 
activitati antreprenoriale.** 
A124. Determină o metodă 
relevantă pentru 
calcularea prețului unui 
produs/ serviciu; 
A125. Estimează impactul 
asupra unei activitati 
antreprenoriale a 
determinării prețului unui 
produs/serviciu în raport 
cu piaţa; 



A126. Determină pretul de 
realizare a 
produsului/serviciului 
 

 

5. Promovarea, plasarea şi distribuţia.  Planul de marketing 

 

UC21. Conceperea și 
aplicarea strategiilor de 
marketing convenabile 
în funcție de sectorul 
economic, tendințele 
pieței și profilul 
consumatorului 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UC22. Elaborarea 
planului de marketing a 
afacerii proprii 

 

17Promovarea, plasarea şi 
distribuţia. Canale de 
distribuţie 
18. Metode şi instrumente de 
promovare 
19. Elaborarea strategiei de 
promovare.Importanţa 
plasării şi criteriile de 
selectare a acesteia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.Componentele planului de 
marketing a afacerii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A127. Identifică categoriile de 
clienți a 
produsului/ serviciului. 
A128. Stabilește plasamnetul 
optimal pentru 
produs/ serviciu; 
A129. Determină canalele de 
distribuţie eficiente 
pentru propria afacere; 
A130. Elaborează strategia de 
promovare a unui 
produs/serviciu, aplicând 
metode şi 
instrumente adecvate 
segmentului de piaţă a 
propriei afaceri;* 
 
 
 
 
A131. Elaborează politicile de 
marketing ale 
firmei, bazate pe mixul de 
marketin 
A132. Explică elementele 
esenţiale ale planului de 
marketing din perspectiva unui 
antreprenor/ 
antreprenoare; 
A133. Elaborează 
componentele planului de 
marketing.* 
 

 

Modulul 5. Planificarea unei afaceri 

Unități de competență Unități de conținut Abilități 

 

1.Planificarea – cheia succesului unei activitati antreprenoriale 

 

UC23. Planificarea 
unei activitati 

antreprenoriale 

1. Importanța planificării. 
2. Planificarea strategică 
(viziunea, misiunea, 
obiectivele, analiza SWOT). 
3. Planificarea tactică și 
operațională: 

A134. Explică raţionamentul 
paşilor planificării 

afacerii; 
A135. Întocmeşte structura 

planului de afaceri 
pentru realizarea propriei 



• necesarul de personal; 

• statele de personal; 

• structura 

organizatorică; 

4. Planificarea tactică și 
operațională: 
• necesarul de materiale 

și echipament de lucru 

• necesarul de capital 

inițial. 

5. Planificarea și organizarea 
timpului.. 

idei de afaceri ; 
A136. Estimează necesarul 

de resurse pentru 
lansarea unei afaceri; 

A137. Creează structura 
organizatorică a firmei; 
A138. Elaborează scopul 

propriei afaceri; 
A139. Formulează 

obiectivele firmei conform 
sistemului SMART; 

A140. Elaborează agenda de 
activitate a 

antreprenorului;* 
A141. Apreciază necesarul 

de materiale și 
echipament de lucru pentru 

inițierea activitati 
antreprenoriale;* 

A142. Argumentează 
necesitatea planificării 

activității 
antreprenoriale.** 

 

2. Planul de afaceri 

 

UC24. Elaborarea 
planului de afaceri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Rolul și importanța planului de 
afaceri. Functiile planului de 
afaceri 
7. Beneficiarii planului de afaceri 
şi tipologia planurilor de 
afaceri 
8. Structura și conţinuturile 
compartimentelor de baza ale 
unui plan de afaceri: 
- Foaia de titlu 
- Rezumatul planului de afaceri 
- Descrierea afacerii 
- Managementul firmei 
- Descrierea 
produsului/serviciului 
- Piața țintă și concurența 
9. Procesul de producție și furnizorii 
- Planul de marketing 
- Previziuni financiare. 
 

A150. Identifică necesarul 
de utilaje, 

echipamente și materie 
primă. 

A151. Estimează necesarul 
de resurs financiare 

pentru utilaje, echipament 
şi materie primă; 

A152. Estimează necesarul 
de personal și fondul 

de remunerare pentru o 
lună/ an; 

A153. Descrie punctele tari 
şi slabe ale 

concurenţilor şi factorii 
care le asigură 

succesul în afacere; 
A154. Estimează veniturile 

și costurile afacerii; 
A155. Descrie piața țintă și 

estimează numărul de 
potențiali clienți şi 

estimează evoluţia pieţii;* 
A156. Elaborează planul 

financiar al propriei 
afaceri;** 

A157. Întocmeşte bilanţul 
contabil simplificat a 

propriei afaceri;** 
A158. Elaborează planul de 



marketing a propriei 
afaceri;** 

A159. Calculează indicatorii 
economici a propriei 

afaceri;** 
A160. Prezintă spre 

susținere planul  
 

3. Specificul comunicării in afaceri 

 

UC25. Evidențierea 
asemănărilor și 

deosebirilor dintre 
comunicarea 

nonverbală și verbală 
și aplicarea acestora în 
context antreprenorial 

 
UC26. Determinarea 

specificului 
comunicării în funcție 

de categoriile de 
persoane cum ar fi 
parteneri, angajați, 

reprezentanți ai 
instituțiilor publice 

etc. 

 

10. Comunicarea umană, 
comunicarea în afaceri. 
Specificul și formelecomunicării verbale 
și 
nonverbale 
11. Gestionarea timpului si 
spațiului în comunicare. 
Limbajul trupului și a vocii 
12.. Limbajul vestimentației în 
afaceri . Puterea și 
credibilitatea imaginii 
antreprenorului 
13. Ascultare și comunicare. 

 

A163. Aplică principalele 
forme de comunicare 
verbala în activitatea 

antreprenorială; 
A164. Determină rolul 

limbajului vestimentar în 
comunicarea din mediul de 

afaceri; 
A165. Estimează cantitatea 

informației și timpul 
necesar pentru prezentarea 

ei.* 
A166. Analizează relația 

dintre comunicarea 
nonverbală și comunicarea 

verbală;** 
A167. Argumentează 

necesitatea comunicării în 
afaceri.**. 

4. Definitivarea și prezentarea propriului plan de afaceri 

UC27. Prezentarea 
publică argumentată a 
ideii și/sau a planului 

de afaceri 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

14.Norme și criterii de redactare 
și prezentare a planului de 
afaceri (format, pagini, tabele, 
etc) 
15 . Cerințe cu privire la susținerea 
publică a planului de afaceri 
16 . Indicatori de evaluare a 
planurilor 
17 . Materialele necesare 
prezentării eficiente a ideii de 
afaceri sau a unui plan de 
afaceri 
18.Instrumente de comunicare 
orală. 
19.. Aplicații IT pentru realizarea 
unei prezentări 

 

 

 

 

 

 

A168. Structurează planul 
de afaceri conform 
cerințelor metodologice; 
A169. Redactează și 
formatează corect textul 
planului de afaceri; 
A170. Selectează aplicații IT 
pentru susținerea 
publică a planului și 
elaborează textul 
prezentării; 
A171. Pregătește 
materialele demonstrative 
necesare pentru 
prezentarea planului de 
afaceri; 
A172. Identifică 
instrumentele de 
comunicare 
necesare pentru 
prezentarea planului de 
afaceri;** 
A173. Utilizează aplicații IT 
pentru susținerea 
publică a ideii și/sau a 



planului de afaceri. 

 

 

 

 

VI.  Repartizarea orientativă a orelor pe unități de învățare 

 

 

Nr. 

Crt. 

 

Unități de învățare 

Numărul de ore 

 

Total Contact direct Lucrul 

individual 

Prelegeri Practica 

/seminar 

1. Capitalul necesar pentru afacerea mea 5 3 - 2 

2. Venituri şi cheltuieli. Gestionarea finanţelor 10 3 - 7 

3. Eficiența economico-financiară 

 
5 3 - 2 

4. Marketingul şi utilitatea lui în afaceri 5 3 - 2 

5. Piaţa şi clienţii . Cercetarea de piaţă. 5 3 - 2 

6. Produsul şi formarea preţului 

 
5 3 - 2 

7. Promovarea, plasarea şi distribuţia. 

 Planul de marketing 

5 3 - 2 

8. Planificarea – cheia succesului unei activitati 

antreprenoriale. Planul de afaceri 

10 3 - 7 

9. Specificul comunicării in afaceri 5 3 - 2 

10. Definitivarea și prezentarea propriului plan de 

 afaceri 

5 3 - 2 

 

Total 60 30 - 30 

 



VII.  Studiul individual ghidat de profesor 

Modulul 3. Finanţarea şi evidenţa activităţii antreprenoriale 

 

Materii pentru studiul individual Produse de elaborat Modalități de 

 evaluare 

Termeni de 

realizare 

1. Capitalul necesar pentru afacerea mea 
 

1. Necesarul de capital pentru propria 

afacere 

 

Sarcini individuale: 

 - Calcularea necesarului de 

capital pentru  

lansarea proprieii idei de 

afaceri. 

 Estimați ponderea 

 capitalului propriu şi a 

 celui împrumutat pentru 

afacerea proprie. 

Prezentarea 

concluziilor şi  

a calculelor 

 realizate 

Conform 

 planului de 

învățământ 

2. Venituri şi cheltuieli 

 

2.Prognoza veniturilor şi 

cheltuielilor.  

3.Fluxul de numerar 

Sarcini individuale: -

Identificaţi tipurile de  

venituri de cheltuieli 

existente în afaceri; - 

Identificaţi cheltuielile 

necesare pentru o unitate 

de produs\serviciu; 

Argumentaţi necesitatea şi 

importanţa prognozării cât 

mai reale a fluxului de 

numerar pentru propria 

afacere. 

 Prezentarea  

tabelelor cu 

prognozarea 

veniturilor şi 

cheltuielilor;  

Prezentarea 

concluziilor 

 

Conform 

 planului de 

învățământ 

3. Gestionarea finanţelor 

 

 

4.Structura elementelor de active 

şi pasive. 

5.Structura bilanţului contabil 

 

Sarcini individuale: 

 Descrieţi elementele 

componente ale bilanţului 

contabil; 

 Argumentaţi importanţa 

evidenţei contabile  

în gestionarea unei activitati 

antreprenoriale proprii. 

Prezentarea 

tabelului 

Conform  

planului de 

învățământ 

4. Eficiența economico-financiară a unei activitati antreprenoriale 

 



6.Indicatorii ce reflectă 

 rezultatele activităţii unei activitati 

antreprenoriale proprii 

Sarcini individuale:  
Identificaţi indicatorii 

economici şi financiari ai 

propriei afaceri; 

Explicaţiimportanţa  

calculării indicatorilor 

economici şi financiari  

ai unei activitati antreprenoriale 

de către antreprenor; 

- Identificaţişiprezentaţi a cel 

puţin 3 criterii  

de măsurare a eficienţei 

economico-financiară a propriei 

afaceri;  

 Explicaţi diferenţele 

 dintre noţiunile de Profit 

 brut şi Profit net;  

- Explicaţi diferenţa dintre  

flux de numerar şi profit. 

Prezentarea  

concluziilor şi 

 a calculelor realizate 

Conform  

planului de 

învățământ 

 

 

Modulul 4. Marketing 

Materii pentru studiul individual Produse de elaborat Modalități de 

evaluare 

Termeni de 

realizare 

1. Marketingul şi utilitatea lui în afaceri 

1.Funcțiile marketingului Sarcini individuale: 

Elaborați acțiuni pentru 

 fiecare 

funcție a marketingului din 

perspectiva afacerii 

proprii. 

Lista 

 acțiunilor  

elaborate 

Conform 

 planului de 

 învățământ 

2. Piaţa şi clienţii. Cercetarea de piaţă 

2.Metodele de cercetare utilizate în 

marketing Piața și componentele ei. 

3.Comportamentul consumatorilor 

Sarcini individuale: 

Elaborați unchestionar pentru a 

realiza 

cercetarea de piață a unui produs 

sau serviciu; 

Calculați mărimea pieții pentru 

propria idee de 

afacere; 

Calculați cota potențială de piaţă 

pentru propria 

afacere. 

Prezentarea 

portofoliilor 

Conform  

planului de  

învățământ 

3. Concurenţa 



 

4.Criterii de evaluare a concurenților 

 

Sarcini individuale: 

Evaluați oferta de produse  

și servicii a concurentilor 

Prezentarea 

portofoliilor 

 

Conform  

planului de  

învățământ 

4. Produsul şi formarea preţului 
 

 

 

5.Produsul : bunuri și servicii 

6. Strategii de formare și stabilire a 

prețului 

 

 

Sarcini individuale: 

Descrieți produsul /serviciul 

propriu în baza 

algoritmului propus; 

Identificați factorii care 

influiențează 

calitatea produsului sau 

serviciului pentru 

propria afacere;  

Stabiliți prețul pentru un 

produs/serviciu în 

baza strategiei orientate după 

costuri. 

 

 

 

Prezentarea 

portofoliilor 

 

Conform 

planului de 

învățământ 

5. Promovarea, plasarea şi distribuţia. Planul de marketing al afacerii 
 

 

7.Metodele și instrumentele de 

promovare a afacerii 

 

Sarcini individuale:  

Stabiliți 

2 metode de promovare a 

produsului/serviciului. 

 

Prezentarea 

 spotului 

Conform  

planului de  

învățământ 

 

Modulul 5. Planificarea unei afaceri 

 

Materii pentru studiul individual Produse de elaborat Modalități de 

evaluare 

Termeni de 

realizare 

5. Planificarea – cheia succesului unei afaceri 

1. Planul de activitate operațională Sarcini individuale: 

Elaborarea agendei de 

activitate a unui antreprenor 

pentru o lună de 

activitate 

Prezentarea  

planului  

operațional 

Conform 

 planului de 

învățământ 

6. Planul de afaceri 



2.Structura și continuturil  

ecompartimentelor de baza ale unui 

 plan de afaceri 

Sarcini individuale: 

Descrierea pieţei- țintă și 

estimarea numărului de 

potențiali clienți pentru 

un produs sau serviciu 

 

 Prezentarea 

 studiului 

Conform 

 planului de 

învățământ 

Specificul comunicării în afaceri 

 

  3.Specificul și formele  

comunicării verbale și nonverbale 

 

Sarcini individuale: 

Referat „Comunicarea  

verbală și nonverbală” 

Prezentarea  

referatului 

Conform 

 planului de 

învățământ 

7. Definitivarea și prezentarea propriului plan de afaceri 

4.Cerințe cu privire la susținerea 

 publică a planului de afaceri  

5.Aplicații IT pentru realizarea 

 unei prezentări 

Sarcini individuale: 

Elaborarea prezentării 

PowerPoint pentru 

 planul de afaceri elaborat 

Prezentarea PPT 

Conform 

planului de 

învățământ 

 

 

VIII. Lucrările practice recomandate 

 

Modulul 3. Finanţarea şi evidenţa activităţii antreprenoriale 

 

Lucrare practică nr.1: Identificarea surselor de finanţare ale unei activitati antreprenoriale. 

Calcularea costului resurselor împrumutate. 

Lucrare practică nr.2: Elaborarea Prognozei veniturilor şi cheltuielilor unei activitati antreprenoriale 

proprii pentru un an de activitate; Întocmirea fluxului de numerar. 

Lecţie practică nr.3: Întocmireabilanţuluicontabilsimplificat pentru iniţiereaunei activitati 

antreprenorialeproprii. 

Lecţie practică nr.4 Întocmirea planului financiar pentru propria idee de afacere; Calcularea 

termenului de recuperare a investiţiei. 

Modulul 4. Marketing 

Lecție practică 1: Realizarea unui spot publicitar pentru un produs/serviciu. 

Lecție practică 2: Cercetarea de piață. Analiza și prezentarea datelor chestionării. 

Lecție practică 3: Analiza comparativă a concurenților în baza a 5 criterii (minim). 

Lecție practică 4: Stabilirea prețului pentru produse și servicii în baza criteriilor. 



Lecție practică 5: Elaborarea planului de marketing 

Modulul 5. Planificarea unei afaceri 

Lecție practică 1: Elaborarea viziunii, misiunii, obiectivelor propriei afaceri. Elaborarea analizei 

SWOT a propriei afaceri. 

Lecție practică 2: Elaborarea compartimentelor planului de afaceri: 

1. Foaia detitlu;Rezumatul planului de afaceri ; 

2. Descrierea afacerii:Managementul firmei 

3. Piața țintă și concurența;Procesul de producție și furnizorii 

4. Planul de marketing 

5. Previziuni financiare. 

Lecție practică 3: Planificarea și simularea unei şedinţe operative a 

antreprenorului cu angajaţii 

Lecție practică 4: 

Redactarea și formatarea corectă a textul planului de afaceri; 

Autoevaluarea propriului plan de afaceri conform cerințelor 

metodologice; 

 

 

 

IX.   Sugestii metodologice 

Sugestii metodologice Disciplina Bazele antreprenoriatului are un pronunţat caracter aplicativ şi presupune 

accentuarea dimensiunii acţionale în formarea personalităţii elevului. Curriculum-ul la această disciplină este 

centrat pe elev şi adoptă o abordare practică de învăţare prin acţiune. Învăţarea centrată pe elev este axată pe 

rezultate (activităţile elevului, modul de organizare a instruirii, 

metodele de monitorizare, evaluare şi remediere a performanţelor obţinute sub standardele 

educaţionale) şi mai puţin pe intrări (obiective, rolul şi activităţile profesorului, materialele 

didactice etc.). Procesul de predare-învăţare-evaluare a disciplinei Bazele Antreprenoriatului se produce în 

baza unei abordări strategice. Predarea cursului implică gândire strategică şi creativă, care face posibilă 

stăpânirea cu succes a situaţiilor de învăţare, introduce o serie de metode şi tehnici de învăţare care stimulează 

implicarea activă a elevului în procesul educaţional şi asumarea responsabilităţii pentru propria formare. 

Strategia didactică a învăţării centrată pe elev trebuie să încurajeze întrebările, mai mult decît răspunsurile, 

creativitatea mai mult ca memorarea şi reproducerea informaţiilor, lucrul în grup mai mult decît cel individual 

şi excelenţa mai mult ca performanţa medie/standard. Metodologia aplicată schimbă accentul în procesul de 

instruire de la profesor spre elev. Profesorul devine coordonator, facilitator, mentor, consilier şi ghid pentru 

activităţile elevului, realizând, în acest mod, legătura directă între ce se învaţă şi de ce se învaţă. În aceste 

condiţii, subiectul autentic al instruirii va fi elevul, iar strategia didactică va fi proiectată astfel ca elevul să 

devină mult mai activ, autonom şi responsabil pentru rezultatele sale. Sarcina cadrului didactic în acest context 

este de a facilita dezvoltarea personală a elevului. Prin modul de implementare a curriculumului la disciplina 

Bazele Antreprenoriatului, elevii trebuie în permanenţă stimulaţi şi motivaţi spre formarea competenţelor 

profesionale specifice, similare cu cele necesare la viitorul loc de muncă. 

Competenţele profesionale specifice disciplinei Bazele Antreprenoriatului reprezintă un sistem de cunoştinţe, 

abilităţi şi atitudini, care, prin valorificarea unor resurse, contribuie la realizarea individuală sau în grup a unor 



sarcini stabilite de contextul activităţii antreprenoriale. În procesul de proiectare didactică în baza 

curriculumului de faţă, rezultatele aşteptate ale învăţării, asociate unităţilor de învăţare, vor fi unităţile de 

competenţă, care se formează prin prizma cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor. Unitatea de competenţă 

reprezintă un sistem de cunoştinţe, abilităţi practice şi/sau atitudini necesare pentru a realiza anumite atribuții 

și sarcini cognitive şi/sau funcţional-acţionale. Cunoştinţele asigură baza teoretică a competenţei, conducînd la 

diferite tipuri de abilităţi. Abilităţile reprezintă latura 

- 39 - acţională a competenţei; ele se distribuie pe un registru variat, de la deprinderi/structuri algoritmice pînă 

la strategii de abordare inovativă a problemelor. Atitudinile şi caracteristicile 

de personalitate au un rol esenţial în formarea şi dezvoltarea competenţei, acestea orientează valoric 

competenţa şi o susţin afectiv şi motivaţional. Acest lucru poate fi realizat, în primul rînd, printr-o paradigmă 

modernă a activităţilor şi mediului de învăţare şi printr-o proiectarea didactică de lungă şi scurtă durată 

elaborată de cadrul didactic în baza prezentului Curriculum. Cadrul didactic va fi preocupat de stabilirea 

coerenţei pe orizontală între „Competenţe specifice” – „Unităţi de competenţe”–„Conţinuturi”– „Activităţi de 

învăţare”. Designul educaţional, axat pe formare de competenţe, va subordona toate componentele procesului 

didactic - conţinut, tehnologii didactice, proces de evaluare etc. De asemenea, profesorul va utiliza ca 

evenimente educaţionale etapele cadrului „Evocare”–„Realizarea 

sensului” – „Reflecţie”–„Extindere”. Competenţele specifice pe care elevul le va dobândi odată cu finalizarea 

învăţării disciplinei „Bazele Antreprenoriatului”, se vor forma prin parcurgerea unor paşi intermediari, 

reprezentaţi de anumite obiective derivate, numite obiective operaţionale. Acestea vor arata cu precizie şi 

claritate ce va şti şi ce va putea să facă elevul la sfârşitul fiecărei lecţii, vizând un comportament observabil şi 

direct testabil. Centrarea pe elev ca subiect al activităţii instructiv-educative în cadrul disciplinei Bazele 

antreprenoriatului şi orientarea acesteia spre formarea competenţelor specifice presupun respectarea unor 

exigenţe ale învăţării durabile, printre care: utilizarea metodelor interactive; 

realizarea diverselor activităţi pentru exersarea competenţelor antreprenoriale, utilizarea 

calculatorului în exerciţii de simulare a derulării, monitorizării şi evaluării afacerii, care pot 

apropia procesul de predare-învăţare de realitatea economică; operarea cu diferite alternative 

explicative în interpretarea unor fapte, fenomene, procese economice, care va contribui în 

continuare la dezvoltarea unui comportament competitiv şi raţional în utilizarea resurselor 

disponibile. Cadrul didactic ce proiectează desingnul educaţional în baza modelului respectiv, va valorifica în 

practică un sistem de concepte şi principii cărora le vor fi subordinate întreg sistemul de tehnologii didactice: 

• Principiul individualităţii. Prin acest principiu elevul va fi ajutat să devină un subiect autentic al activităţii; 

vor fi create condiţiile de formare a experienţei proprii şi va avea un rol determinant asupra formării sistemului 

de competenţe. 

• Principiul creativităţii şi succesului. Acest principiu se axează pe descoperirea şi dezvoltarea 

particularităţilor individuale şi a unicităţii elevului. Atingerea succesului în 

- 40 - activitate contribuie la formarea imaginii pozitive despre sine, fapt ce stimulează realizarea de către elev 

a activităţii orientate spre autoperfecţionare şi edificarea sa. 

• Principiul încrederii şi susţinerii. Conform acestui principiu, în procesul de instruire se va ţine cont de faptul 

că mobilurile interne ale elevului determină succesul în educaţie. 

• Principiul învăţării experenţiale. Conform acestui principiu, facilităţile oferite de tehnologiile moderne vor fi 

utilizate pentru realizarea unei educaţii nondirective, accentul punîndu-se pe dinamica dezvoltării 

personalităţii. Tehnologiile didactice preconizate pentru a fi aplicate vor fi orientate spre valorificarea învăţării 

experenţiale. Această abordare va contribui la crearea cadrului educaţional care încurajează interacţiunea 

socială pozitivă, motivaţia intrinsecă şi angajarea conştientă a elevului în procesul de activitate economică. 

Indiferent de domeniul formării profesionale, modalitatea cea mai eficace pentru atingerea finalităţilor 

curriculare este de a determina elevii să participe la proiecte şi activităţi practice, în care se pune accentul pe 

învăţarea prin practică şi se câştigă experienţă reală în antreprenoriat. Exercițiile practice care includ 

constituirea şi administrarea firmelor de exerciţiu şi ale 

întreprinderilor create de elevi (atât virtuale cât şi reale) sunt suficient de răspândite în şcolile profesionale din 

spaţiul est-european. În unele cazuri, activităţile sunt integrate în cursul şcolar obligatoriu la Bazele 



antreprenoriatului. În alte cazuri, acestea fac parte din activităţile opţionale sau extraşcolare. Astfel, elevii 

dobândesc cunoştinţe şi abilităţi care îi ajută să devină oameni de succes în viitor şi să conştientizeze asumarea 

riscurilor şi responsabilităţilor pentru activităţile realizate în domeniul antreprenorial. O importanţă deosebită 

o are legătura permanentă a disciplinei cu realitatea şi mediul înconjurător, experienţa de viaţă a elevilor, a 

părinţilor acestora şi oamenilor de afaceri, ceea ce accentuează caracterul aplicativ - practic al disciplinei. În 

unele situaţii, profesorii vor trebui să facă faţă provocărilor care vin din “lumea reală” a aşa-ziselor “afaceri de 

succes”, obţinute prin încălcarea normelor juridice şi etice pentru a minimaliza riscul mesajelor duble. Spiritul 

antreprenorial ce se doreşte cultivat prin prezentul curriculum, trebuie să formeze şi să dezvolte la elevi, 

potenţiali antreprenori, spiritul de fair-play, raporturi corecte cu legea, cu instituţiile de stat sau non-

guvernamentale, cu competitorii sau cu partenerii de afaceri. Profesorul convins el însuşi că afacerile pot fi 

“curate” şi “de succes” în acelaşi timp, că afacerile au ca scop avantajul personal, dar şi al comunităţii, 

avantajul reciproc, va fi cel care îşi va convinge, în cele din urmă, elevii că afacerile, profitul, etica şi legea nu 

se contrazic, ci, dimpotrivă, trebuie gândite şi practicate numai împreună. 

 Privit într-un context mai larg, spiritul antreprenorial presupune abordarea unui comportament civic pro-activ, 

intolerant faţă de ne-respectarea legii de către orice membru al societăţii, orientat spre dezvoltarea socio-

economică a ţării şi a comunităţii. 

 

X. Sugestii de evaluare a competențelor profesionale 

Evaluarea reprezintă o componentă organică a procesului de învăţare. Orice proces educaţional se finalizează 

prin evaluare, ca o cunoaştere şi recunoaştere a rezultatelor procesului de achiziţionare şi formare. Evaluarea 

reprezintă un feed-back permanent între agenţii procesului educativ, menit să confirme formarea la elevi a 

competenţelor urmărite. Evaluarea competenţelor porneşte de la definirea clară a acestora. Prin urmare, pentru 

evaluarea competenţelor trebuie identificate comportamentele care implică un sistem integrat de cunoștințe, 

abilități și atitudini. Caracterul stadial al competenţei ghidează şi evaluarea formării acesteia: evaluarea 

formativă (pe parcurs); evaluarea sumativă (la final: examen, susţinerea planului de afaceri, etc.). Evaluarea 

nivelului de dezvoltare a competenţelor specifice disciplinei Bazele Antreprenoriatului se va realiza în 

concordanţă cu specificul învăţământului profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar, care 

recomandă ca evaluarea să se bazeze pe (a) produsele propuse pentru a fi elaborate şi (b) procesele propuse 

pentru a fi realizate de către elev. Produsele şi procesele în cauză for fi selectate în funcţie de categoria 

competenţelor profesionale de format şi de dezvoltat: (1) cognitive şi (2) funcţional-acţionare. În cazul 

domeniului afectiv, o atenţie deosebită se va acorda evaluării pertinenţei (comportamentului pe potrivă, 

adecvat), perseverenţei (asiduităţii, insistenţei, stăruinţei, tenacităţii), adaptabilităţii, autonomiei şi 

responsabilităţii, capacităţii de a acţiona eficace în situaţii neprevăzute. Obiectivele evaluării vor pune accent 

pe progresul personal, atitudinile faţă de comunitatea de afaceri şi faţă de propria persoană, interesele privind 

evoluţia personală în diferite activităţi profesionale şi dorinţa de a obţine succes în propria activitate 

antreprenorială. Fiecare cadru didactic va proiecta obligatoriu la finalul fiecărei unităţi de învăţare o activitate 

de recapitulare şi evaluare, unde, alături de formele şi instrumentele clasice de evaluare - bateriile de item şi 

teste, bune de evaluat cunoştinţele şi abilităţile, trebuie să vină seturi de situaţii-probleme, lucrări practice cu 

situații de integrare care creează contextul 

necesar pentru evaluarea competenţelor. 

 

 

XI.  Resursele necesare pentru desfășurarea procesului de studii 



urriculum-ul la Bazele antreprenoriatului oferă profesorilor diferite posibilităţi de abordare didactică a 

disciplinei. Oricare ar fi opţiunea didactică a profesorului, aceasta se va dovedi utilă, incitantă, dacă va reuşi să 

antreneze elevii în activităţi de învăţare atrăgătoare, care să răspundă intereselor şi experienţei de viaţă ale 

grupului ţintă. Resursele didactice de bază în predarea disciplinei constau din manuale şi suporturi de curs la 

diferite module, însoţite de prezentări PPT. Pentru dezbateri şi simulări de laborator sunt disponibile Studii de 

caz, diverse situaţii-probleme prezente în următoarele suporturi didactice elaborate de CEDA, cum ar fi: 

Bazele Antreprenoriatului. Sugestii privind Elaborarea Proiectelor 

Didactice; Suport de Curs. Caiet de sarcini pentru elevi la "Bazele Antreprenoriatului"; Proiectarea 

Lecțiilor. Set de Materiale Didactice și sugestii la disciplina; Ghid Metotologic. Sprijin pentru 

profesori la "Bazele Antreprenoriatului", Tinerii in actiune - Oportunitati si solutii. 2012-2014, 

Tinerii in actiune – Antreprenoriatul o optiune de cariera, Istorii de succes, editiile 2017 si 2019. 

 

Acte legislative care reglementează activitatea antreprenorială: 1. Legea nr. 845-XII din 03.01.1992 „Cu 

privire la antreprenoriat şi întreprinderi”. 

 2. Legea nr. 220-XVI 19.10.2007 „Cu privire la înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a 

întreprinzătorilor individuali”. 

 3. Legea R.M. nr. 1265-XV/2000 „Cu privire la înregistrarea de stat a întreprinderilor şi organizaţiilor”. 

 4. Legea nr. 451-XV din 30.07.2001” Privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător” 

 5. Legea R.M. nr. 206-XVI /2006 “Privind susţinerea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii”. 

 6. Legea nr. 93-XIV din 15.06.1998 „Cu privire la patenta de întreprinzător”. 

 7. Legea nr. 208- XVI din 07.07.2006 „ Cu privire la modificările efectuate la legea patentei de 

întreprinzător”. 

 8. Legea nr. 1353-XIV din 03.11.2000 „Privind gospodăriile ţărăneşti (de fermier)”. 

 9. Legea nr. 135-XVI din 14.06.2007 „Privind societăţile cu răspundere limitată”.  

10. Legea nr. 198-XV din 15.05.2003 „Cu privire la Arenda în agricultură”. 

 11. Legea R.M. Nr.1335-XIII din 01.10.97 “Cu privire la franchising”. 

 12. Codul Educatiei al RM, Cod nr.152 din 17.07.2014. Publicat în Monitorul Oficial Nr. 319- 

324 din 24.10.2014. Data intrarii in vigoare - 23.11.2014.  

13. Codul Civil al RM. Legea nr. 1107-XV, din 06.06.2002.Publicat în Monitorul Oficial Nr. 82-86/661din 

22.06.2002. 

- 44 - 14. Codul Muncii al R.M. elaborat în 2003 şi publicat în Monitorul Oficial Nr. 159-162/648 din 

29.07.2003. 

15. H.G. nr. 926 din 12.07.2002 „Privind aprobarea tarifelor la serviciile cu plata, prestate de Camera 

Înregistrării de Stat.  

16. H.G. nr. 474 din 28.04.1998 „Cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie Fiscala 

pentru efectuarea decontărilor în numerar”. 

17. H.G. nr. 920 din 30.08.2005 „Cu privire la Nomenclatorul autorizaţiilor, permisiunilor si 

certificatelor,eliberate de către autorităţile administrative centrale si organele subordonate acestora persoanelor 

fizicesi juridice pentru practicarea activităţii antreprenoriale”.  



18. H.G. nr. 517 din 18.09.1996 “Cu privire la aprobarea Regulilor de funcţionare a reţelei de comerţ ambulant 

şi a Regulilor de comerţ în pieţele din Republica Moldova” şi altele.  

19. H.G. nr. 1224 din 09.11.2004 -“Regulamentul cu privire la organizarea formării profesionale continue”. 

XIII. Resursele didactice recomandate elevilor 

1. Anghel L., Florescu C., Zaharia R. Marketing. Probleme, cazuri, teste. Bucureşti, 1994 

Antreprenoriat iniţierea afacerii, coord. Bugaian L., Editura „Levinţa Angela”, Chişinău, 2010. 

 2. Butler D., Planificarea afacerii. Ghid de start. Bucureşti: Editura All,2006.  

3. Bîrcă Alic, Managementul Resurselor Umane , ASEM, Chişinău, 2005.  

4. Bugaian Larisa, Roşcovan Mihail, Solcan Angela, Todiraşcu Ştefan. Ghid practic pentru 

antreprenori, Editura „MultiArt-SV”, Chişinău, 2010. 

 5. Catîşev Elena, Jumiga Diana, Ghidul antreprenorului, CONTACT, 2012. 

 6. Cojuhari A. Cercetări de marketing, Editura Evrica, Chişinău, 2006.  

7. Cole A. Gerald. Management. Teorie şi practică, Editura Ştiinţa, Chişinău, 2004. 

 8. Cotelnic A., Managementul activităţii de producţie. Editura „Evrica”, Chişinău, 2003. 

9. Ghid Metotologic. Sprijin pentru profesori la Bazele Antreprenoriatului. Chișinău, 2014. 

 10. Ghidul carierei mele. Colecţia Educaţia 2000+. Humanitas Educaţional. Bucureşti, 2003. 

 11. Olaru D., Soare C., Managementul relaţiilor cu publicul şi maniere în management, Editura 

„Lumina”,2001.  

12. Popescu D., Eficienţa comunicării în afaceri, Editura „Luceafărul”, Bucureşti, 2003.  

13. Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, „Ghid 

legislativ în domeniul activităţii antreprenoriale”, C 


