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I. Preliminarii 

Curriculumul modular la ,,Managementul întreprinderilor mici și mijlocii” este un document 

normativ și obligatoriu pentru pregătirea specialiștilor în domeniul de formare profesională 

,,Planificarea și administrarea afacerilor” în instituțiile de învățământ profesional tehnic 

postsecundar și postsecundar nonterțiar. 

Modulul ,,Managementul IMM-urilor” urmăreşte asigurarea unui volum minim de cunoştinţe în 

domeniul managementului micilor afaceri, formarea gândirii economice şi manageriale a elevilor, 

precum şi însușirea de către elevi a elementelor de bază metodologice, teoretice şi practice ale 

ştiinţei managementului micilor afaceri.    

Cercetările făcute în ţările cu experienţă în funcţionarea economiei de piaţă au pus în evidenţă 

faptul că, întreprinderile mici şi mijlocii concurează cu succes în multe domenii de activitate. 

Succesul activităţii întreprinderilor mici şi mijlocii depinde în mare măsură de calitatea 

managementului. Practica ţărilor dezvoltate a pus în evidenţă că şansele de supravieţuire şi de 

dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii depind de abilităţile întreprinzătorilor. 

Întreprinzătorul reprezintă persoana fizică sau juridică care iniţiază singură sau în asociere o 

afacere, asumându-şi riscul de a investi capital şi responsabilitatea de a o conduce şi a o 

administra. Analize psihologice temeinice având ca obiectiv determinarea tipurilor de persoane 

care au cele mai mari şanse de a deveni întreprinzători, precum şi a factorilor psihologici cu 

influenţă asupra reuşitei în afaceri, au evidenţiat principalele caracteristici de personalitate şi 

abilităţi cu un impact semnificativ asupra succesului afacerilor. 

Modulul ,,Managementul IMM-urilor”    are ca obiectiv însușirea de către elevi a tipologiei și 

particularităților de funcționare și gestionare a IMM-urilor. De asemenea elevii vor înţelege 

particularitățile exercitării funcției de previziune în cadrul IMM-urilor, cum are loc procesul de 

planificare a afacerii şi conţinutul planului de afaceri, care sunt instrumente manageriale specifice 

funcției de organizare utilizabile în cadrul IMM-urilor și ce tipuri de control sunt specifice 

managementului antreprenorial.  

Statutul Curriculumului. Curriculumul la unitatea de curs este un document normativ şi obligatoriu 

pentru realizarea procesului de pregătire a elevilor în învăţământul profesional tehnic 

postsecundar, care vor activa în cadrul diverselor entități economice, instituții public, etc., оn 

conformitate cu sarcinile de lucru.  

Funcţiile de bază ale Curriculumului sunt: 

- didactică şi desfăşurarea procesului educaţional din perspectiva unei pedagogii axate pe 

competențe; 

-  act normativ al procesului de predare-învăţare-evaluare şi certificare în contextul unei 

pedagogii axate pe competenţe; 

- reper pentru proiectarea pe competenţe; 

- componentă de bază pentru elaborarea strategiei de evaluare şi certificare; 

- orientare a procesului educaţional spre formare de competenţe la elevi; 
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- componentă fundamentală pentru elaborarea manualelor tipărite, manualelor electronice, 

ghidurilor metodologice, testelor de evaluare. 

Beneficiarii Curriculumului. Curriculumul este destinat: 

- profesorilor din instituţiile de învăţământ profesional tehnic postsecundar; 

- autorilor de manuale şi ghiduri metodologice; 

- elevilor care îşi fac studiile la specialitățile din domeniul economiei, administării afacerilor, dar 

și alte domenii de activitate; 

- membrilor comisiilor pentru examenele de calificare;  

- membrilor comisiilor de identificare, evaluare şi recunoaştere a rezultatelor învăţării, dobândite 

în contexte non-formale şi informale. 

Scopul studierii acestui modul constă în formarea și înzestrarea specialiştilor formaţi prin  

specialitatea ,,Planificarea și administrarea afacerilor” cu cunoștințe în domeniul mediului de 

afaceri al Republicii Moldova. Unitatea de curs tratează managementul întreprinderilor mici și 

mijlociii, ca o sinteză a elementelor organizatorice, tehnice şi umane pe care managerii le iau în 

considerare în procesul de înființare și gestionare a unei afaceri mici sau mijlocii.  

Curriculumul cuprinde patru unități de conținut: Întreprinderile mici și mijlocii – concept, 

caracteristici rolul lor în economie; Particularități ale funcțiunilor întreprinderilor mici și mijlocii; 

Previziunea, organizarea și controlul activităților în cadrul ntreprinderilor mici și mijlocii; Mediul 

antreprenorial de afaceri. 

În procesul de elaborare a curriculumului s-a ținut cont de actele legislative în vigoare la momentul 

elaborării. Reieșind din dinamismul mecanismului economic, curriculumul va fi supus completării și 

modificării continue. 

Studierea acestui modul se bazează pe cunoştinţele elevilor acumulate în cadrul unităţilor de 

curs ce în mod obligatoriu trebuie certificate până la demararea procesului de instruire la modulul 

în cauză: 

- F.02.O.010 Bazele antreprenoriatului,  

- F.03.O.012 Teoria economică I, 

- F.04.O.013 Teoria economică II, 

- S.04.O.018 Bazele managementului, 

- S.05.O.021 Firma de exercițiu I, 

- S.06.O.022 Firma de exercițiu II, 

- S.02.O.032 Practica de inițiere în specialitate, 

- S.04.O.033 Practica de specialitate I, 

- S.06.O.034 Practica de specialitate II, 

- S.07. O.024 Managementul resurselor umane, 

- S.07.O.025 Gestiunea financiară a ntreprinderii. 
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II. Motivaţia, utilitatea modulului pentru dezvoltarea profesională 

Modulul ”Managementul IMM-urilor”  permite formarea abilităților practice  de creștere a 

competitivitгții  micilor afaceri din Republica Moldova.  

Cunoștințele obținute vor permite specialiștilor să cunoască trasaturile specifice de funcționare și 

gestionare a unei afaceri de mici dimensiuni. 

De asemenea, specialiștii vor ști cum să identifice diverse probleme care pot aparea pe parcursul 

desfășurării activității unei întreprinderi de mici dimensiuni. 

 Analiza conceptului le va permite să planifice și gestioneze întreaga activitate în cadrul unei ÎMM. 

  

La finalizarea modulului elevii vor fi capabili să:  

  evalueze mediul de antreprenorial utilizând analiza SWOT;  

 descrie, analizeze și eficientizeze particularitățile funcțiunii comerciale, de producție, 

financiar-contabile, resurse uname din cadrul IMM-ului  ;  

 utilizeze metodele de aprovizionarea și gestiunea stocurilor în întreprinderile mici și 

mijlocii;  

 aplice metode de control-evaluare utilizabile de către firmele antreprenoriale. 

 Cunoscând aspectele teoretice ale managementului IMM-urilor, specialiștii vor putea 

planifica și organizara eficient activitățile legate de gestionarea acestor entități economice. 

Studierea acestei unități de curs va contribui la formarea şi dezvoltarea de competenţe 

profesionale ce corespund nivelului IV de calificare: 

 cunoștințe faptice, principii, procese și concepte generale din domeniul planificării 

operaționale a activității întreprinderii; 

 abilități cognitive și practice necesare pentru planificarea operațională. 

Competenţele formate şi dezvoltate în cadrul acestei unități de curs vor fi necesare pentru 

studierea următoarelor module: 

S.08.O.028 Managementul calității 

S.08.O.035 Practica ce anticipează probele de absolvire 

 

III. Competenţele profesionale specifice modulului 

Competenţele profesionale ale viitorului absolvent evidenţiază capacitatea de a integra 

cunoştinţele teoretice cu deprinderile practice în realizarea activităţii profesionale şi a obţine 

performanţe descrise în calificarea profesională. Astfel,  modulul Managementul IMM-urilor 

formează următoarele competenţe profesionale specifice: 

CS1. Formarea unei viziuni generale cu privire la activitatea  întreprinderilor mici și mijlocii. 

CS2. Prezentarea particularităților funcțiunilor întreprinderilor mici și mijlocii. 

CS3. Analiza particularităților de exercitare a  funcției de previziune, organizare și control în cadrul 

IMM-urilor. 

CS4. Cercetarea mediului antreprenorial în Republica Moldova. 
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IV. Administrarea modulului 

 

Semestrul 

Numărul de ore 

Modalitatea 
de evaluare 

Numărul 
de credite Total 

Contact direct 
Lucrul 

individual Prelegeri 
Practică/ 
Seminar 

VIII 30 10 10 10 Examen 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Unităţile de învăţare 

Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Abilități 

Întreprinderile mici și mijlocii – concept, caracteristici rolul lor în economie. 

CS1. Formarea unei viziuni generale cu 

privire la activitatea  întreprinderilor mici și 

mijlocii. 

 

1.1Definirea și tipologia întreprinderilor mici și mijlocii. 
1.2Cadrul legal de activitate al ÎMM-urilor n Republica 
Moldova. 
1.3Rolul IMM-urilor în economia modernă.  
1.4Caracteristicile activității antreprenoriale. 
1.5Perspectivele ÎMM-urilor. 

A1. Definirea conceptului de ÎMM. 

A2.Caracteristica activității ÎMM-urilor în Republica 

Moldova . 

A3. Descrierea perspectivelor pentru ÎMM-uri în 

Republica Moldova 

 

II. Particularități ale funcțiunilor întreprinderilor mici și mijlocii. 

CS2. Prezentarea particularităților 
funcțiunilor întreprinderilor mici și mijlocii. 

 

2.1Particularități ale funcțiunii comerciale.  
2.2Particularități ale funcțiunii de producție. 
2.3Particularități ale funcțiunii financiar-contabile.  
2.4Particularități ale funcțiunii de resurse uman. 
2.5Aprovizionarea și gestiunea stocurilor în 
întreprinderile mici și mijlocii. 

A4. Identificarea particularităților funcțiunii de 
producție și funcțiunii comerciale. 
A5.Descrierea funcțiunii financiar contabile în cadrul 
ÎMM-ului. 
A6.Analiza metodelor de aprovizionare și gestiune a 
stocurilor în cadrul ÎMM-urilor. 
A7.Identificarea necesarului de personal și recrutarea 
acestuia în cadrul ÎMM-urilor. 

III. Previziunea, organizarea și controlul activităților în cadrul ntreprinderilor mici și mijlocii. 

CS3. Analiza particularităților de exercitare 
a  funcției de previziune, organizare și 
control în cadrul IMM-urilor. 

 
 

3.1Particularități ale exercitării funcției de previziune în 
cadrul IMM-urilor. 
3.2Procesul de planificare a afacerii şi conţinutul planului 
de afaceri. 
3.3Instrumente manageriale specifice funcției de 
organizare utilizabile în cadrul IMM-urilor. 
3.4Tipuri de control specifice managementului 
antreprenorial.  
3.5Metode de control-evaluare utilizabile de către firmele 
antreprenoriale. 

A8. Identificarea particularităților de exercitare a  
funcției de previziune, organizare și control în cadrul 
IMM-urilor. 
A9. Identificarea instrumentelor manageriale specifice 
funcției de organizare utilizabile în cadrul IMM-urilor. 
A10. Descrierea tipurilor și metodelor de control 
utilizabile de către firmele antreprenoriale. 
 

 IV. Mediul antreprenorial de afaceri  

CS4. Cercetarea mediului antreprenorial în 
4.1Definirea și caracteristicile mediului. 

4.2Mediul antreprenorial în Republica Moldova. 

4.3Analiza SWOT a mediului  de afaceri din Republica 

A11.Definirea noțiunii de mediu antreprenorial. 
A12.Descrierea mediului antreprenorial în Republica 
Moldova. 
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Republica Moldova. 

 

Moldova. 

4.4Mediul antreprenorial și creșterea economică. 

A13. Elaborarea analizei SWOT a mediului 
antreprenorial în Republica Moldova. 
A14. Studierea relației dintre mediul antreprenorial și 

creșterea economică. 



VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare 

 

Nr. 
crt. 

Unităţi de învăţare 

Numărul de ore 

Total 

Contact direct 
Lucrul 

individual Prelegeri 
Practică/ 
Seminar 

1. Întreprinderile mici și mijlocii – concept, caracteristici 
rolul lor în economie. 

4 2 2 - 

2. Particularități ale funcțiunilor întreprinderilor mici și 
mijlocii. 

6 2 4 - 

3. Previziunea, organizarea și controlul activităților în 
cadrul ntreprinderilor mici și mijlocii. 

10 4 2 4 

4. Mediul antreprenorial de afaceri 10 2 2 6 

 Total 30 10 10 10 

 

VII. Studiu individual ghidat de profesor 

 

Materii pentru studiul individual Produse de elaborat 
Modalităţi 

de evaluare 
Termeni de 

realizare 

3. Previziunea, organizarea și controlul activităților în cadrul ntreprinderilor mici și 
mijlocii. 

Descrierea tipurilor și metodelor de control 
utilizabile de către firmele antreprenoriale. 

Studiu Prezentare în 
formă 
printată 

6-7 

 

4. Mediul antreprenorial de afaceri 

 Studierea mediului antreprenorial de 
afaceri al Republicii Moldova. 

Studiu de caz Prezentare în 
formă 
printată 

8-10 

 

VIII. Lucrările practice recomandate 

1. Determinarea profilului întreprinzătorului şi responsabilitatea acestuia. 

2. Identificarea principalelor  modalităţi de motivare a angajaţilor aplicabile în întreprinderile mici 

şi mijlocii. 

3. Elaborarea analizei SWOT a mediului de afaceri din Republica Moldova. 
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IX. Sugestii metodologice 

Formarea şi dezvoltarea competenţelor profesionale ale elevilor poate fi realizată prin 

organizarea eficientă a procesului instructiv-educativ. Aceasta vizează în primul rând selectarea 

adecvată a metodologiei de instruire şi formare. 

Setul de metode şi tehnologii didactice aplicate de profesor în predarea unităţii de curs se 

vor axa pe particularităţile unităţii de curs, pe aspectele motivaţionale ale elevului, pe 

accesibilitatea însuşirii cunoştinţelor şi a formării de atitudini. 

În procesul didactic profesorul va utiliza mai multe metode şi strategii didactice: analiza, 

sinteza, explicaţia, studiul de caz, brainstormingul, lucrul în grup, simularea, studiul individual. 

Cadrul didactic va stabili coerenţa dintre competenţele specifice unităţii de curs, 

activităţile şi resursele de învăţare, mijloacele şi tehnicile de învăţare. 

 În vederea atingerii obiectivelor propuse și dobândirii competențelor menționate 

anterior, discuțiile ce vor avea loc în timpul orelor de curs și seminar vor avea la bază principiile 

învățării cu accent pe învățarea activă. Astfel că, se va face apel la metode de predare precum: 

dezbatere critică, problematizare experențială, studiu de caz, sinteză, discurs interactiv. De 

asemenea, vor fi folosite mijloacele tehnice necesare (de ex. videoproiector, laptop,  prezentări 

PowerPoint) pentru a facilita transmiterea informațiilor și deprinderea abilităților menționate. 

Pentru înțelegerea în profunzime a elementelor prezentate în suportul de curs este necesară 

parcurgerea Codului muncii cu modificările la zi apărute. 

 

X. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale 

Evaluarea este o componentă a procesului instructiv-educativ. Rezultatele învăţării nu pot fi 

cunoscute, dar mai ales interpretate, apreciate şi explicate, decât în strânsă legătură cu evaluarea 

activităţii care le-a produs. 

Prin evaluare se determină măsura în care au fost formate competenţele specifice unităţii 

de curs „Managementul IMM-urilor”. Aceasta se va desfăşura atât în cadrul seminarelor şi orelor 

practice, cât şi în cadrul orelor de studiu individual. Diversitatea metodelor şi strategiilor de 

evaluare ne permite să elaborăm diverse mixuri de evaluare a cunoştinţelor, abilităţilor, 

atitudinilor elevilor. 

Evaluarea curentă/formativă se va realiza prin diverse modalităţi: gradul de implicare a 

elevilor în dezbaterile colective, analiza rezultatelor activităţii elevului, discuţia/conversaţia, 

prezentarea sarcinilor individuale de activitate. Prin evaluarea curentă/formativă, cadrele didactice 

informează elevul despre nivelul de performanţă; îl motivează să se implice în dobândirea 

competenţelor profesionale. 

Evaluările tematice vor fi realizate sub formă de teste de evaluare elaborate de către 

profesor în conformitate cu rigorile metodologice. 

În cadrul evaluării curente profesorul se va axa pe utilizarea următoarelor modalităţi de 

evaluare: prezentarea în plen a sarcinilor date pentru acasă şi în clasă, analiza studiilor de caz, 

problematizarea, testele, prezentarea proiectelor individuale etc. În cadrul studiilor individuale 

elevii vor fi evaluaţi elaborarând prezentări, planuri de afaceri, analizând studiile de caz. 
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Produsele recomandate pentru evaluarea nivelului de dezvoltare a competențelor elevilor sunt 

prezentate în tabelul de mai jos: 

Nr. 
crt 

Produse pentru 
măsurarea 

competenței 

Criterii de evaluare a produselor 

1. Teste de evaluare 
cu itemi  

 Corectitudinea interpretării itemului propus spre rezolvare. 
 Corespunderea rezolvării propuse de condițiile indicate în item. 
 Corectitudinea metodei utilizate de rezolvare. 
 Corectitudinea selectării răspunsului (pentru itemi cu alegere 

duală). 
 Integritatea și corectitudinea setului de selecții (pentru itemi cu 

alegere multiplă). 
 Stabilirea corectă a perechilor corelate (pentru itemii tip asociere). 
 Corespunderea răspunsului setului prestabilit de valori. 
 Corespunderea răspunsului cerințelor din enunțul itemului (în 

cazul  itemilor cu răspuns deschis). 

2.  Elaborarea și 
analiza unui 
sistem de 
aprovizionare cu 
materiale 

 Elaborarea și structura sistemului - acuratețea, rigoarea si coerenta 
demersului științific, logica și argumentarea ideilor, corectitudinea 
concluziilor. 

 Completitudinea lucrării- felul în care au fost evidențiate 
conexiunile și perspectivele interdisciplinare ale temei, 
competențele și abilitățile de ordin teoretic și practic și maniera în 
care acestea servesc conținutului științific. 

 Calitatea materialului folosit, bogăția și varietatea surselor de 
informare, relevanța și actualitatea acestora, semnificația datelor 
colectate s.a. 

 Creativitatea - gradul de noutate pe care-l aduce sistemul în 
abordarea temei sau în soluționarea problemei. 

3. Studiu de caz  Corectitudinea interpretării studiului de caz propus. 
 Calitatea soluțiilor, ipotezelor propuse, argumentarea acestora; 
 Corespunderea soluțiilor, ipotezelor propuse pentru rezolvarea 

adecvată a cazului analizat. 
 Corectitudinea lingvistică a formulărilor. 
 Utilizarea adecvată a terminologiei în cauză. 
 Aprecierea critică, judecată personală a elevului. 

4. Comunicare 
analitică 

 Corespunderea conținutului temei. 
 Profunzimea și completitudinea dezvoltării temei. 
 Adecvarea la conținutul surselor primare. 
 Coerența și logica expunerii. 
 Utilizarea dovezilor din sursele consultate. 
 Gradul de originalitate și de noutate. 
 Nivelul de erudiție. 
 Modul de structurare a referatului. 
 Analiza în detaliu a fiecărei surse de documentare. 

5. Expunere orală  Expunerea tematică a conținuturilor. 
 Utilizarea de formulări proprii, fără a distorsiona mesajul 

informației supuse rezumării. 
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 Expunerea orală este concisă și structurată logic. 
 Folosirea unui limbaj bogat, adecvat tematicii în cauză. 

 

Forma finală de evaluare  a unităţii de curs este examenul. Pentru a fi admis la examen 

elevul trebuie să susţină evaluările curente, să însuşească materialul teoretic şi să îndeplinească 

sarcinile propuse pentru studiul individual. Nota finală va fi formată: 60% - media notelor curente 

şi 40% - nota de la examen. 

 

XI. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studii 

Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studii vor constitui: 

1. Sală de curs echipată cu proiector multimedia. 

2. Notebook cu Office instalat pentru PPT şi conectare la internet sau Wi-Fi. 

3. Mobilier adecvat particularităţilor de vârstă a elevilor. 

4. Materiale didactice: acte normative în vigoare, fişe cu sarcini, hârtie poster A1, cretă 

colorată, fişe cu lipici, PPT, tablă. 

XII. Resursele didactice recomandate elevilor 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea resursei 

Locul în care poate 
fi consultată/ 

accesată/ procurată 
resursa 

Numărul de 
exemplare 
disponibile 

1. BRANAȘCO, N., Managementul 
întreprinderilor mici și mijlocii. Notițe de 
curs, Bălți, 2007 

online nelimitat 

2. Pîrvu, I., Managementul IMM-urilor. Sinteza 
curs, Constanța, 2016 

online nelimitat 

3. POPESCU, D. Managementul afacerilor. 
Bucureşti: Editura Economică. 2001 

Biblioteca CEEF 3 

4. URSU, D.,  Managementul IMM-urilor. 
Bucureşti,  2013. 

online  nelimitat 

5. VERBONCU, I. Managementul organizaţiei. 
Bucureşti: Editura Economică. 2003 

Biblioteca CEEF 1 

 


