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Universitatea de Stat din Moldova 

Facultatea Ştiinţe Economice 

Departamentul Administrarea afacerilor 

Specialitatea - 0413.1 Business și administrare 

 

FIŞA DISCIPLINEI/MODULULUI 

Disciplina MANAGEMENTUL MICILOR AFACERI 

Responsabil de disciplină/modul: Lisa Galina, dr., lect.univ. 

Administrarea disciplinei 

Codul Total ore Curs Seminare Laborator 
Studiul 

individual 

Credite 

(ECTS) 

Limba de 

predare 

S.04.O.0.30 150 26 39 - 85 5 Ro / ru 

S.05.O.0.30 150 10 16 - 124 5 Ro / ru 
 

Rezultatele 

învăţării: 

Competențe 

Competențele Finalități de studiu 

C2. Identificarea și formularea 

unor idei relevante de afaceri, 

evaluarea oportunităților de 

aplicare a acestora în contextul 

existent și previzionat de mediul 

ambiental 

de cunoaștere: 

● A cunoaște instrumentele de stimulare a creativității 

● A cunoaște aspectele creativității, inteligenței, leadership-ului și 
autorității, precum și ale evoluției grupului de muncă / echipelor în 
cadrul IMM-urilor. 

de aplicare: 

● A aplica instrumentele manageriale de stimulare a creativității 

personalului. 

de integrare: 

● A pune în aplicare cunoştinţele profunde în gestiunea procesului de 

generare-implementare a ideilor în cadrul IMM-urilor. 

C3. Crearea și monitorizarea 

echipelor multidisciplinare în 

corespundere cu activitatea 

organizației, dezvoltarea 

relațiilor productive, de 

colaborare în cadrul echipelor; A 

aplica și raționalizarea 

instrumentelor de motivare a 

participanților acestora. 

de cunoaștere: 

● A cunoaște factorii de natură economică, socială și legislativă, de 
mediu care influențează managementul unei intreprinderi mici și 
mijlocii. 

de aplicare: 

● A aplica cunoştinţele profunde pentru a asigura un suport ştiinţifico- 

practic adecvat economiei de piaţă în mânuirea unei afaceri mici și 

mijlocii 

● A aplica instrumentele manageriale de stimulare a creativității 

personalului. 

de integrare: 

● A identifica și descrie conceptele și teoriile specifice mediului 

antreprenorial al IMM-urilor din Republica Moldova. 

C6. Aplicarea 

instrumentelor 

manageriale de evaluare a 

eficacității și eficienței 

activităților, de identificare și 

mobilizare optimă a rezervelor și 

măsurilor de sporirea eficacității 

și eficienței, inclusiv prin crearea 

și raționalizarea structurii 

organizatorice și al sistemelor de 

management al calității 

de cunoaștere: 

● A defini resurse, capabilitățile necesare în sporirea eficacității și 

eficienței IMM-urilor 

● A utiliza cunoştinţele de bază în domeniul afacerilor mici și mijlocii 
● A distinge principiile managementului calității în IMM-uri. 

de aplicare: 

● A aplica cunoștințele de generare și  evaluare a indicatorilor de 

performanță în IMM-uri 

● A crea și implementa organigrama IMM-urilor 
● A forma principiile managementului calității în IMM-uri. 

de integrare: 

● A evalua potențialul IMM-urilor 

● A proiecta responsabilitățile personalului conform organigramei 

● A planifica obiectivele de ameliorare a calității în IMM-uri. 
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 C7. Identificarea și gestionare 

informaţiilor adecvate și 

relevente în vederea dezvoltării și 

extinderii activităților de afaceri 

derulate 

de cunoaștere: 

● A cunoaște aspectele funcționării TI în IMM-uri 

● A cunoaște procesele de gestiune a informațiilor din cadrul 

organizațiilor. 

de aplicare: 

● A aplica instrumentele manageriale de comunicare și gestiune a 

informațiilor în IMM-uri 
● A distinge necesarul de TI per sector în IMM-uri. 

de integrare: 

● A proiecta necesarul de TI în IMM-uri 
● A integra TI în IMM-uri. 

 C8. Elaborarea și coordonarea 

proiectelor privind soluționarea 

problemelor aferente 

administrării afacerilor prin 

utilizarea eficientă a resurselor 

organizaționale 

de cunoaștere: 

● A cunoaște aspectele manageriale ale gestiunii resurselor IMM-urilor 
● A cunoaște instrumentele managementului proiectelor. 

de aplicare: 

● A aplica procedurile manageriale de gestiune a resurselor și 

capabilităților IMM-urilor 
● A aplica strategiile de gestiune a proiectelor. 

de integrare: 

● A elabora planurile de afaceri și / sau proiectele de eficientizare a 

IMM-urilor. 

Conținutul 

disciplinei 

1. Premisele managementului afacerilor mici și mijlocii 

2. Cadru normativ privind reglementarea activităților de antreprenoriat în R.M. 

3. Întreprinderile mici și mijlocii – forma organizatorico-juridică preferată în afaceri 

4. Firma și rolul ei de liant principal dintre business și economia de piaţă. Digitalizare și e-transformare: e- 

business și e-comerț 

5. Procesul de bussines–incubare. Modelul de bază al incubatorului 

6. Amplasarea și amenajarea firmei (business-ului) 

7. Planificarea afacerii. Strategii de afaceri 

8. Elaborarea Planului de Afaceri 

9. Aspecte financiare și asigurarea cu resurse financiare a business-ului 

10. Modalități de dezvoltare a business-ului și marketingul micilor afaceri 

11. Managementul lanțului de aprovizionare și rolul firmei în el. Eficientizare prin tehnologizare a 

proceselor 
12. Managementul riscurilor și securizarea afacerii 
13. Antreprenoriatul global - eficacitate şi eficienţă. 

Evaluarea 

rezultatelor 

Evaluarea curentă se va realiza prin: 

2 testări – evaluarea curentă-probe scrise; 

Elaborarea și susţinerea produsului studiului individual-proiectul planului de afaceri, aprecierea în rezultatul 

participării la seminare. 

Evaluarea finală- examen scris sau asistat la calculator, în baza testului instituțional care include itemi de 

divers nivel de complexitate: a) cunoaștere; b) aplicare; c) integrare. 

Nota generală se va determina ca o medie ponderată în modul următor: 

● evaluare curentă, inclusiv produsul studiului individual – 60%; 
● evaluare finală – 40% 

Studiul 

individual 

Studenții vor elabora un proiect de plan de afaceri. 

Cerințele și termenele de elaborare și prezentare se conțin în curriculum-ul la disciplină la capitolul VI 

”Studiu individual” (poate fi accesat pe platforma e-learning www.moodle.usm.md ). 
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15. Современный менеджмент: проблемы, анализ тенденций, перспективы развития: Материалы II 
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