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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 PRINCIPIILE BUSINESSULUI 

Responsabil de disciplină/modul: Scutaru Alexandru, dr.,conf.univ. 

Administrarea disciplinei 

Codul Total ore Curs Seminare Laborator 
Studiul 

individual 

Credite 

(ECTS) 

Limba de 

predare 

S.03.O.0.21 150 30 45 - 75 5 Ro / ru 

S.04.O.0.21 150 12 18 - 120 5 Ro / ru 

 

Rezultatele 

învăţării:  

Competențe 

Competențele Finalități de studiu 

C 3. Crearea și monitorizarea 

echipelor multidisciplinare în 

corespundere cu activitatea 

organizației, dezvoltarea 

relațiilor productive, de 

colaborare în cadrul echipelor; 

aplicarea 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 

● A cunoaște aspectele creativității, inteligenței, leadership-ului și 

autorității, precum și ale evoluției grupului de muncă. 

de aplicare: 

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

practic adecvat economiei de piaţă în mânuirea unei afaceri; 

● A aplica instrumentele manageriale de stimulare a creativității 

personalului. 

de integrare: 

● A identifica și descrie conceptele și teoriile specifice mediului 

antreprenorial din Republica Moldova.  

C 5. Adoptarea deciziilor optime 

în condiții de certitudine, 

incertitudine și aplicarea 

metodelor de evaluare și 

minimizare a riscurilor în afaceri 

de cunoaștere: 

● A utiliza cunoştinţele de bază în domeniul businessului. 

de aplicare: 

● A aplica abilitățile specifice educaţiei antreprenoriale pentru 

organizarea domeniilor de cunoaştere şi explicarea unor fapte, situații 

caracteristice economiei de piaţă; 

● A aplica metodele de studiu și analiză a sistemului de afaceri. 

de integrare: 

● A identifica și dezvolta trăsăturile specifice ale fiecărui tip de afaceri, 

secretele desfăşurării businessului, care, luate în calcul, asigură 

succesul; 

● A elabora, din perspectiva businessului, deciziile antreprenoriale, la 

nivel micro şi macroeconomic utilizând principii, concepte, metode și 

procedee specifice mediului antreprenorial; 

● A evalua indicatorii de eficiență a afacerii în caz de incertitudine şi 

de risc. 

 C 7. Identificarea și gestionarea 

informaţiilor adecvate și 

relevente în vederea dezvoltării și 

extinderii activităților de afaceri 

derulate 

de cunoaștere: 

● A cunoaște aspectele funcționării grupurilor de muncă performante, 

intermediate de TI; 

● A cunoaște procesele de gestiune a informațiilor din cadrul 

organizațiilor. 

de aplicare: 

● A aplicarea instrumentele manageriale de comunicare și gestiune a 

informațiilor din organizație. 
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de integrare: 

● A identifica metodele, procedeele, modelele fundamentale de 

analiză, proiectare, evaluare, planificare şi control pentru a asigura 

derularea şi executarea operaţiunilor şi sarcinilor specifice domeniului 

administrarii afacerilor; 

● A determina ideea şi oportunităţile unei afaceri. 

 CP 8. Elaborarea și coordonarea 

proiectelor privind soluționarea 

problemelor aferente 

administrării afacerilor prin 

utilizarea eficientă a resurselor 

organizaționale 

de cunoaștere: 

● A cunoaște aspectele manageriale ale deciziei și procesului 

decizional; 

● A defini reperele comunicării și ascultării eficace. 

● A înțelege esența, simptomele și cauzele conflictelor. 

de aplicare: 

● A aplica procedurile manageriale de monitorizare a procesului 

decizional; 

● A aplica strategiile de comunicare și de intermediare în procesele de 

administrare a afacerilor. 

de integrare: 

● A estima studiul unor probleme, situații, cazuri concrete din 

domeniul administrarii afacerilor cu ajutorul metodelor de evaluare și 

a sistemului de indicatori economico-financiari la nivel micro și 

macroeconomic; 

● A transforma comunicarea în instrument relevant pentru soluționarea 

diferitor probleme aferente derulării și dezvoltării afacerilor; 

● A aborda creativ strategiile de soluționare a conflictelor, modelare a 

unor strategii noi, adecvate pentru medii flexibile. 

Conținutul 

disciplinei 

1. Businessul – specificul şi rolul lui în economia de piaţă 

2. Evoluţia conceptului de business. Modele de business 

3. Natura afacerilor – mediul și factorii de influență 

4. Caracteristicile antreprenorilor de succes – promotori ai ideilor de afaceri 

5. Aplicarea legilor şi principiilor, doctrinelor şi politicilor în dezvoltarea antreprenorială 

6. Proiectarea structurii organizatorice – componentă de bază în aplicarea funcţiunilor în managementul 

businessului 

7. Funcțiunile întreprinderii și funcțiile managementului firmei. Funcțunile de cercetare-dezvoltare și de 

producere – aplicarea în activitatea întreprinderii şi rolul lor în dezvoltarea businessului. 

8. Funcțunea comercială – aplicarea în activitatea întreprinderii şi rolul lor în dezvoltarea businessului 

9. Rolul și conţinutul funcţiunii financiar-contabile în activitatea întreprinderii 

10. Descrierea funcțiunii de personal și aplicarea ei în formarea unei echipe eficiente 

11. Impactul competitivității şi a mediului concurenţial asupra businessului 

12. Tehnici de generare, identificare și evaluare a ideilor și oportunităților de afaceri 

13. Metode de lansare în afaceri. Inițierea unei afaceri de la zero 

14. Metode de lansare în afaceri. Franciza, tendință populară. Fuziuni și achiziții 

15. Indicatori de eficacitate şi de eficienţă – valori de performanță ai businessului 

Evaluarea 

rezultatelor 

Evaluarea curentă se va realiza prin: 

2 testări – evaluarea curentă-probe scrise; 

Elaborarea și susţinerea produsului studiului individual-caietul de sarcini, 

aprecierea în rezultatul participării la seminare 

Evaluarea finală- examen scris sau asistat la calculator,în baza testului clasic 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 caiet de sarcini.  

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 ). 

Bibliografie 

recomandată 

de bază  

1. Gitman S., McDaniel C. Introduction to Business. 2018. https://openstax.org 

2. Legea Parlamentului RM cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, nr. 845 din 03-01-1992. 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=17094&lang=ro 

3. Scutaru A. Baza material-tehnică a întreprinderilor comerciale. Chişinău 2015 

http://www.moodle.usm.md/
https://openstax.org/
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=17094&lang=ro
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suplimentară  

4. Brian Tracy. Cele 100 de legi absolute ale succesului în afaceri. Bucureşti, 2013. 

5. Goian V. Bazele antreprenoriatului, Chisinau 2015. 

6. Lisa.G. Cadrul juridic de formare a sistemului managerial sub aspectul fidelizării clientelei hoteliere. 

https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/47686  

7. Olufisayo I. Techniques for Generating, Identifying and Assessing Business Ideas and Opportunities. 

2021. https://www.entrepreneurshipsecret.com/techniques-for-generating-identifying-and-assessing-

business-ideas-and-opportunities/ 

8. Peter Bailey, David Farmer, David Jessop, David Jones. Principiile şi managementul achiziţiilor. 

Bucureşti, 2007. 

9. Sasu C. Iniţierea şi dezvoltarea afacerilor. Bucureşti 2013. 

10. Scutaru A., Bulimaga T. Oportunităţi de finanţare a afacerilor în Republica Moldova. 

https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/351-357_3.pdf  

11. Scutaru A., Sivoconi A. Succesul și eșecul – baza pe care putem să ne construim drumul spre propria 

afacere. https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/7-11_14.pdf  

12. Sinha D.K. Identification of Business Opportunity: Idea Generation and Opportunity. 

https://www.yourarticlelibrary.com/business/identification-of-business-opportunity-idea-generation-and-

opportunity/40732 

13. Starting a Business methodology. https://www.doingbusiness.org/en/methodology/starting-a-business 

14. Волков С. Экономика, сборник задач, вопросы, задачи, тесты. Москва, 2017. 

15. Дэниелс Д. Международный бизнес. Москва, 2016. 

16. Лошкарев В. Организация бизнеса с нуля, советы практика. Питер, 2020. 

17. Щербатых Ю. Психология успеха. Москва, 2015. 
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