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Conţinutul cursului: 

Antreprenoriatul ca un tip de activitate aparte.   

Tipurile antreprenoriatului. Mediu antreprenorial și structura lui.  

Conținutul noțiunei de antreprenoriat. Mediu antreprenorial extern. Mediu antreprenorial intern.  

Formele organizatorico-juridice ale activității de antreprenoriat.  

Înregistrarea de stat a persoanei juridice. Înregistrarea de stat a unei noi întreprinderi.  

Deschiderea contului în banc. Licențierea activității de antreprenoriat.  

Întreprinderile mici și mijlocii.  

Conținutul și criteriile de atribuire a subiecților micilor întreprinderi.  

Cauzele ce împiedică dezvoltarea antreprenoriatului mic. Susținerea de către stat a ÎMM-or.  

Business-plan. Destinația business-planului.  

Informația necesară întocmirii a unui business-plan. Conținutul business-planului.  

Sursele de finanțare a businessului.  

Mijloace proprii și împrumutate.  Riscul antreprenorial. Conținutul riscului antreprenorial.  

Clasificarea riscurilor antreprenoriale. Managementul riscurilor antreprenoriale.  

Cultura antreprenoriatului. Esența și principiile comportamentului în organizații. Etica afacerilor. 

 

Finalităţi de studiu: 

La finalizarea  acestui curs, studentul trebuie să demonstreze următoarele cunoştinţe, abilităţi şi 

competenţe:  

 să acumuleze cunoştinţele pentru a asigurarea înfiinţarea afacerii proprii; extinderea acestor 

cunoştinţe prin intermediul principiilor şi postulatelor de bază în activitatea de întreprinzător, 

asigurînd competitivitatea acesteia, cunoaşterea cadrului legislativ în susţinerea micului business 

din ţară şi peste hotarele ei;  

 să cunoască specificul activităţii formelor organizatorico-juridice de antreprenoriat;  

 să posede abilitatăţi de a gestiona corect banii etc., a risca, a intui, a comunica etc.  
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