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Conţinutul succint al cursului:
Cadrul normativ-general al Asistenței sociale, Republica Moldova. Legea nr. 547 din 25.12.2003
Concepte teoretice privind antreprenoriatul.
Esența și conținutul, funcțiile antreprenoriatului.
Antreprenorul: de la idei la realitate.
Subiectul activității antreprenoriale și procesul.
Activitatea inovațională.
Tipologia antreprenoriatului. Clasificarea activității de antreprenoriat. Tipologia antreprenoriatului.
Mediul antreprenorial și structura sa.
Conceptul de mediul antreprenorial. Mediul extern al antreprenoriatului Mediul intern al antreprenoriatului.
Etapele activității de antreprenoriat. Achiziționarea unei afaceri existente. Vânzarea întreprinderii în procesul de lichidare.
Franchising ca forma a antreprenoriatului.
Înregistrarea de stat a persoanei juridice. Înregistrarea de stat a unei noi întreprinderi. Deschiderea conturilor în bancă. Licențierea
tipurilor de activități.
Antreprenoriatul mic și mijlociu.
Esența și criteriile determinării subiectelor antreprenoriatului mic. Barierele în dezvoltarea antreprenoriatului mic. Strategia de
dezvoltare a întreprinderilor mici.
Planificarea afacerii. Rolul planului de afaceri. Informațiile necesare pentru planul de afaceri. Structura planului de afaceri.
Componentele planului de afaceri: marketing și finanțele.
Crearea planului de marketing, strategia de formare a prețurilor. Crearea unui plan de afaceri de succes.
Sursele de finanțare ale afacerii.
Resursele proprii și împrumutate.
Relațiile de parteneriat în activitatea de antreprenoriat.
Formele activității de antreprenoriat. Tipurile de negocieri. Tipuri de contracte.
Identificarea amplasării favorabile ale întreprinderii.
Factorii care influențează amplasarea întreprinderii.
Riscul antreprenorial.
Esența riscului antreprenorial. Clasificarea riscurilor antreprenoriale. Procesul de gestiune al riscurilor antreprenoriale.
Cultura organizațională a activității de antreprenoriat.
Esența și principii de comportament în organizații. Etica afacerii.
Finalităţi de studiu:

La finalizarea acestui curs, studentul trebuie să demonstreze următoarele cunoştinţe, abilităţi şi competenţe:
cunoaște legislația în domeniul antreprenoriatului; înțelege esența antreprenoriatului, tipurile și funcțiile sale; determină esența și
criteriile întreprinderilor mici; determină condițiile realizării activității de antreprenoriat și etapele de înregistrare și lichidate a
întreprinderii; înțelege esența riscului antreprenorial, clasificarea riscurilor și procesul de gestiune al riscurilor antreprenoriale;
identifică forma organizatorico-juridică pentru noua afacere care să corespundă poziționării întreprinderii; evaluează factorii care
influențează asupra amplasării întreprinderii; utilizează diferitele resurse ale firmei și alege informațiile necesare pentru desfășurarea
activității; elaborează planul de afaceri al întreprinderii în corespundere cu strategia aleasă; planifică rezultatele activității
întreprinderii în baza cunoașterii tendințelor antreprenoriale și influenței globalizării; utilizează creativitate în implementarea noilor
idei de afaceri și să poată soluționa diferitele probleme apărute în activitatea întreprinderii; identifică formele de relații de parteneriat
și încheiere a contractelor; utilizează eficient cunoștințele și abilitățile în încheierea diferitelor contracte.
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