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Dragi profesori, 

Odată cu aprobarea Curriculumului la disciplina “Bazele Antreprenoriatului”, ediția 2019 
venim și cu setul de materiale didactice revizuite în conformitate cu prevederile 
Curiculumului respectiv. Materialele  au fost elaborat în cadrul proiectului 
“ACTIVITATEA DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL ANTREPRENORIATULUI ŞI ANGAJĂRII ÎN 
CÂMPUL MUNCII” (MEEETA IV), implementat în Republica Moldova de către Centrul 
pentru  Educație Antreprenorială și asistență în afaceri” cu susţinerea financiară a 
Fundaţiei Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein (LED) şi în strânsă cooperare cu 
Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova. 

Materialele didactice au fost revizuite în conformitate cu Curriculumul Naţional la 
disciplina “Bazele antreprenoriatului”, ediția 2019 și au fost pilotate în cadrul 
programului de formare atât a formatorilor, cât și a profesorilor, implicați în predarea 
disciplinei “Bazele Antreprenoriatului” în perioada  2019-2020. Aici aducem cele mai 
sincere aprecieri grupului de formatori, participanți ai programului de formare, 
implementat de CEDA în cadrul proiectului MEEETA, cu suportul financiar LED, care au 
aplicat în practică competențele de formare și au organizat treninguri pentru toate 
modulele cu profesorii din IÎPT din țară, implicați în predarea disciplinei “Bazele 
Antreprenoriatului”. 

Ca rezultat al implementării proiectului MEEETA, toți formatorii care au participat la 
programul de formare și au aplicat în practică cunoștințele și abilitățile obtinute pe 
parcursul cursului au fost certificați cu titlul de “Formator în educația antreprenorială” și 
fac parte din primul grup de formatori certificați în domeniul educației antreprenoriale. 

În această lucrare redactată veţi găsi mai multe sugestii pentru proiectarea lecţiilor, 
inclusiv material didactic pentru conţinutul acestora şi studii de caz, care speram vă vor 
fi de folos şi vor servi drept suport de curs la implementarea Curiculumului la disciplina 
“Bazele antreprenoriatului”, ediția 2019.  

Utilizarea metodelor interactive și implicarea elevilor în procesul de învăţare rămâne a fi 
crucială pentru această disciplină, de aceea noi vă încurajăm să implicaţi cât mai activ 
elevii în procesul de formare la această disciplină, tratându-i ca parteneri şi viitori buni 
angajați și antreprenori activi pe piața muncii din RM. 

Această lucrare este adresată profesorilor și elevilor din IÎPT și poate servi drept suport 
de curs la studierea disciplinei “Bazele Antreprenoriatului”, precum și tuturor celor 
preocupați de inițierea și dezvoltarea unei afaceri.  

Vă dorim mult succes în activitatea Dumneavoastră nobilă şi destul de responsabilă 
pentru formarea viitoarei generații. 

Fiind conștienți de faptul că materialele nu sunt perfecte, vom fi recunoscători pentru 
orice propuneri/sugestii care pot apărea în rezultatul activității cadrelor didactice și care 
ar putea contribui la perfecționarea/îmbunătățirea acestora.  

     

Sofia Şuleanschi,      Tudor Lupascu, 

Director, CEDA     Expert/consultant, CEDA 
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Cuprins: 

Modulul I. ANTREPRENORIATUL - O OPŢIUNE DE CAREIRĂ  

Tema 1. Oportunităţi  pentru dezvoltarea carierei personale/profesionale  

Tema 2. Primii paşi spre o activitate antreprenorială  

Tema 3. Rolul antreprenoriatului în economia națională  

Tema 4. Cadrul legal de activitate antreprenorială în Republica Moldova  

Modulul II. ELEMENTE DE MANAGEMENT ŞI GESTIONAREA RISCURILOR  

Tema 1. 
Planificarea, organizarea și coordonarea unei activități 

antreprenoriale 

 

Tema 2. Motivarea angajaţilor   

Tema 3. Controlul afacerii și gestionarea riscurilor  

Modulul III. FINANTAREA SI EVIDENŢA ACTIVITĂŢII ANTREPRENORIALE  

Tema 1. Capitalului necesar pentru afacerea mea  

Tema 2. Venituri  şi cheltuieli  

Tema 3. Gestionarea finanţelor  

Tema 4. Eficiența economico-financiară  

Modulul IV. MARKETING  

Tema 1. Marketingul şi utilitatea lui în afaceri  

Tema 2. Piaţa şi clienţii. Cercetarea de piaţă  

Tema 3. Concurenţa   

Tema 4. Produsul si formarea preţului  

Tema 5. Promovarea, plasarea şi distribuţia. Planul de marketing  
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Modulul V. PLANIFICAREA UNEI ACTIVITATI ANTREPRENORIALE  

1. Planificarea – cheia succesului unei activitati antreprenoriale  

2. Planul de afaceri  

3. Specificul comunicării in antreprenoriat  

4. Prezentarea planului de afaceri  
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Abrevieri: 

AGEPI  – Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală  

Art. - Articol 

CAEM  – Clasificatorul Activităţilor din Economia Moldovei 

CC – Codul Civil 

CF – Codul Fiscal 

CNSP  – Centrul Naţional de Sănătate Publică 

CÎS  – Camera Înregistrării de Stat 

CM  – Codul Muncii 

CNAM  – Compania Naţională de Asigurări în Medicină 

CNAS  – Casa Naţională de Asigurări Sociale 

BNM – Banca Naţională a Moldovei 

BNS – Biroul Naţional de Statistică 

G.Ţ. – Gospodărie Ţărănească 

IFS  – Inspectoratul Fiscal de Stat 

ÎMM – Întreprinderi mici şi mijlocii 

Î.I.  – Întreprindere Individuală 

IIPT – Institutii de Invatamant Profesional Tehnic 

K  - Capital 

Max.  – Maxim 

Min.  – Minim 

Nr. – Număr 

N.B. – Nota Bene (traducere din latină = ”notează, observă bine”) 

S.A.  – Societate pe Acţiuni 

S.C.  – Societate în Comandită 

SFS – Serviciul Fiscal de Stat 

S.N.C.  – Societate în nume colectiv 

SNC  – Standarde Naţionale de Contabilitate 

S.R.L.  – Societate cu Răspundere Limitată  

VAI – Venit Anual Impozabil 

mailto:sshuleansky@ceda.md
http://www.ceda.md/


CEDA, M.Eminescu,35, MD-2001 Chisinau, Republica Moldova 

Contact: Sofia Suleanschi, phone: +37322 885-426; 079404433; sshuleansky@ceda.md; www.ceda.md 

7 

 

 

 

MODULUL 1. ANTREPRENORIATUL – O 

OPTIUNE DE CARIERA 

 

 

1.1. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare 

Nr. 
crt. 

Unități de învățare 

Numărul de ore 

Total 

Contact direct 

Lucrul 

individual Prelegeri 
Practică/ 

Seminar 

1 Oportunităţi  pentru dezvoltarea carierei 
personale/profesionale 

10 6 2 2 

2 Primii paşi spre o activitate antreprenorială 10 6 2 2 

3 Rolul antreprenoriatului în economia 

națională 

8 4 2 2 

4 Cadrul legal privind activitatea 

antreprenorială în Republica Moldova 

14 8 4 2 

Total 42 26 8 8 

 

1.2. Unităţile de învăţare 

Unităţi de 

competenţă 

Unităţi de 

conţinut/Cunoștințe 

Abilităţi Atitudini 

1. Oportunităţi  pentru dezvoltarea carierei personale/profesionale  

UC1. Identificarea 

oportunităţilor 

pentru  

 

1. Calitățile unei 

persoane, unui angajat 

de succes 

A1. Identifică calitățile personale 

și profesionale pentru  

dezvoltarea propriei cariere; 

At.1 Evaluează 

obiectiv propriul 

potențial 

intelectual și 
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Unităţi de 

competenţă 

Unităţi de 

conţinut/Cunoștințe 

Abilităţi Atitudini 

dezvoltarea 

personală şi 

profesională  

2. Calitățile și imaginea 

profesională a unui 

antreprenor. 

3. Elementele de etică 

profesională. 

- noțiuni de etică 

- comportament, 

atitudine, etc. 

4. Riscurile și beneficiile 

unei activități 

antreprenoriale şi 

rolul antreprenorilor 

în societate.  

- noțiuni de riscuri, 

beneficii. 

- oportunități și 

amenințări    

A2. Comunică eficient cu 

interlocutorul transmințând 

informații/formulând mesaje 

exacte și clare, atât verbal 

cât și în formă scrisă; 

A3. Argumentează oportunitățile 

privind dezvoltarea propriei 

idei de afacere; 

A4. Evaluează propriile calități 

antreprenoriale; 

A5. Aplică elemente de etică 

profesională/antreprenoriala

;* 

A6. Analizează oportunitățile și 

amenințările cu care se 

confruntă un angajat/un 

antreprenor în activitate;* 

A7. Argumentează deciziile 

privind  domeniul de 

implicare personală în 

activitatea 

profesionala/antreprenoriala

;** 

A8. Valorifică competențele 

profesionale specifice 

meseriei/ specialității  în 

activitatea   antreprenorială 

/proiectarea carierei.** 

comportamental. 

At.2 

Conștientizează 

importanța 

dezvoltării 

continue în plan 

personal și 

profesional.  

At.3 Manifestă 

coerență  și 

corectitudine în 

comunicare. 

At.4 Manifestă 

responsabilitate 

pentru calitatea 

realizării 

sarcinilor.* 

At.5 

Conștientizează 

importanța 

independenței 

financiare.** 

2. Primii paşi spre o activitate antreprenorială 

UC2. Identifica 

idei si posibilitati 

de lansare a unei 

afaceri 

1. Analizarea 

posibilitatilor de a 

genera valoare pentru 

alte persoane 

 

2. Oportunitati de 

lansare a unei 

A9. Diferențiază noțiunile: 

antreprenor/antreprenoriat; 

produs/ serviciu; 

A10. Dezvolta mai multe idei 

care creeaza valoare pentru 

alte persoane. 

A11. Selectează  o idee pentru 

o activitate antreprenoriala. 

At. 6 Este 

provocat de a 

lansa propria 

afacere. 

At. 7 

Conștientizeaz

ă urmările 

pentru 
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Unităţi de 

competenţă 

Unităţi de 

conţinut/Cunoștințe 

Abilităţi Atitudini 

activitati 

antreprenoriala şi 

criterii de evaluare a 

viabilităţii acesteia. 

 

3. Modalităţi de iniţiere a 

unei afacere: prin 

lansare de la „zero”, 

prin cumpărarea unei 

afaceri existente, prin 

contractul de 

franchising (franciză). 

Valori și realități  

social – economice. 

A12. Determină modalitatea 

potrivită pentru lansarea 

afacerii; 

A13. Explică oportunitățile 

franchizei; 

A14. Analizează  avantajele și 

dezavantajele pentru 

lansarea unei afaceri; * 

A15. Deduce riscurile și 

beneficiile unei activități  

antreprenoriale, inclusiv prin  

aplicarea unei analize 

SWOT;* 

A16. Evaluează viabilitatea 

ideii de afacere.** 

 

propriile 

decizii.* 

At. 8 Își asumă în 

mod conștient 

responsabilită

țile legate de 

lansarea unei 

afaceri. ** 

 

3. Rolul antreprenoriatului în economia națională 

UC3. Analiza 

posibilităţilor de 

susţinere a 

propriei afaceri 

1. Întreprinderile mici şi 

mijlocii (IMM) şi rolul 

acestora în economia 

Republicii Moldova. 

 

2. Programe pentru 

susţinerea IMM 

Asociaţiile de business 

- oportunităţi de 

colaborare şi 

dezvoltare a 

activităţilor 

antreprenoriale. 

A17. Clasifică IMM. 

A18. Identifică caracteristicile 

specifice ale IMM. 

A19. Identifică programele de 

stat și organizațiile care 

susțin dezvoltarea IMM. 

A20. Explică problemele cu 

care se confruntă IMM. 

A21. Argumentează 

necesitatea susținerii IMM.* 

A22. Deduce  egibilitatea  ideei 

de afaceri în vederea 

obținerii unui Grant.** 

At.9 Este 

responsabil 

pentru 

calitatea 

realizării 

sarcinilor. 

At.10 

Conștientizeaz

ă importanța 

exprimării 

unei idei clar, 

concis și cu 

încredere .* 

At.11 Apreciază 

oportunitățile 

oferite de 

mediul de 

afaceri unui 

antreprenor 

de succes.** 
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Unităţi de 

competenţă 

Unităţi de 

conţinut/Cunoștințe 

Abilităţi Atitudini 

4. Cadrul legal privind activitatea antreprenorială în Republica Moldova 

UC4. Aplicarea 

cadrului legal 

privind activitatea 

antreprenorială în 

vederea lansării 

unei afaceri 

proprii 

1. Cadrul legal cu privire 

la activitatea 

antreprenorială: Codul 

Civil, Codul Muncii, 

Codul Fiscal, Legea cu 

privire la 

antreprenoriatşi 

întreprinderi, Legea cu 

privire la IMM etc.  

2. Înregistrarea unei 

activităţi 

antreprenoriale: 

pachetul de acte 

necesare pentru 

înregistrarea unei 

afaceri. 

3. Formele 

organizatorico-juridice 

ale unor activităţi 

antreprenoriale. 

4. Impozite şi taxe. 

A23. Selectează forma 

organizatorico-juridică 

pentru o afacere. 

A24. Identifică tipurile de 

impozite  şi taxe, achitate de 

angajator și de angajat în 

Republica Moldova. 

A25. Explică prevederile legale 

privind avantajele și 

dezavantajele formelor 

organizatorico-juridice a unei 

activitati antreprenoriale. 

A26. Calculează  impozitele şi 

taxele plătite de către 

angajat/angajator și a 

contribuţiilor de asigurare 

socială și medicală.* 

A27. Aplică cadrul legal cu 

referire la procesul de 

înregistrare a unei afaceri. 

Studiu de caz.* 

A28. Planifică activitățile 

pentru înregistrarea 

afacerii.** 

 

At.12 

Conștientizeaz

ă importanța 

respectării 

legislației şi a 

consecințelor  

în cazul 

încălcării 

acesteia. 

At.13 Manifestă 

responsabilită

ți civice 

privind 

necesitatea 

implicării 

tineretului în 

dezvoltarea 

economiei 

naţionale.* 

CONTINUTURI 
MODULUL 1. ANTREPRENORIATUL - O OPȚIUNE DE 

CARIERĂ 

Descriere 

generală a 

modului: 

Modul dat este conceput pentru a oferi elevilor o imagine generală din 

perspectiva activitatilor antreprenoriale in general si a antreprenoriatului ca 

opţiune de carieră, in s[ecia. Elevii IIPT din tara urmează să se familiarizeze cu 

conceptul de antreprenor şi antreprenoriat sub aspect juridic, social şi etic. De 

asemenea în modulul I sunt incluse teme ce ţin de momentele-cheie în 

identificarea unei  idei de afaceri. Elevii vor fi informaţi cu privire la cadrul legal 

privind activitatea antreprenorială in Republica Moldova precum şi a sistemului 

de impozitare şi control a domeniului dat. Cadrele didactice vor ghida/instrui 
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elevulii pentru ca acestea sa-şi determine capacităţile necesare pentru 

desfasurarea unei activităţi antreprenoriale. De asemenea profesorii vor oferi 

elevulor dreptul de a decide în mod liber şi conştient opţiunea de a alege 

antreprenoriatul ca optiune de cariera sau de a deveni un angajat active, cu spirit 

antreprenorial in cadrul unei întreprinderi/institutii sau pentru a desfasura o 

activitate antreprenoriala in nume propriu/autoangajare. 

 
1.1 OPORTUNITĂŢI  PENTRU DEZVOLTAREA CARIEREI 

PERSONALE/PROFESIONALE  

Conţinuturi 

vizate: 

▪ Oportunităţi în carieră: Ce pot? Ce vreau? Ce trebuie să fac?; 

▪ A fi sau a nu fi antreprenor: despre  antreprenoriat şi antreprenori, cum 

trebuie să fie un antreprenor de succes 

▪ Imaginea profesională a unui antreprenor; 

▪ Rolul antreprenoriatului şi al antreprenorilor în societate etc. 

Concepte şi 

noţiuni  cheie: 

▪ Cariera, antreprenor; antreprenoriat; etica în afaceri; comportament etic în 

afaceri s.a. 

Sugestii 

didactice de 

predare-învăţare 

 

Profesorii vor explica discipolilor sai că scopul acestei discipline nu este neapărat 

intierea unei afaceri, ci menirea disciplinei este de a le oferi pe lângă  cunoştinţe 

privind domeniul antreprenorial şi posibilitatea de se afirma, de a reflecta 

asupra propriilor capacităţi, de a le forma aptitudini de planificare, analiză, 

organizare, comunicare. De asemenea formarea la elevi a unor atitudini pozitive 

în ceea ce priveşte  manifestarea iniţiativei  şi poziţia social activă a acestora. 

Toate aceste aspecte îi va ajuta atât în calitatea sa de angajat cât şi în cea de 

angajator sau auto-angajat (liber profesionist). 

Faceţi o scurtă prezentare a conţinutului cursului. Explicaţi-le elevilor cerinţele 

faţă de acest curs şi anume faptul că ei trebuie să îndeplinească anumite 

activităţi individuale ce vor fi ghidate şi consiliate de profesor. De asemenea 

menţionaţi că la finalul acestui curs elevul urmează să-şi prezinte propriul plan 

de afaceri ce va fi elaborat pe tot parcursul disciplinei. 

Sugeraţi elevilor că succesul acestei discipline depinde în mare parte de 

disponibilitatea de a participa în mod activ pe tot parcursul orelor, de a 

interacţiona cu colegii. 

OPORTUNITĂŢI ÎN CARIERĂ – CE POT? CE VREAU? CE TREBUIE SĂ FAC? 

Adresaţi o serie de întrebări elevilor care i-ar face să reflecte asupra faptului ce 

pot să facă în viaţă, ce vor să facă şi ce cred că ar trebui de fapt să facă. Iată, de 
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Factori în alegerea 

carierei 

Lucra la 

calculator 

Ce pot? 

Organiza Lucra în 

echipă 

Prelua 

iniţiativa 

Produce/presteaza 

un serviciu 

Ce îmi place? 

Afacerile 

Comunicarea 

Tehnica 

Arta 

Tehnologiile 

informaţionale 

Ce este 

important 

pentru mine? 

Beneficiile 

materiale 

Ajutarea 

celorlalţi 

Siguranţa 

Prestigiul 

Independenţa 

Cum sînt? 

Energic Lent 

Sociabil Retras 

exemplu,  întrebările pe care le-aţi putea adresa: 

1. Dacă de mâine nu ar mai exista şcoala ce aţi face pentru a vă asigura un 

câştig/sursefinanciare pentru existenţa? 

2. Cu ce aţi prefera să vă ocupaţi dupa absolvirea institutiei de invatamant? 

3. Cu ce credeţi că ar trebui să vă ocupaţi în viaţă? 

Sugeraţi elevilor că reuşita oricărei activităţi se poate obţine în cazul când se 

combină în mod armonios activităţile care îţi sunt pe plac si, in acelasi timp, le 

poţi 

realiza 

in viata 

de zi cu 

zi şi 

care 

oferă 

un 

benefici

u 

person

al sau 

profesi

onal.   

 

Este 

importa

nt ca 

elevii în 

momentul alegerii unei cariere să se axeze pe un domeniu în care au capacităţi, 

se pot afirma ca personalitate şi profesionist, dar şi care îi aduce satisfacţie. O 

carieră reuşită este planificată în mod conştient, în funcţie de obiective clare şi 

de alternative gândite în prealabil. Iată care sunt etapele identificării opţiunilor 

de carieră: 

1. Autocunoaşterea – analizând în mod realist şi foarte atent propria: 

a) personalitate (Cum sunt eu? lent sau energic, calm sau nervos, generos sau 

egoist, sociabil sau retras etc.); 

b)  cunoştinţe (Ce ştiu eu? cunosc o limbă străină, cunosc o meserie, un 

domeniu); 

c) competenţe (Ce pot să fac? pot să comunic foarte bine cu oamenii, pot să 
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utilizez calculatorul, pot să organizez oamenii, pot să iau decizii, pot să-mi 

asum responsabilităţi) 

d) priorităţi (Ce este important pentru mine? Să mă simt în siguranţă la locul de 

muncă, să fiu respectate în societate, să am independenţă financiara în 

acţiuni etc. ).  

2. Stabilirea scopurilor de realizat pe termen scurt, mediu şi lung; 

3. Identificarea obiectivelor pentru fiecare dintre scopurile stabilite; 

4. Planul de acţiuni pentru realizarea scopurilor şi obiectivelor enunţate. 

Persoana urmează să se perfecţioneze şi în funcţie de planul său de carieră, fie 

în cadrul unei întreprinderi, fie în calitate de antreprenor. 

Sarcină: Sugeraţi-le elevilor să determine  propriii factori care-i va 

determina/influienta alegerea carierei profesionale în caiet. 

Sarcină: Rugaţi elevii să completeze grila privind stabilirea scopurilor în carieră. 

Sarcină: Propuneţi elevilor să formuleze cîte 3 obiective pentru scopurile 

propuse. 

A FI SAU A NU FI ANTREPRENOR: DESPRE ANTREPRENORIAT ŞI 

ANTREPRENORI, CUM TREBUIE SĂ FIE UN ANTREPRENOR DE SUCCES 

Pentru a facilita discutia despre antreprenoriat si antreprenori se poate de 

folosit  următor algoritm: 

- Caracteristici relevante (care iese în evidenţă, important, remarcant) De 

exemplu:  profit, independent, asociat, din proprie iniţiativă, cu risc, 

produs/serviciu, a produce, a vinde, a presta servicii ; 

- Caracteristici irelevante (neimportante) De exemplu: S.R.L, Î.I, în piaţă, la 

magazin, pentru bărbaţi sau femei etc.; 

- Exemple (oferiţi exemple antreprenori din comunitate) De exemplu: Ina 

Buzdugan proprietara Frizerie”Alondra” sau Ion Melinte patronul 

Alimentarei „Gogoşel” etc. ; 

- Non-exemple (trebuie sa fie din domeniu) un funcţionar din primărie, 

profesorul, medicul etc.  cei care au încheiat contract individual de muncă 

cu un angajator; 

- Analogii (din alte domenii) albina care produce miere pentru a se întreţine 

pe sine de care pot beneficia şi alţii . 

- Definiţia. De exemplu: Antreprenorul este o persoană independentă, care 
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din proprie iniţiativă, porneşte o afacere asumându-şi riscurile ce ţin de 

derularea acestei afaceri, în scopul obţinerii unor beneficii personale. 

Oferiţi elevilor posibilitatea de a identifica care ar fi, în viziunea lor, 

caracteristicile relevante ale antreprenoriatului. Notaţi răspunsurile de fişe. 

Pasul următor încercaţi să selectaţi împreună cu elevii trăsăturile depistate de ei 

în cele relevante şi cele irelevante. Direcţionaţi discuţia cu discipolii prin 

intermediul întrebărilor ajutătoare. Nota Bene! Atenţionaţi elevii să nu repete 

ideile.  

După identificarea caracteristicilor relevante şi irelevante, rugaţi elevii să dea 

exemple de persoane pe care ei le consideră anreprenori. Corectaţi răspasurile 

greşite şi precizaţi-le pe cele incomplete. La categoria non-exemple le veţi 

sugera elevilor să găsească activităţi care nu sunt antreprenoriat dar sunt tot din 

domeniul economic. Analogia este etapa la care elevii vor compara domeniul 

antreprenoriatului cu un aspect al vieţii cotidiene, cu un alt domeniu etc.  

Sarcină: Puteţi propune elevilor ca în baza tuturor caracteristicilor identificate 

de ei mai sus să elaboreze o definiţie proprie a antreprenorului. Iar etapa finală 

a algoritmului de predare a conceptului este prezentarea definiţiei 

antreprenorului.  

În continuare vă propune o definiţie a acestei noţiuni. 

Antreprenor - persoană care îşi asumă conştient anumite riscuri şi doreşte să 

obţină un anumit profit.  Persoană care îşi asigură câştigul printr-o afacere, 

contract sau ca liber profesionist. Se referă, de asemenea, la o persoană care 

iniţiază o afacere nouă. 

Calitatea cea mai importantă a unui antreprenor este spiritul antreprenorial. 

Spirit antreprenorial - capacitatea de a vedea oportunităţi acolo unde alţii văd 

probleme, dublată de acţiunea perseverentă pentru rezolvarea lor (a 

problemelor), ceea ce duce la realizare personală, profesională, economică etc..  

O abordare a vieţii (în spirit antreprenorial) e destul de bună nu doar pentru 

antreprenori, dar şi pentru angajaţi deoarece generează un optimism molipsitor 

în relaţie cu oamenii din jur. 

Respectiv unul dintre factorii de succes sau insucces al activităţii antreprenoriale 

depinde în mare măsură de personalitatea, competenţa şi capacitatea de a 

conduce a antreprenorului. Astfel, un antreprenor de succes are următoarele 

caracteristici:  

✓ este motivat de a obţine succese în viaţă;  
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✓ are încredere în propriile forţe; 

✓ este o fire independentă şi cu multă iniţiativă; 

✓ este perseverent în acţiunile sale şi nu cedează în faţa primelor dificultăţi 

apărute; 

✓ este o persoană responsabilă de toate acţiunile sale; 

✓ creativ, inventiv,  

✓ capacităţi bune de planificare; 

✓ ambiţios, curajoasă, capabilă să înveţe din propriile eşecuri; 

✓ capabil de a-şi asuma riscuri; 

✓ rapid în luarea deciziilor; 

✓ flexibil, uşor adaptabil la diverse schimbări; 

✓ abil în rezolvarea problemelor şi găsirea soluţiilor; 

✓ optimist în viziuni şi realist în acţiuni; 

✓ clar în exprimare, cu putere de convingere, sociabil şi bun ascultător 

✓ cooperant. 

 

Sarcină: Sugeraţi elevilor să identifice propriile calităţi antreprenoriale. 

Sarcină: Propuneţi elevilor fiecare individual să completeze în caiet la rubrica 

„Lucrări individuale”următorul test: Profilul personal de competenţe 

antreprenoriale. Pentru a determina dacă posedă capacităţile date, iar dacă unii 

elevi au acumulat punctaj minim, încurajaţi-i să repete testul la sfârşitul acestui 

curs pentru că rezultatele ar putea să se schimbe. 
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Sarcină: Rugaţi elevii să determine care sunt avantajele şi dezavantajele de a fi 

antreprenor. 

Avantaje Dezavant je 

Libertatea de decizie Riscul de a greşi 

Independenţă Responsabilitatea mai mare 

Autoafirmare Mai mult efort 

Inovare Investiţii mari 

Flexibilitatea planificării 

timpului 

Muncă fără limită de timp 

Câştig financiar Riscul de a pierde bunurile 

invest te 

Auto-angajarea Lipsa de experienţă 

Activitatea de antreprenoriat conform legislaţiei se defineşte în felul următor: 

Antreprenoriatul – o activitate de fabricare a producţiei, executare a lucrărilor şi 

prestare a serviciilor, desfăşurată de cetăţeni şi de asociaţiile acestora în mod 

independent, din proprie iniţiativă, în numele lor, pe riscul propriu şi sub 

răspunderea lor patrimonială, cu scopul de a asigura o sursă permanentă de 

venit. (Legea RM „Cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi”Nr. 845 din 

03.01.1992).  

Forme de antreprenoriat: 

• Activităţi cu autorizaţie comercială ( cu licenţă). Persoana fizică face 

afaceri pe cont propriu şi are nevoie de autorizaţie comercială; 

• Forma companiilor comerciale (persoană juridică). Face afaceri în contul 

companiei. 

Activitatea de antreprenor, afacerea (businessul) este orice activitate ce se 

desfăşoară în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu excepţia muncii efectuate 

în baza contractului (acordului) de muncă, prestate de către o persoană, având 

drept scop obţinerea profitului, sau, în urma desfăşurării căreia, indiferent de 

scopul activităţii, se obţine profit. 

Sarcină: Solicitaţi elevilor să ofere exemple de diverse tipuri de afaceri din 
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comunitate. 

ROLUL ANTREPRENORIATULUI ŞI AL ANTREPRENORILOR ÎN SOCIETATE 

Sarcină: Discutaţi cu elevii asupra faptului cum văd ei rolul antreprenoriatului şi 

cel al  antreprenorilor în societate, în general, şi în comunitatea lor în particular.  

Antreprenoriatul are o contribuţie semnificativă în cadrul societăţii şi în procesul 

de dezvoltare, vă prezentăm câteva dintre beneficiile sale: 

➢ crearea de noi produse/servicii – datorită creativităţii şi a resurselor de 

care dispun antreprenorii pot satisface noile nevoi ale consumatorilor, 

venind cu produse/ servicii inovatoare; 

➢ descoperirea de noi resurse – antreprenorii adesea sunt nemulţumiţi de 

materialele şi resursele tradiţionale, căutand mereu alternative pentru a-

şi desfasura activitatea şi îmbunătăţi performanţele (produsul, procesul 

tehnologic etc.); 

➢ crearea locurilor de muncă -  extrem de multe slujbe sunt create de 

sectorul antreprenorial, fiind domeniul cu cele mai multe angajări. 

Antreprenoriatul este forţa mortice,  care cel mai des ajunge la progres 

economic, prin inovare, investire de resurse şi dorinţa de progres prin utilizarea 

noilor oportunităţi. 

 

 1.3. ROLUL ANTREPRENORIATULUI ÎN ECONOMIA NAȚIONALĂ 

Conţinuturi 

vizate: 

• Întreprinderile mici şi mijlocii (IMM) şi rolul acestora în economia 
Republicii Moldova 

• Programe pentru susţinerea IMM 

• Asociaţiile de business - oportunităţi de colaborare, dezvoltare a 
activităţilor antreprenoriale 

Concepte şi 

noţiuni cheie: 

o întreprindere, micul business, IMM-uri; politici de stat, programe de stat, 

asociaţii de business 

 

 

 

ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII (IMM) ŞI ROLUL ACESTORA ÎN ECONOMIA 

REPUBLICII MOLDOVA 

Rolul şi importanţa IMM-urilor decurg din următoarele trăsături ale acestora: 
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Sugestii 

didactice de 

predare-învăţare 

 

▪ ocupă peste 98% din totalul întreprinderilor pe ţară 

▪ oferă noi locuri de muncă; 

▪ sunt flexibile la cererea şi oferta de pe piaţă; 

▪ stimulează concurenţa; 

▪ transferuri esenţiale în bugetul naţional;  

▪ o întreprindere mică poate constitui punctul perfect de pornire în 

lansarea unui nou produs sau serviciu;  

- Întreprinderile mici pot prezenta avantaje faţă de cele mari atunci când se 

pune problema satisfacerii unor nevoi locale;  

- Mulţi consumatori sunt plictisiţi de produsele realizate în serii mari şi 

preferă produsele de serie mică sau unicate, realizate de întreprinderile 

mici. 

EVOLUŢIA NUMĂRULUI IMM-URILOR 

IMM-urile cu capital privat, în perioada anilor 2006-2010 au înregistrat o evoluţie 

pozitivă la toţi indicatorii, ceea ce arată că sectorul, în întregul său, este rentabil 

şi contribuie pozitiv la formarea venitului naţional. Rezultatele cele mai bune au 

fost înregistrate  la categoria întreprinderilor mici. 

În Republica Moldova, IMM-urile deţin circa 97,7 % din numărul total al 

întreprinderilor din ţară. În anul 2010 numărul IMM-urilor a constituit 45,6 mii 

întreprinderii, sau cu 1,9 mii întreprinderi (cu 4,3%) mai mult faţă de anul 2009 şi 

cu 10,2 mii întreprinderi (cu 28,8%) mai mult faţă de anul 2006, cel mai mult 

crescând numărul întreprinderilor micro de la 27,27 mii unităţi în anul 2006 la 

34,9 mii unităţi în anul 2010, urmate de cele mici cu o creştere de 2,6 mii unităţi 

sau cu 39,5% în perioada de referinţă  

Partea preponderentă a IMM-urilor îşi desfăşoară activitatea în domeniul 

comerţului, constituind în anul 2010 circa 18,7 mii unităţi, sau 41% din totalul 

întreprinderilor mici şi mijlocii, majorându-se cu 4,5 la sută faţă de anul 2009 şi cu 

28,4 la sută faţă de anul 2006. În industria prelucrătoare în anul 2010 au activat 

5,08 mii de IMM-uri, sau cu 0,4 mii unităţi sau cu 10% mai mult decât în anul 

2006. 

În anul 2010, în cadrul IMM-urilor au activat 309,4 mii persoane, deţinând 58,8% 

din numărul total de angajaţi din economia naţională. 25,2% din angajaţii 

sectorului IMM-urilor activau în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, 16% în 

agricultură, economia vânatului şi silvicultură, iar 17% în industria prelucrătoare 

Evoluţia unor indicatori ai IMM-urilor în comparaţie  cu totalul pe economie în 

perioada anilor 2006-2009(vezi tabelul de mai jos): 
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Tabelul 1 

Tabelul 2 

 

Sursa: BSN “Evoluţia în dinamică a numărului IMM pe principalele genuri de 

activitate”  

Unele probleme cu care se confruntă IMM-le: 

✓ Cultură antreprenorială slab dezvoltată; 

✓ Acces redus la informaţii; 

✓ Dialog public, privat insuficient; 

✓ Grad redus de implementare a tehnologiilor moderne; 

✓ Acces dificil la credite si dobânzi ridicate la credite şi împrumuturi; 

✓ Infrastructură de suport în afaceri slab dezvoltată; 

✓ Proprietarul unei afaceri mici duce deseori lipsa de cunoştinţe 

manageriale şi de experienţă în domeniul managementului; 

✓ Administrare fiscală dură; 

✓ Reglementari si birocraţie excesiva etc. 
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ANALIZA SWOT A SECTORULUI IMM 

Puncte forte 

• Bază legislativă pentru IMM-

urilor creată şi îmbunătăţită 

continuu;  

• Proceduri facile pentru 

înregistrarea ÎMM; 

• Punerea în aplicare a 

strategiilor, programelor şi 

mecanismelor de stat pentru 

sprijinirea ÎMM-urilor; 

• Atitudinea pozitivă a 

populaţiei faţă de IMM-uri şi 

dorinţa de a avea propria 

afacere; 

• Sistem de telecomunicaţii bine 

dezvoltat inclusiv acces la 

internet etc. 

Puncte slabe 

• Eficienţă redusă a 

implementării bazei legislative; 

• Dezechilibrul dezvoltării IMM-

urilor în profil teritorial; 

• conlucrare ineficientă între 

IMM şi autorităţile publice; 

• Capacitate financiară limitată a 

statului pentru susţinere  

• Infrastructură de suport în 

afaceri slab dezvoltate;  

• Nivel scăzut al culturii 

antreprenoriale şi al formării 

profesionale etc. 

Oportunităţi 

• Creşterea atenţiei statului faţă 

de problemele şi necesităţile 

sectorului IMM-urilor; 

• Vectorul pro-european în 

dezvoltarea naţională;  

• Dezvoltarea continuă a 

tehnologiilor şi inovaţiilor şi a 

capacităţii de absorbţie ale 

acestora; 

• Reformarea continuă a 

sistemului educaţional în 

domeniul antreprenorial şi a 

formării profesionale etc. 

Ameninţări 

• Migrarea semnificativă în 

rândul tinerilor; 

• Creşterea economiei tenebre; 

• Adaptarea lentă a sistemului 

educaţional la cererea pieţei 

forţei de muncă;  

• Participarea slabă a 

antreprenorilor la programele 

de educaţie antreprenorială; 

• Tendinţa de majorare a poverii 

fiscale; 

• Instabilitatea cadrului legislativ 

etc. 

PROGRAME PENTRU SUSŢINEREA IMM 

Informatia privind o parte din programele de sustinere a IMM atat din bugetul de 

stat cat si din alte surse non-guvernametale pot fi gasitela urmatoarele adrese: 
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www.odimm.md, https://finantare.gov.md/; 

www.businessportal.md/ro/projects/finantare/,  

www.viitorul.org/download.php?file,  www.infoeuropa.md/proiecte-europene. 

Creditele mici se pot obţine atat de la Bancile comerciale cat şi de la Asociaţii de 

Economii şi Împrumut, care funcţionează pe întreg teritoriul ţării, majoritatea 

fiind plasate în localităţile rurale. Pentru informaţii va puteţi adresa la cele mai 

apropiate Asociaţii de Economii şi Împrumut, puteţi contacta Comisia Naţională a 

Pieţei Financiare la tel. 022-22 38 71 sau accesa pagina web a CNPF: 

www.cnpf.md, unde puteţi descărca date referitor la ultima actualizare a Listei 

Asociaţiilor de economii şi împrumut.  

ASOCIAŢIILE DE BUSINESS - OPORTUNITĂŢI DE COLABORARE, DEZVOLTARE A 

ACTIVITĂŢILOR ANTREPRENORIALE 

Pe lângă programele de stat există şi asociaţiile de business din Republica 

Moldova care de asemenea au fost create cu scopul de a susţine IMM –urile şi de 

a colabora cu acestea şi de al le promova interesele acestora. 

În continuare vă prezentăm câteva dintre numeroasele asociaţii de business, care 

în mare parte sunt grupate conform domeniului de activitate. 

La moment este constituită Confederaţia Naţională a Patronatului din Republica 

Moldova a cărui misiune este: 

➢ Realizarea unui organism comun al patronatelor pentru reprezentarea 

unitară a mişcării patronale; 

➢ Promovarea şi apărarea intereselor legitime ale membrilor în relaţiile 

cu autorităţile publice, cu sindicatele şi cu alte persoane juridice; 

➢ Realizarea unui dialog permanent cu Guvernul şi cu organizaţiile 

sindicale la nivel naţional de interes economic general, inclusiv prin 

participarea la elaborarea şi avizarea proiectelor de acte legislative şi 

normative, care privesc activităţile patronale şi interesele mediului de 

afaceri; 

➢ Promovarea la nivel naţional, în cooperare cu celelalte structuri 

asociative patronale, a principiilor dezvoltării economice durabile, ale 

progresului social, al economiei de piaţă într-un climat de concurenţă 

loială; 

➢ Susţinerea măsurile privind dezvoltarea micului business şi a 

întreprinderilor individuale; 

➢ Consolidarea şi păstrarea stabilităţii sociale, asigurarea sănătăţii şi 

securităţii în muncă. 
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Membrii Confederaţiei Naţionale a Patronatului din Republica Moldova îl 

constituie următoarele asociaţii şi organizaţii obşteşti: 

1. Asociaţia Micului Business: 

Scopul: protejarea interesele micului business şi a antreprenoriatului la 

nivelul societăţii civile. 

2. Uniunea Transportatorilor şi Drumarilor: 

Scopul: promovarea interesele întreprinderilor şi organizaţiilor ce activează 

în ramura transporturilor şi gospodăriei drumurilor din republică şi îmbunătăţirea 

mediului de afaceri din Republica Moldova, perfecţionarea mecanismelor 

economice. 

3. Federaţia Naţională a Patronatului din Agricultură şi Industria 

Alimentară 

Scopul: apărarea drepturilor şi  interesele celor 17 asociaţii patronale, 

inclusiv 15 asociaţii regionale patronale ale producătorilor agricoli, care întrunesc 

circa 2000 de întreprinderi agricole, deţinători ai circa 50% din terenurile agricole 

ale Republicii Moldova, asociaţia patronală a întreprinderilor zootehnice 

"Zoocarlap" şi Asociaţia Patronală a Exportatorilor de Cereale. 

4. Uniunea Producătorilor de Zahăr  

Scopul: urmăresc să susţină drepturile şi interesele întreprinderile industriei 

zahărului: producătorii zahărului şi producătorii şi furnizorii seminţelor de sfeclă 

de zahăr. 

5. Federaţia Patronală a Constructorilor, Drumarilor şi Producătorilor de 

Materiale de Construcţie (FPCDPMC) "Condrumat" 

Scopul: asistenţa membrilor în capacitatea lor de patroni prin acordarea de 

servicii şi consultaţii, protecţia drepturilor şi reprezentarea intereselor membrilor 

săi în relaţiile cu autorităţile publice, cu sindicatele, precum şi cu orice alte 

organizaţii neguvernamentale pe plan naţional şi internaţional, în conformitate 

cu prevederile legale. 

6. Asociaţia Naţională a Producătorilor din Republica Moldova 

 Scopul: realizarea ideii de unificare a forţelor şi colaborarea asociaţiilor 

naţionale obşteşti a producătorilor şi prestatorilor de servicii în scopul 

asigurării funcţionării stabile, dezvoltării economiilor naţionale. UIP 

acordă asistenţă producătorilor de mărfuri în realizarea reformelor 

economice, pentru integrarea cu succes în economia de piaţă 

internaţională, contribuie la lărgirea relaţiilor de cooperare 
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internaţională, reprezintă şi apără drepturile şi interesele economice ale 

membrilor săi. 

 1.2. PRIMII PAŞI SPRE O ACTIVITATE ANTREPRENORIALĂ  

Conţinuturi 

vizate: 

▪ Modalităţi de iniţiere a unei afaceri: prin lansare de la „zero”, prin 

cumpărarea unei afaceri existente, prin contractul de franchising (franciză); 

Formele organizatorico-juridice ale unor activităţi antreprenoriale şi 

particularităţile lor. 

Concepte şi 

noţiuni cheie: 

forma organizatorico-juridică, afacerea de la zero, afacerea existentă, afaceri de 

tip franciză s.a. 

Sugestii 

didactice de 

predare-învăţare 

MODALITĂŢI DE INIŢIERE A UNEI AFACERI: PRIN LANSARE DE LA „ZERO”, PRIN 

CUMPĂRAREA UNEI AFACERI EXISTENTE, PRIN CONTRACTUL DE FRANCHISING 

(FRANCIZĂ) 

Cele mai accesibile modalităţi de iniţiere a unei afaceri, atât pentru diferite tipuri 

ale acestora, cât şi pentru diferite caractere ale antreprenorilor în Republica 

Moldova sunt posibile trei modalităţi de lansare a afacerii: 

• lansarea de la „zero” (sau implementarea propriei idei de afaceri) ; 

• cumpărarea unei afaceri existente; 

• afacerii în bază de franciză; 

Pentru ca elevii să decidă opţiunea potrivită, propuneţi-le să răspundă la câteva 

întrebări: 

 Ce aştepţi de la afacere ta? 

 Care este motivul iniţierii sau lansării afacerii tale ? 

 Cât de mult control doreşti să deţii în această afacere ? 

 Care sunt sursele financiare disponibile pe care poţi să le atragi? 

 Cât doreşti şi poţi să investeşti personal în afacerea ta? 

 Câtă experienţă personală poţi aduce în afacerea ta? 

Lansare de la „zero”a unei afaceri. Astfel, opţiunea pentru deschiderea unei 

întreprinderi mici trebuie să se bazeze pe o evaluare minuţioasă a avantajelor şi 
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dezavantajelor ce le oferă modalitatea dată. 

Avantajele  lansării de la „zero” a 

unei afaceri 

Dezavantaje   lansării de la „zero” a 

unei afaceri 

Implementarea nelimitată a 

propriilor idei. 

Costul ridicat pentru lansarea în 

afaceri, procurarea utilajului, 

echipamentului etc. 

Satisfacţia de a crea o întreprindere 

de la zero 

Timp mult pentru lansarea afacerii. 

Posibilitatea de a selecta, motiva şi 

dezvolta independent personalul. 

Alegerea celei mai nepotrivite 

afaceri. Evaluarea poate indica 

faptul că ideea de afacere are 

perspectivă, însă realitatea poate 

demonstra că nu-i aşa, că acest 

produs sau serviciu nu are cererea 

estimată. 

Posibilitatea de a crea afacerea 

reieşind din viziunea proprie. 

Riscul legat de realizarea unei idei 

noi. 

Alegerea amplasamentului afacerii. Eforturi personale mari pentru a 

lansa afacerea. 

Cumpărarea unei afaceri existente - o altă posibilitate de lansare a afacerii este 

cumpărarea unei afaceri existente, dar care necesită o abordare metodică.  

În primul rând, atenţionaţi elevii că trebuie să afle motivul vinderii acesteia? 

Cunoaşterea motivului real al vânzării vă va ajuta să faceţi o alegere corectă şi să 

nu investiţi bani şi timp într-o afacere nerentabilă. 

În acest scop, e bine  ca viitorii antreprenori să solicite de-a le fi prezentate datele 

economice şi financiare din ultimii 2-3 ani sau să apeleze la o persoană de 

încredere pentru a-i consulta în adoptarea acestei decizii analizând: 

▪ Rapoartele financiare 

▪ Managementul afacerii şi persoanele-cheie 

▪ Investiţiile recente 

▪ Producerea, dezvoltarea de produse noi 
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▪ Tehnologiile utilizate 

▪ Contractele comerciale şi actele de constituire. 

Pentru  a adopta o decizie finală viitorii antreprenori trebuie să se determine cât 

mai exact posibil câţi bani va mai trebui să investească şi în cât timp se vor 

recupera investiţiile.  

Avantajele cumpărării unei afaceri 

existente 

Dezavantaje cumpărării unei afaceri 

existente 

Afacerea este deja creată şi 

activează 

Afacerea poate avea o imagine sau 

situaţie anterioară nefavorabilă 

Posibilitate de a activa şi a plăti 

salarii chiar din prima lună 

Valoarea afacerii poate fi dificil de 

determinat 

Reputaţia bună a întreprinderii şi 

moştenirea situaţiei anterioare 

favorabile 

Activele pot fi supra-evaluate 

Echipamente şi utilaje deja existente 

şi angajaţi instruiţi 

Sentiment redus al satisfacţiei 

personale de la crearea şi 

consolidarea afacerii proprii 

Posibilitatea planificării în baza unor 

date reale 

Probabilitatea moştenirii angajaţilor 

care nu împărtăşesc altă viziune şi 

pot opune rezistenţă la orice 

schimbare 

Oportunitate semnificativă de 

cercetare, pentru a identifica şi 

evalua viabilitatea afacerii 

Modificarea sau schimbarea 

practicilor anterioare de afaceri 

poate duce la anumite pierderi ai 

clienţilor firmei 

Contractul de franchising (franciză) . Explicaţi elevilor că înseamnă un contract de 

franchising (în engleză franchising, în română franciză) prevede cumpărarea 

dreptul spre utilizare a unei anumite mărci comerciale cunoscută sau un concept 

de afacere care a fost deja testat în practică. Această activitate este reglementată 

de Legea R.M. Nr.1335-XIII  din  01.10.97 “Cu privire la franchising”. Legea 

prevede următoarele: 

Francizor (engl. franchiser) este persoana care acordă o franciză.  
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Francizat (engl. frachisee) este persoana care cumpără o franciză. 

De regulă, se plăteşte o anumită sumă la început pentru a deschide afacerea, 

pentru a instrui personalul, pentru echipamente şi utilaje care au un anumit 

design standard,etc.  

Francizorul posedă:  

• Marca şi numele comercial; 

• Oferă ca suport: finanţare (uneori) şi publicitate şi marketing; 

• Primeşte taxe. 

Francizatul după achitarea taxei: 

• Foloseşte mărcile şi numele comercial al firmei; 

• Dezvoltă afacerea cu suportul francizorului. 

În Republica Moldova, apariţia francizei a fost condiţionat de adoptarea în 1997 a 

Legii cu privire la franciză. Numărul relativ redus de francizări nu ne permite sa 

vorbim despre amploarea dezvoltării acestuia, cu toate ca sunt zeci de afaceri 

care activează în baza contractului de franciză, printre care: magazinul de 

confecţii pentru doamne “Mango”,restaurantul bucătăriei franceze “La 

Boucherie” sau compania “1C Accouting Timbal”, distribuitorul unei din cele mai 

populare programe computerizate de evidenta contabila “1C”, Andy’s Pizza, 

Fornetti, Alina Electronic, Neuron Grup, Shell,  

Pepsi-Cola, Coca-Cola. 

După încheierea contractului proprietarul afacerii în franciză urmează să 

plătească anual o sumă pentru dreptul de franciză. 

Din această cauză,  atenţionaţi elevii că trebuie să solicite consultaţia unui jurist şi 

a unui contabil care va analiza condiţiile contractului şi doar după aceasta pot lua 

decizia. De asemeni sugeraţi elevilor că înainte de a decide să achiziţioneze sau 

nu franciza,  să discute cu alţi oameni de afaceri, care au cumpărat deja o 

franciză.  

• Ce părere au ei, după o perioadă de activitate? 

• Ar mai merge pe aceeaşi cale, dacă ar porni-o de la început, sau ar 

proceda altfel?  

Doar după ce vor afla răspunsurile la toate întrebările ce îi frământă şi vor analiza 

minuţios oferta,  pot să ia decizia de a cumpăra sau nu franciza respectivă.  
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Astfel înainte de a stabili o modalitate de organizare a afacerii în raport cu 

opţiunile personale, trebuie analizate toate avantajele şi dezavantajele 

modalităţilor existente.  

Avantajele încheierii contractului de 

franciză 

Dezavantaje încheierii contractului 

de franciză 

Preluarea unei afaceri viabile Costuri înalte pentru francize şi alte 

taxe 

Posibilitatea de a accesa mai uşor 

finanţarea 

Inflexibilitate datorită restricţiilor sau 

numelui comercial impus de francizor 

Investiţia iniţială mai redusă ar putea 

spori posibilitatea de obţinere mai 

rapidă a profitului 

Libertate redusă în organizarea şi 

dezvoltarea afacerii 

Imagine foarte bună şi acces la 

publicitate 

Dificultăţi la vânzarea francizei 

Folosirea unei mărci comerciale 

cunoscute 

Existenţa unor riscuri specifice 

Acces la instruire de calitate  

Asistenţă tehnică şi managerială  

Sarcină:  Rugaţi elevii să completeze în caiet rubricile avantaje şi dezavantaje 

doar cu numerele acelor caracteristici pe care ei consideră că se potrivesc. 

FORMELE ORGANIZATORICO-JURIDICE A UNOR ACTIVITĂŢI ANTREPRENORIALE 

ŞI PARTICULARITĂŢILE LOR 

Atenţionaţi şi explicaţi-le elevilor că una din primele decizii care va trebui să o ia 

la etapa lansării unei afaceri este determinarea statutului juridic sub care o să 

desfăşoare activitatea de antreprenoriat. Deoarece nu există o formă juridică 

bună şi alta rea, este necesar, pentru a lua o decizie corectă, să ţină cont de 

domeniul de activitate ales, de resursele disponibile, precum şi de aşteptările 

proprii de la afacere. 

În Republica Moldova înregistrarea oficială a unei activităţi antreprenoriale se 

efectuează conform Legii privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a 

întreprinzătorilor individuali Nr. 220-XVI din 19.10.2007. Astfel, înregistrarea unei 

afaceri se poate realiza sub una din următoarele forme juridice de organizare: 
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Principalele caracteristici a diferitor forme organizatorico-juridice (vezi anexa): 

Întreprinzător individual  (Î.I.) - persoană fizică cu capacitate de exerciţiu deplină, 

care practică activitate de întreprinzător în nume şi pe risc propriu, fără a 

constitui o persoană juridică, şi este înregistrată în modul stabilit de lege. N.B. 

Legea RM  Privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a 

întreprinzătorilor individuali, Nr. 220-XVI din 19.10.2007. Specifică pentru 

domenii: afaceri de familie, artizanat, agricultură, educaţie.; 

Avantaje Î.I. Dezavantaje Î.I. 

cost redus de iniţiere şi puţine 

formalităţi de înregistrare 

răspundere nelimitată; 

independenţă în luarea deciziilor lipsa de continuitate a afacerii în 

absenţa proprietarului 

capital minim de lucru dificultate în ceea ce priveşte 

mobilizarea de capital 

toate profiturile revin proprietarului  

Gospodăria  ţărănească (G.Ţ.) este o întreprindere individuală, bazată pe 

proprietate privată asupra terenurilor agricole şi  asupra  altor bunuri, pe munca 

personală a membrilor unei familii (membri ai gospodăriei ţărăneşti), având ca 

scop obţinerea de produse agricole, prelucrarea lor primară, comercializarea cu 

preponderenţă a propriei producţii agricole. N. B. Legea privind gospodăriile 

ţărăneşti (de fermier) Nr.1353-XIV din 03.11.2000; Are aceleaşi avantaje şi 

Persoană juridică Persoană fizică 

FORMA ORGANIZATORICO-JURIDICĂ 

Întreprindere individuală 

Gospodărie ţărănească 

Societate cu răspundere limitată 

Societate pe acţiuni 

Societate în nume colectiv 

Societate în comandită 

Cooperativă 
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dezavantaje ca şi în cazul Î.I. 

Societatea cu răspundere limitată (S.R.L.) este societatea comercială cu statut de 

persoană juridică al cărei capital social este divizat în părţi sociale conform actului 

de constituire şi ale cărei obligaţii sunt garantate cu patrimoniul societăţii.  N. B. 

Legea privind societăţile cu răspundere limitată Nr. 135 din 14.06.2007 şi Codul 

Civil (art. 145-155); Domenii de aplicare: prestări servicii, turism etc. 

Avantaje S.R.L. Dezavantaje S.R.L. 

formalităţile pentru întemeiere sunt 

puţine 

 

cheltuielile pentru înregistrare sunt 

relativ reduse; 

posibilitatea apariţiei unor conflicte 

între asociaţi, ce pot duce la 

lichidarea societăţii. 

statutul legal este bine definit; alegerea statutului juridic 

riscuri financiare mai mici;  

conducere relativ simplă;  

răspunderea asociaţilor este limitată  

Societate pe acţiuni (S.A.) este societatea comercială al cărei capital social este în 

întregime divizat în acţiuni şi ale cărei obligaţii sunt garanta te cu patrimoniul 

societăţii. N.B. Legea privind societăţile pe acţiuni Nr. 1134 din  02.04.1997 şi 

Codul Civil (art. 156-170); Domenii de aplicare: bancare, telecomunicaţii, comerţ, 

asigurări. 

Avantaje S.A. Dezavantaje S.A. 

transmiterea liberă a proprietăţii prin 

tranzacţia de vânzare-cumpărare a 

acţiunilor 

obligativitatea existenţei capitalului 

social minim de 20.000 lei 

posibilitatea de atragere a resurselor 

financiare suplimentare 

formalităţile multiple pentru 

înfiinţare 

prin emitere de obligaţiuni alegerea statutului juridic 
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răspunderea proprietarului în limita 

valorii acţiunilor ce-i aparţin 

forma cea mai costisitore de 

organizare 

obligativitatea de a dezvălui public 

informaţia, prin publicarea  în 

mijloacele de informare în masă a 

rapoartelor financiare 

posibilitatea dezvoltării unor 

conflicte dintre acţionari şi directori 

Societate în nume colectiv (S.N.C.) este societatea comercială ai cărei membri 

practică, în conformitate cu actul de constituire, activitate de întreprinzător în 

numele societăţii  şi răspund solidar şi nelimitat pentru obligaţiile acesteia. N.B. 

Codul Civil (art. 121-135); 

Avantaje S.N.C. Dezavantaje S.N. C. 

formalităţile puţine pentru 

constituirea societăţii 

nu este recomandată începătorilor, 

deoarece este necesară încrederea 

deplină între parteneri, ca urmare a 

faptului că fiecare partener este 

responsabil pentru datoriile societăţii, 

chiar dacă acestea sunt cauzate de alt 

partener 

cheltuielile reduse pentru înregistrare 

lipsa unei prevederi legale privind 

mărimea minimă a capitalului social 

răspunderea asociaţilor este limitată 

Societate în comandită (S.C.) este societatea comercială în care, membrii care 

practică în numele societăţii activitate de întreprinzător şi poartă răspundere 

solidară nelimitată pentru obligaţiile acesteia (comanditaţi), există unul sau mai 

mulţi membri-inanţatori (comanditari) care nu participă la activitatea de 

întreprinzător a societăţii şi suportă în limita aportului depus riscul pierderilor ce 

rezultă din activitatea societăţii. N.B. Codul Civil (art. 136-144); Are aceleaşi 

avantaje şi dezavantaje ca şi în cazul S.N.C. 

Cooperativă este asociaţia benevolă de persoane fizice şi juridice, organizată pe 

principii corporative în scopul favorizării şi garantării, prin acţiunile comune ale 
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membrilor săi, a intereselor lor economice şi a altor interese legale. N.B. Codul 

Civil (art. 171-178). Are aceleaşi avantaje şi dezavantaje ca şi în cazul S.N.C. 

Sarcină: Sugeraţi elevilor să identifice responsabilităţile antreprenorului în 

dependenţă de statutul săi juridic.  

Sugestii 

didactice de 

predare-învăţare 

MOTIVE IMPORTANTE PENTRU LANSAREA PROPRIEI AFACERI 

Explicaţi elevilor că multitudinea de motive pentru care oamenii doresc să iniţieze 

propria lor afacere diferă de la o persoana la alta, întrucât depinde de nevoile şi 

de felul fiecăreia de a fi, de a gândi, de a vedea rolul şi valoarea vieţii. 

Clasificarea motivaţiilor care pot influenţa începerea unei afaceri: 

Categorii de motivaţii Motive 

Motivaţii profesionale 

✓ perspectiva unei munci atrăgătoare; 

✓ perspectiva de a face descoperiri; 

✓ perspectiva de a perfecţiona metode şi 
tehnici antreprenoriale; 

✓ perspectiva obţinerii prestigiului 

Motive psihologice 

✓ statutul şi respectul social ce decurge 
din poziţia de antreprenor;  

✓ renumele ce se poate 
obţine;extinderea relaţiilor;  

✓ statutul de a fi propriul tău stăpân 

Motivaţii materiale 

✓ posibilitatea de a obţine câştiguri mari; 

✓ asigurarea unui nivel de trai ridicat 
pentru familie;   

✓ siguranţa locului de muncă 

Motivaţii morale 

✓ perspectiva de a realiza ceva deosebit; 

✓ perspectiva de a participa la progresul 
societăţii 

Sarcină: Rugaţi elevii să identifice motivele pentru care ei s-ar lansa în afaceri. 

Apoi se vor generaliza ideile. 
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LANSAREA UNEI AFACERI PROPRII ŞI CRITERII DE  EVALUARE A VIABILITĂŢII 

ACESTEIA 

Care este primul pas în iniţierea afacerii: decizia de a înregistra firma proprie sau 

de a veni cu o idee viabila de afaceri?”. 

Chiar dacă logica presupune răspunsul: “existenţa unei idei viabile de afaceri”, 

practica demonstrează contrariul şi anume faptul că mulţi antreprenori începători 

decid să înfiinţeze mai întâi întreprinderea şi mai apoi pornesc în căutarea unui 

produs sau serviciu pe care ar putea să-l vândă/presteze potenţialilor clienţi. 

Acest lucru deseori poate duce la eşec chiar de la începutul activităţii. Tocmai de 

aceea, în continuare se va examina împreună cu elevii principalele surse de idei şi 

metode de stimulare a creativităţii, mecanismul de evaluare a viabilităţii ideilor  

de afaceri. 

O sursa importantă de noi idei de afaceri este piaţa. Realizând un simplu studiu 

fiecare din noi poate determina:  

✓ ce produse sau servicii lipsesc în regiunea sau localitatea noastră; 

✓ care necesităţi sunt nesatisfăcute, sau prost satisfăcute;  

✓ care sunt punctele slabe ale produselor sau serviciilor existente;  

✓ tendinţele macroeconomice (demografice, sociale, tehnologice etc.).  

Surse de noi idei pot servi publicaţiile din ziare şi reviste, internet-ul, cataloage, 

broşuri, cărţi este binevenita şi crearea aşa-numitelor „dosare ale afacerii”, unde 

să se găsească toată informaţia selectata din presă, internet, de la expoziţii, 

târguri etc. Astfel colectând mai multă informaţie din surse variate, potenţialul 

antreprenor poate să-şi formeze o concepţie privind ideea de afaceri. 

O alta sursă importantă pot deveni afacerile existente, inclusiv concurente, 

vizitarea cărora poate sa inspire la noi idei de afaceri. 

Alte surse de inspiraţie pentru ideile de afaceri pot servi: 

 francize; 

 inovaţii; 

 patente; 

 expoziţii industriale şi comerciale; 

 reţele de business şi contacte; 

 televiziunea şi radioul etc. 
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Un hobby poate servi drept o oportunitate de afaceri pentru orice persoana cu 

spirit antreprenorial şi atitudine creativa…  

Sarcină: Propuneţi elevilor să formuleze cel puţin 3 idei de afaceri utilizând 

diverse surse de informaţii. 

Analiza SWOT este o metodă utilizată pentru a evalua factorii şi fenomenele ce 

afectează un proiect sau o afacere. Această metodă permite de a stabili 

scopurile afacerii şi de a identifica factorii interni şi externi ce facilitează sau 

stagnează realizarea lor. 

Analiza SWOT: Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats, ori puncte Tari şi 

Slabe, Oportunităţi şi Ameninţări/Pericole/Riscuri;  

Analiza SWOT convenţional se diviză în două etape:  

Factori 

Interni                

Puncte Tari pot fi: 

Calităţile proiectului 

sau a personalului, care  

oferă avantaje faţă de 

ceilalţi implicaţi în 

proces 

Puncte Slabe pot fi: 

De exemplu, lipsa de 

experienţă, resurse 

limitate, lipsa de acces la 

tehnologie sau 

capacitate, ofertă de 

servicii de calitate 

inferioară sau o 

amplasare neportivită a 

afacerii tale. 

Factori 

Externi    

Oportunităţi pot fi: 

Posibili factori externi 

care oferă oportunităţi 

secundare în realizarea 

scopului. 

De exemplu, rezultatul 

creşterii pieţei, 

schimbului în stilul de 

viaţă, rezolvarea 

problemelor asociate 

cu situaţii curente, o 

percepţie pozitivă a 

afacerii din partea 

pieţei sau capacitatea 

de a oferi o valoare mai 

mare ceea ce va crea o 

Riscuri posibile, factori 

externi care pot frîna 

realizarea scopului. 

De exemplu, concurenţa, 

creşterea intolerabilă a 

preţurilor de către 

furnizori, reglementări 

guvernamentale, căderi 

economice, efect negativ 

al media, schimbări în 

comportamentul 

consumatorilor care să 

reducă vânzările sau 

introducerea unei 

tehnologii mult mai 

avansate care să facă 
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cerere crescută pentru 

serviciile oferite. 

produsele, serviciile sau 

echipamentele 

demodate. 

Analiza SWOT este utilizată la: 

i. elaborarea strategiei pentru realizarea scopurilor; 

ii. luarea unor decizii majore privind piaţa, produsul, dezvoltarea ori 

schimbarea domeniului de activitate; 

iii. identificarea şi diminuarea riscurilor.  

Analiza SWOT poate fi eficient utilizată la realizarea obiectivelor planificate doar 

în cazul în care au fost găsite răspunsuri la patru întrebări fundamentale: 

✓ Cum pot utiliza la maximum fiecare punct Tare? 

✓ Cum pot diminua fiecare punct Slab? 

✓ Cum pot exploata fiecare Oportunitate? 

✓ Cum mă pot apăra împotriva fiecărei Ameninţări?  

Nota Bene! Punctele tari şi punctele slabe sunt cele care aparţin întreprinderii 

(de exemplu echipament performant, sau personal insuficient), iar 

oportunităţile şi ameninţările ţin de mediul în care se află firma (de exemplu 

posibilităţi de obţinere a finanţării nerabursabile, drumuri impracticabile). 

Sarcină: Încercaţi s-o evaluaţi o idee de afaceri cu ajutorul analizei SWOT 

împreună cu elevii (se va efectua frontal sau în grupuri). 

CREATIVITATEA ÎN IDENTIFICAREA OPORTUNITĂŢILOR DE AFACERI 

Creativitatea reprezintă un proces care constă în utilizarea potenţialului personal 

şi se bazează pe o serie de tehnici concepute pentru generarea de noi idei 

originale şi utile. Astfel, pentru găsirea unor noi idei de afaceri pot fi aplicate aşa 

tehnici de creativitate ca: branstorming-ul, harta de idei, Philips 6-6, PRES etc. 

1. BRAINSTORMING-ul (sau „asaltul de idei”) - metodă de stimulare a 

creativităţii care poate fi aplicată atunci când există o echipă de entuziaşti, 

care doresc să se lanseze în afaceri, dar nu ştiu exact cu ce să se ocupe. Pentru 

aplicarea cu succes a metodei respective este necesar de ţinut cont de câteva 

reguli de bază: 

a) Nici o idei nu trebuie criticată. Indiferent de faptul dacă este o idei bună 

b) sau proastă, aceasta va fi acceptată. 
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c) Chiar şi cele mai caraghioase şi exagerate idei trebuie primite cu 

entuziasm. Deseori cele mai neobişnuite şi neordinare idei sunt şi cele mai 

reuşite.  

d) Nimeni nu trebuie să se teamă să spună orice îi trece prin minte, astfel 

ideea fiind privită complet din alt punct de vedere. 

e) Cantitatea, nu calitatea contează - cu cât mai mare este numărul de idei, 

cu atât este mai mare probabilitatea că va fi găsită ideea oportună. 

f) Orice idee trebuie dezvoltată. Combinaţiile şi ameliorările ideilor existente 

vor contribui la găsirea unei idei mai reuşite. La încheierea şedinţei din 

multitudinea de idei înscrise se selectează ideea de afaceri care are cel 

mai mare potenţial în opinia membrilor echipei. 

2. HARTA DE IDEI - o tehnică grafică de organizare a procesului de gândire prin 

enunţarea unui cuvânt sau concept şi găsirea asocierilor acestora. Expunerea 

gândurilor în schemă contribuie la apariţia multor altor noi idei, selectându-se 

apoi cea mai interesată idee de afaceri. 

3. PHILIPS 6-6 – metoda presupune lucrul în grup. Iată care sunt etapele de 

desfăşurare a metodei: 

a) Se constituie grupurile de 6 membri dintre care unul este liderul, iar altul 

va avea rolul de secretar. Liderul va dirija dezbaterea şi va prezenta 

concluziile, in timp ce secretarul va consemna ideile emise de către 

membrii grupului. 

b) Se prezintă tema ce urmează a fi dezbătuta de către fiecare grup de 

creaţie, motivând importanta acesteia De exemplu: generare ideilor de 

afaceri. 

c) Timp de 6 minute au loc discuţiile. Acestea pot fi libere, în care fiecare 

participant propune o soluţie, iar la sfârşitul şedinţei sunt notate cele mai 

importante, sau progresive idei, când fiecare membru al grupului propune 

o soluţie, este analizată şi notata, după care iau cuvântul ceilalţi membri. 

d) Fiecare conducător de grup prezintă soluţiile la care s-a ajuns.  

4. PRES -  o metodă utilă în formarea ideilor şi argumentare lor în mod clar şi 

concis. Algoritmul utilizării: 

a) Se anunţă tema discuţiei.  

b) Se explică cei 4 paşi ai metodei PRES. Este binevenit ca aceşti paşi să fie 

fixaţi pe tablă sau pe un poster.  

P – Expunerea ideii.  

R – Argumentarea ideii.  
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E – Exemplificare ideii.  

S – Sumarul (rezumatul) ideii.  

c) Rugaţi elevii să încerce să folosească formula pentru a-şi argumenta 

poziţia.  

d) Ascultaţi argumentele şi discutaţi-le împreună. 

După identificarea ideii de afaceri urmează evaluarea ei. Cu toate că intuiţia, 

pentru mulţi antreprenori a jucat un rol decisiv în lansarea într-un domeniu sau 

altul, nu întotdeauna aceasta este cel mai bun consilier, de aceea este foarte 

important să se ţină cont şi de rezultatele procesului de evaluare a ideii de 

afaceri.  

Sarcină: Aplicaţi cu elevii una din metodele de stimulare a creativităţii pentru ai 

ajuta la formularea propriei idei de afaceri. 

BARIERE ŞI RISCURI LA INIŢIEREA UNEI AFACERI ŞI  MODALITĂŢI DE DEPĂŞIRE A 

ACESTORA 

Ideea de afaceri se poate confrunta cu următoarele riscuri: 

 Piaţa potenţială a afacerii este foarte mică sau există o concurenţă foarte 

puternică; chiar şi o parte mică de piaţă poate aduce vânzări 

semnificative. De asemenea, produsul poate fi vândut la un preţ care să 

aducă un profit corespunzător. Dacă aceste condiţii nu sunt îndeplinite, iar 

aspectele referitoare la evaluarea pieţei ridică serioase semne de 

întrebare, este mai bine să se abandoneze ideea de afaceri în acest 

moment; 

 Nu se pot rezolva problemele legate de vinderea produsului sau prestarea 

serviciului, chiar dacă piaţa este atractivă, ideea trebuie abandonată; 

 Nu este formată o echipă care să aibă calităţile manageriale necesare şi 

nici nu poate fi angajat personal specializat pentru realizarea produsului 

sau prestarea serviciului respectiv, este mai bine să se abandoneze în 

acest punct ideea de produs/serviciu sau să fie revăzută. 

 Costul şi timpul necesar  pentru realizarea produsului este mare şi există 

riscul învechirii produsului, atunci trebuie încercată o altă idee de 

produs/serviciu; 

 Suma necesară pentru lansarea afacerii este prea mare şi este greu de 

obţinut - şansa de intrare în afaceri pe cont propriu va fi  în acest caz 

foarte redusă şi trebuie să se renunţe la idee sau aceasta poate fi vândută 

unei firme mari. 
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Dacă aceste riscuri şi probleme sunt mult mai mari în comparaţie cu 

recompensele ce se vor obţine, este mult mai înţelept ca antreprenorul să se 

gândească la o altă idee de afaceri. 

De asemenea e important de reţinut că, de obicei, lansarea în afaceri se face pe 

cont propriu, iar şansa de a obţine resurse financiare de la bancă sau de la 

investitori este redusă şi destul de costisitoare uneori. 

În faţa iniţiativei de deschide o afacere stau o serie bariere, pe care le putem 

grupa în doua categorii: 

➢ bariere cu caracter particular, care fac ca afacerile sa se orienteze spre 

comerţ şi nu spre producţie. Din aceasta grupă fac parte: lipsa de capital, 

dobânzi mari practicate de bănci, greutăţi în obţinerea creditelor 

bancare, regim de impozitare neadecvat, sistemul de taxe vamale, lipsa 

de acces la spaţii, utilaje, mijloace de transport; 

➢ bariere cu caracter general, care acţionează indiferent de domeniul în 

care se va iniţia afacerea. În acest caz pot fi teama de risc, lipsa unor 

cunoştinţe în domeniul iniţierii afacerii, lipsa unor cunoştinţe în sfera 

antreprenoriatului. 

▪ Sarcină: Ajutaţi elevii să găsească posibilele bariere în calea realizării unei 

ideii de afaceri şi să găsească soluţii pentru depăşirea acestora (frontal sau în 

grupuri). 

 1.4.  CADRUL LEGAL PRIVIND ACTIVITATEA 

ANTREPRENORIALĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA  

Conţinuturi 

vizate: 

• Actele normative de  bază: Codul Civil, Codul Muncii, Codul Fiscal, Legea 

cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, Legea cu privire la IMM etc.;  

• Înregistrarea de stat a unei afaceri: pachetul de acte necesare pentru 

înregistrarea unei  afaceri. 

Concepte şi  

noţiuni cheie: 

act normativ, reglementarea activităţii de antreprenoriat, certificat de 

înregistrare, licenţa, patenta de întreprinzător, gen de activitate 

Sugestii 

didactice de 

predare-învăţare 

 

ACTELE NORMATIVE DE  BAZĂ: CODUL CIVIL, CODUL MUNCII, CODUL 

FISCAL, LEGEA CU PRIVIRE LA ANTREPRENORIAT ŞI ÎNTREPRINDERI, LEGEA CU 

PRIVIRE LA IMM ETC. 

Actele normativă de bază: 

✓ Codul Civil al R.M. elaborat în 2002 şi publicat în Monitorul Oficial Nr. 82-86 

mailto:sshuleansky@ceda.md
http://www.ceda.md/


CEDA, M.Eminescu,35, MD-2001 Chisinau, Republica Moldova 

Contact: Sofia Suleanschi, phone: +37322 885-426; 079404433; sshuleansky@ceda.md; www.ceda.md 

38 

din22.06.2002; 

✓ Codul Muncii al R.M. elaborat în 2003 şi publicat în Monitorul Oficial Nr. 159-

162/648 din 29.07.2003. 

✓ Codul Fiscal din R.M. Legea nr. 1163-XII din 24 aprilie 1997 

Acte normative care reglementează activitatea de antreprenoriat în RM: 

✓ Legea nr. 845-XII din 03.01.1992 „Cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi” 

✓ Legea Nr. 220 din  19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor 

juridice şi a întreprinzătorilor individuali;  

✓ Legea nr.160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a 

activităţii de întreprinzător. 

✓ Legea cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii nr. 179  din  21.07.2016; 

✓ Legea contabilității nr.287 din 15.12.2017 

✓ Standardele Naționale de Contabilitate aprobate prin ordinul Ministerului 

Finanțelor nr.118, din 06.08.2013. 

Codul Civil (CC) unul dintre aspectele pe care la reglementează ţin raporturile 

juridice civile ale persoanelor fizice şi juridice, cele care practică, precum şi cele 

care nu practică activitate de antreprenoriat (descris în capitolul II al legii).  

Legea defineşte noţiunea de persoană juridică – o persoană sau o colectivitate de 

persoane fizice, care se organizează ca instituţie de sine stătătoare, care deţine 

avere proprie şi e creată pentru realizarea unui anumit scop. 

De asemenea CC prevede: 

❖ formele organizatorico-juridice (Societăţile comerciale: Societate în nume 

colectiv, Societate în comandită, Societate cu răspundere limitată, 

Societate pe acţiuni; şi cooperativele: gospodăriile ţărăneşti) ale 

persoanelor fizice şi juridice; 

❖ drepturile şi obligaţiile persoanelor juridice în dependenţă de forma 

organizatorico-juridică. 

Codul Muncii (CM) reglementează relaţiile cu angajaţii în cadrul oricărei 

organizaţii, indiferent de mărimea şi de forma ei de proprietate (Codul Muncii al 

R.M. elaborat în 2003 şi publicat în Monitorul Oficial Nr. 159-162/648 din 

29.07.2003).  

Codul Muncii reglementează totalitatea raporturilor individuale şi colective de 

muncă, controlul aplicării reglementărilor din domeniul raporturilor de muncă, 

precum şi alte raporturi legate nemijlocit de relaţiile de muncă. 
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De asemenea CM prevede: 

❖ Caracterul şi conţinutul Contractul colectiv de muncă– reprezintă actul 

juridic care reglementează raporturile de muncă şi alte raporturi sociale în 

cadrul organizaţiei, încheiat în formă scrisă între salariaţi şi angajator (se 

prevăd angajamentele reciproce privind: formele, sistemele şi cuantumul 

retribuirii muncii; plata îndemnizaţiilor şi compensaţiilor, timpul de muncă 

şi cel de odihnă, durata concediilor, condiţiile de muncă şi protecţia 

muncii salariaţilor, securitatea ecologică şi ocrotirea sănătăţii salariaţilor, 

etc.);  

❖ Caracterul şi conţinutul Contractul individual de muncă este înţelegerea 

dintre salariat şi angajator, prin care salariatul se obligă să presteze o 

muncă, să respecte regulamentul intern al organizaţiei, iar angajatorul se 

obligă să-i asigure condiţiile de muncă prevăzute de Codul Muncii, (Titlul 

III, art. 45-55 CM); 

❖ Timpul de muncă şi odihnă al salariaţilor . Durata zilnică normală a 

timpului de muncă constituie 8 ore pe zi şi nu mai mult de 40 de ore pe 

săptămână, timp de 5 zile, cu două zile de repaus sau a săptămânii de 

lucru de 6 zile cu o zi de repaus. Concediul de odihnă anual plătit, este cu 

o durată minimă de  28 de zile calendaristice, cu excepţia zilelor de 

sărbătoare nelucrătoare.; 

❖ Structura salariului, condiţiile şi sistemele de salarizare; 

❖ Normarea muncii constituie normele de producţie, de timp, de deservire, 

de personal care se stabilesc de către angajator pentru salariaţi în 

concordanţă cu nivelul atins al tehnicii şi tehnologiei, al organizării 

producţiei şi a muncii, astfel încît să corespundă condiţiilor concrete din 

unitate şi să nu conducă la suprasolicitarea salariaţilor; 

❖ Garanţii şi compensaţii acordate salariaţilor în dependenţă de diverse 

situaţii de muncă; 

❖ Regulamentul intern al unităţii şi disciplina muncii - obligaţia tuturor 

salariaţilor de a se subordona unor reguli de comportare stabilite în 

conformitate cu CM, cu alte acte normative, cu convenţiile colective, cu 

contractele colective şi cu cele individuale de muncă, precum şi cu actele 

normative la nivel de unitate, inclusiv cu regulamentul intern al unităţii. 

❖ Securitatea muncii salariaţilor; 

❖ Răspunderea materială a salariaţilor; 

❖ Soluţionarea conflictelor colective de muncă (de exemplu greva). 
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Codul Fiscal (CF) stabileşte principiile generale ale impozitării în Republica 

Moldova, statutul juridic al contribuabililor, al organelor fiscale şi al altor 

participanţi la relaţiile reglementate de legislaţia fiscală, principiile de 

determinare a obiectului impunerii (obiectul care se supune impozitării), 

principiile evidenţei veniturilor şi cheltuielilor deduse, modul şi condiţiile de 

tragere la răspundere pentru încălcarea legislaţiei fiscale, precum şi modul de 

contestare a acţiunilor organelor fiscale şi ale persoanelor cu funcţii de 

răspundere ale acestora. 

Legea „Cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi” -  stabileşte agenţii 

economici care au dreptul, în numele lor (firmelor lor), să desfăşoare activitate de 

antreprenoriat în Republica Moldova şi determină principiile juridice (drepturile şi 

obligaţiile), organizatorice şi economice ale acestei activităţi. 

Legea dată prevede că întreprinderea este: 

❖ Forma organizatorico-juridică a activităţii de antreprenoriat. 

❖ Întreprinderea constituie un agent economic cu firmă (titulatură) proprie 

înfiinţată de antreprenor în modul stabilit de legislaţie. 

❖ Întreprinderea are dreptul de persoană juridică sau de persoană fizică. 

Întreprinderea-persoană juridică (S.R.L.; S.A., SNC etc.)  şi întreprinderea-

persoană fizică (Î.I. şi G.Ţ.) au aceleaşi drepturi şi obligaţii. 

❖ Întreprinderea devine subiect de drept din momentul înregistrării de stat. 

Legea cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii nr. 179  din  21.07.2016 

- stabileşte mediului instituţional, reglator şi administrativ favorabil dezvoltării 

sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, stabileşte formele juridice, economice 

şi organizatorice ale susţinerii de stat a dezvoltării sectorului întreprinderilor mici 

şi mijlocii în Republica Moldova. 

În conformitate cu legea sus numită întreprinderile se clasifică în micro, mici şi 

mijlocii. 

 

Criterii de 

atribuire 

Numărul mediu 

anual de salariaţi, 

persoane 

Suma anuală a 

veniturilor din 

vânzări, mln. lei 

Valoarea anuală 

totală de bilanţ a 

activelor, mln. lei 

 

Micro- 

întreprinderi 

 

Cel mu t  9 

 

Cel mult  9 

 

Cel mult  3 
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Întreprinderi 

mici 

 

10-49 

 

Cel mult  25 

 

Cel mult  25 

Întreprinderi 

mijlocii 

 

50-249 

 

Cel mult  50 

 

Cel mult  50 

ÎNREGISTRAREA DE STAT A UNEI ACTIVITATI ANTREPRENORIALE: 

PACHETUL DE ACTE NECESARE PENTRU INIŢIEREA UNEI AFACERI 

Menţionaţi elevilor că dacă au decis să deschidă propria afacere, este necesară 

înregistrarea afacerii, înainte de începerea activităţii.  

Procedura de înregistrare a întreprinderii: 

Înregistrarea întreprinderii cu statut de Societate cu Răspundere Llimitată ori 

Întreprinzător Individual se efectuază la oficiul teritorial al Agenției Servicii 

Publice (www.asp.gov.md) în a cărui rază de deservire se află domiciliul 

fondatorului. 

Pentru înregistrare a întreprinderii se depun următoarele documente:  

• Buletinele de identitate ale fondatorilor şi a administratoru-lui (dacă e 

altul decât fondatorul  

• Cerere de înregistrare în conformitate cu modelul aprobat de autoritatea 

de înregistrare a statului  

• Decizia privind constituirea și documentele de constitutiveale persoanei , 

în funcție de forma juridică, 2 exemplarede;  

• Documentul care confirmă plata taxei de înregistrare.  

După înregistrarea în  Registru de stat dministratorului I se eliberează 

documente: Decizia autoritîții de înregistrare a statului; 

✓ Decizia autorității de înregistrare a statului; 

✓ Documente  constitutive;  

✓ Extrasul din Registrul de Stat. 

N.B. Înregistrarea de stat a întreprinzătorului individual nu se admite în cazul în 

care: 

a) O persoana fizică este deja înregistrată în calitate de întreprinzător 
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individual; 

b) Persoana respectivă este lipsită, prin hotărârea instanţei de judecată, de 

dreptul de a practica activitate de întreprinzător. 

c) Dacă întreprinderile care nu activează și care nu au fost lichidateîn modul 

prevăzut de lege sau care au datorii la bugetul de stat au fost înregistrate 

anterior pe numele persoanei. 

Pentru lansarea afacerii, după caz,  este necesar de obținut actele permissive 

care reglamentează activitatea întreprinderii.  De exemplu: autorizaţia de 

funcţionare a unităţilor comerciale şi de prestare a serviciilor care legalizează 

amplasamentul afacerii sau autorizaţie sanitară de funcţionare, eliberată la 

Centrul de Medicină Preventivă, care confirmă faptul că activitatea desfăşurată 

de deţinătorul acesteia corespunde integral prevederilor sau cerinţelor sanitaro - 

epidemiologice în vigoare etc. 

 Actele permisive  privind reglementarea prin autorizare a activităţii de 

întreprinzător sunt reglementate de Legea nr. 160 din  22.07.2011. Actul 

permisiv este document constatator prin care autoritatea emitentă constată 

unele fapte juridice şi/sau conferă solicitantul cu o serie de drepturi şi de obligaţii 

pentru iniţierea, desfăşurarea şi/sau încetarea activităţii de întreprinzător sau a 

unor acţiuni aferente acestei activităţi.  

Legea sus menționată definește  actele permisive (licență, autorizație, certificat) 

și aprobă Nomenclatorul actelor permisive și autorităţile emitente. 

Procedura de înregistrare a gospodăriei ţărăneşti: 

Actele necesare pentru înregistrarea gospodăriei ţărăneşti, se vor prezenta la 

primăria localităţii în care se află lotul de pământ: 

1. Declaraţia (actul de constituire) semnat de fondator (trebuie să aibă vârsta 

minimă de 18 ani) şi ceilalţi membri (care pot fi soţul, soţia, copiii, surorile, 

fraţii, nepoţii ce au atins vârsta de 16 ani). Semnăturile vor vi autentificate la 

notar sau de către secretarul primăriei, la care se înregistrează gospodăria. 

2. Copia actului ce confirmă dreptul de proprietate al fondatorului asupra 

lotului de pământ; 

3. Copia contractului de arendă, dacă lotul este luat în arendă; 

4. Chitanţa de achitare a taxei de înregistrare 

Sarcină:   propuneţi elevilor exerciţiul de identificare a necesarului de 

acte în dependenţă de forma organizatorico-juridică a afacerii.  
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Sugestii 

didactice de 

predare-învăţare 

IMPOZITE ŞI TAXE - NOŢIUNI GENERALE ŞI CARACTERISTICI 

Impozitul reprezintă o contribuţie bănească obligatorie cu titlul nerambursabil, 

datorată, conform legii, statului de către persoanele fizice şi juridice pentru 

veniturile care le obţin sau pentru averea pe care o posedă. Plata impozitului se 

efectuează în mărimea şi termenul precis stabilit prin lege. 

Elevilor li se va explica faptul că înregistrarea activităţii de antreprenoriat, fie în 

calitate de întreprinzător individual sau persoană juridică, antreprenorul trebuie 

să devină conştient de faptul că din momentul dat el este contribuabil (persoană 

care sete obligată să plătească taxe şi impozite) şi va începe să aibă obligaţiuni 

fiscale faţă de stat, cu alte cuvinte să plătească taxe şi impozite. 

Camera Înregistrări de Stat atribuie fiecărei întreprinderi un număr de identitate 

de stat, care este considerat şi codul fiscal al acesteia şi care va fi indicat în toate 

dările de seamă fi scale şi alte documente de evidenţă contabilă. Deşi Camera 

Înregistrării de Stat prezintă organului fiscal, o dată la 3 zile, informaţia privind 

atribuirea numărului de identificare de stat, este ca antreprenorul personal să se 

pună la evidenţă la oficiul teritorial al Inspectoratului Fiscal de Stat în raza căruia 

îşi are sediu întreprinderea. 

Inspectoratul fiscal de stat teritorial deschide pentru fiecare întreprindere un 

Dosar personal care conţine: 

✓ copiile actelor de constituire şi ale certificatului înregistrării de stat;  

✓ datele fondatorului, conducătorului şi ale contabilului-şef (numele, 

prenumele, 

✓ data, anul naşterii, adresa şi informaţia de contact,  

✓ datele documentului ce atestă identitatea), precum şi alte acte necesare 

organului fiscal. 

În cazul în care îşi schimbă sediul din raza de activitate a Inspectoratului Fiscal de 

Stat teritorial unde se află la evidenţă, contribuabilul va depune cererea de 

transmitere a dosarului la Inspectoratul Fiscal de Stat teritorial la noul sediu. 

Documentul de bază care defineşte principiile generale ale impozitării în 

Republica Moldova, statutul juridic al contribuabililor, al organelor fiscale şi al 

altor participanţi la relaţiile reglementate de legislaţia fiscală, principiile de 

determinare a obiectului care va fi supus impozitării (impunerii) etc. este: 

✓ Codul Fiscal al Republicii Moldova. 
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✓ Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul în curs care se aprobă 

de obicei în luna decembrie a fiecărui an pentru următorul (De exemplu  

Lege Nr. 250 din 08.11.2012 cu privire la bugetul asigurărilor sociale de 

stat pe anul 2013) 

✓ Legea fondurilor asigurării de asistenţă medicală pe anul în curs (De 

exemplu pentru anul 2013, Lege Nr. 251 din 08.11.2012) 

BAZELE IMPOZITĂRII  

Sistemul fiscal al RM potrivit Codului Fiscal reprezintă totalitatea impozitelor şi 

taxelor, a principiilor, formelor şi metodelor de stabilire, modificare şi anulare a 

acestora, precum şi totalitatea măsurilor ce asigură achitarea lor. 

Sistemul fiscal face parte componentă din   sistemul financiar al RM şi include 

următoarele elemente: 

o legislaţia fiscală; 

o sistemul de impozite şi taxe; 

o organele fiscal).  

I. Legislaţia fiscală (drept fiscal) reprezintă reglementările  juridice, privind 

veniturile Bugetului Public Naţional care se realizează primordial prin 

intermediul impozitelor şi taxelor şi include în sine: 

o Codul Fiscal cu cele 9 Titluri 

o Legea privind tariful vamal. 

o Legea cu privire la mărimea , modul şi termenele de achitare a primelor 

de asigurare obligatorie de asistenţă medicală 

o Legea privind sistemul public de asigurări sociale 

o Legea cu privire la patenta de întreprinzător 

II. Sistemul de impozite şi taxe în RM, după instituţiile ce le administrează este 

format  din: 
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Sarcină: Rugaţi elevii să examineze mărimea taxelor locale aferente unei 

activităţii de antreprenoriat (la alegere) în regiunea în care  locuiesc /învaţă şi să 

le noteze. 

IMPOZITUL PE VENIT, CONTRIBUŢII DE ASIGURARE SOCIALĂ OBLIGATORIE, 

PRIMA DE ASIGURARE MEDICALĂ 

Impozitul pe venit –  se percepe din venitul brut obţinut de persoanele juridice 

sau fizice din toate sursele aflate în Republica Moldova, precum şi din venitul 

obţinut din orice surse aflate în afara ţării. 

Baza de calcul a impozitului este venitul impozabil. Venitul impozabil se 

determină pentru: 

Agentului economic Formula de calcul 

Persoanele juridice şi fizice, care 

practică activitatea de 

antreprenoriat, sau 

profesională, ca diferenţă dintre 

venitul brut şi cheltuielile 

suportate în cadrul activităţii de 

întreprinzător şi admisibile 

conform prevederilor Codului 

Fiscal 

 

Venit impozabil = Venit brut – Cheltuieli 

de antreprenoriat admisibile (de către 

Fisc) 

IMPOZITE ŞI TAXE 

Generale de stat Locale 

➢ Impozit pe venit; 

➢ Taxă pe valoare 

adăugată (TVA); 

➢ Accizele;  

➢ Taxa vamală; 

➢ Taxele rutiere. 

➢ Impozitul pe bunurile imobiliare;  

➢ Taxele pentru resursele naturale;  

➢ Taxa pentru amenajarea teritoriului;  

➢  Taxa de organizare a licitaţiilor şi 
loteriilor pe teritoriul unităţii 
administrativ-teritoriale;  

➢ Taxa de plasare (amplasare) a publicităţii 
(reclamei);  

➢ Taxa de aplicare a simbolicii locale;  

➢ Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de 
prestări servicii de deservire socială;  

➢ Taxa de piaţă;  

➢ Taxa pentru cazare;  

➢ Taxa balneară;  

➢ Taxa pentru prestarea serviciilor de 

transport auto de călători pe rutele 

municipale, orăşeneşti şi săteşti 

(comunale);  

➢ Taxa pentru parcare;  

➢ Taxa de la posesorii de câini;  

➢ Taxa pentru amenajarea localităţilor din 

zona de frontieră care au birouri (posturi) 

vamale de trecere a frontierei vamale 
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Exemple de calculare a venitului impozabil pentru antreprenori sunt prezentate 

în anexe. 

Nota Bene! Antreprenorii vot trebui să fie la curent cu legea bugetului de stat 

care se aprobă în fiecare an şi care poate include modificări ce ţine mărimea 

impozitelor şi termenelor de achitare a impozitelor de către agenţii economici. 

De exemplu  potrivit prevederilor art.54¹alin.(l) din Codul Fiscal nr.l 163-XIII din 

24.04.1997 în redacţia Legii nr.178 din 11.07.2012 (publicată în Monitorul Oficial 

nr.190-192/664 din 4.09.2012)  privind aplicarea impozitului pe venit din 

activitatea operaţională a agenţilor economici subiecţi ai sectorului 

întreprinderilor mici şi mijlocii  prevede ca agenţii economici care nu sunt plătitori 

de T.V.A., cu excepţia gospodăriilor ţărăneşti şi a întreprinzătorilor individuali, 

care la data de 31 decembrie au obţinut venituri: 

1. Până la 1,2 mln. lei pot alege unul dintre următoarele regimuri de impozitare: 

- Cu plata impozitului în mărime de 4% din venitul obţinut din activitatea 

operaţională; 

- Regimul de impozitare aplicat în modul general stabilit (cu plata impozitului 
pe venit în mărime de 12% din venitul impozabil)  

2. Mai mult de 1,2 mln. lei, ori din momentul în care devin plătitori de T.V.A. vor 
aplica regimul de impozitare în modul general, cu plata impozitului pe venit în 
mărime de 12% din venitul impozabil.   

Alegerea regimului fiscal se realizează, prin indicarea lui în politica de 

contabilitate a agentului economic, până la data de 25 aprilie, iar pentru subiecţii 

care sau înregistrat ca plătitori de TVA pe parcursul perioadei fiscale de declarare 

până la data de 25 a lunii următoare trimestrului de înregistrare. 

 

Impozituli pe venit, contribuției de asigurare socială, prima de asigurare 

obligatorie de asistență medicală. 

 

Suma totală a impozitului pe venit se determină:  

a) pentru persoane persoanele juridice, fizice şi întreprinzători individuali - în 

mărime de 12% din venitul impozabil;  

 

b) pentru gospodăriile ţărăneşti (de fermier) – în mărime de 7% din venitul 

impozabil;  

 

Conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020, tariful 

contribuției de asigurare socială plătită de angajatorii din sectorul privat, 

instituțiile de învățământ superior și medico-sanitare costitui 18% din salariu 

angajaților, cea virată de angajatorii din agricultura de 12%, iar tariful contribuției 

individuale a angajaților – 6%.  
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Pentru persoanele fizice, ce îşi desfăşoară activitatea pe bază de contract 

individual încheiat cu Casa Naţională de Asigurări Sociale, Întreprinzătorii 

individuali şi titularii de patente, plata contribuţiei de asigurare socială va 

constitui 9456 de lei pe an, iar în cazul persoanelor fizice proprietari sau arendaşi 

de terenuri agricole care prelucrează terenul în mod individual – în sumă de 2412 

de lei pe an. 

 

Conform Legii  fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 

2020 prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în formă de contribuție 

procentuală la salariu și la alte recompense, se stabilește la 9,0%, inclusiv: 

✓ 4,5% pentru agajator și  

✓ 4,5% pentru angajat.   

Categoriile de plătitori ai primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală 

în sumă fixă, care se asigură în mod individual:  

1. Persoanele fizice neangajate: 

    a) proprietarii de terenuri agricole, indiferent de faptul dacă au dat sau nu 

aceste terenuri în arendă sau folosinţă pe bază de contract, cu excepţia 

proprietarilor invalizi sau pensionari; 

    b) fondatorii de întreprinderi individuale, cu excepţia pensionarilor sau 

invalizilor; 

    c) persoanele fizice care, pe bază de contract, iau în arendă sau folosinţă 

terenuri agricole; 

    d) titularii de patentă de întreprinzător, cu excepţia titularilor pensionari sau 

invalizi; 

    e)persoanele fizice care dau în arendă unităţi de transport, încăperi, utilaje şi 

alte bunuri materiale, cu excepţia terenurilor agricole; 

2. Notarii privaţi şi avocaţii, indiferent de forma juridică de organizare a activităţii, 

care au obţinut licenţă în modul stabilit de lege. 

3. Alte persoane fizice neangajate, cu domiciliul în Republica Moldova, care nu 

fac parte din nici una din categoriile enumerate şi nu sînt asigurate de Guvern, 

conform art.4 alin.(4) din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă 

medicală. 

Costul primei de asigurare obligatorie de asistență medicală pentru persoanele 

fizice neangajate în anul 2020 costitui valoare de 4 056 lei. 

Nota Bene! Contribuabilul are dreptul să obţină pe gratis de la Serviciul Fiscal de 

Stat şi serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale informaţii despre 

impozitele şi taxele în vigoare, precum şi despre actele normative care 

reglementează modul şi condiţiile de achitare a acestora;  
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La calcularea venitului brut se includ următoarele surse de bază a venitului 

impozabil: 

a) venitul provenit din activitatea de întreprinzător, din activitatea profesională 

sau din alte activităţi similare;  

b) venitul de la activitatea societăţilor obţinut de către membrii societăţilor şi 

venitul obţinut de către acţionarii/deţinătorii de unităţi (titluri) emise de 

organismele de plasament colectiv în valori mobiliare;  

c) plăţile pentru munca efectuată şi serviciile prestate (inclusiv salariile), 

facilităţile acordate de angajator, onorariile, comisioanele, primele şi alte 

retribuţii similare;  

d) venitul din chirie (arendă);  

e) creşterea de capital definită la art.40 alin. (7) a Codului fiscal.  

Sarcină: Oferiţi elevilor un exemplu de calcularea a impozitului de venit de către 

agenţii economici: persoanele fizice şi juridice (frontal). 

Plăţile sociale includ: 

 contribuţii de asigurări sociale de stat 

 primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală  

Plătitorii contribuţiilor pentru asigurările sociale şi primelor de asigurare 

obligatorie medicală sunt următorii subiecţi: 

• Persoanele angajate în baza contractului individual de muncă 

• Întreprinderile şi organizaţiile 

• Proprietarii de terenuri agricole 

• Fondatorii de întreprinderi individuale 

• Titularii patentelor de întreprinzător 

De ce achităm asigurarea socială? Îndemnizaţii, ajutoare, pensii, pentru 

prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, ajutor de deces.  

De ce achităm asigurarea medicală?  acoperirea cheltuielilor de tratare a 

maladiilor şi afecţiunilor persoanelor asigurate. 

Sarcină:  rugaţi elevii să-şi expună părerea privind rolul impozitelor   

prin prisma următorului citat „impozitele sunt ceea ce plătim pentru o 

societate civilizată” (Oliver Wendll Holms)  

Bibliografia: 
1. Codul Fiscal al Republicii Moldova nr.1163 din 24 aprilie 1997  

2. Legea nr.267 din 23.11.2011 pentru modificare şi completarea unor acte 
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