
 

 

Modulul II: ELEMENTE 
DE MANAGEMENT ŞI 

GESTIONAREA 
RISCURILOR 

 

 Unități de învățare: 

 

1. Planificarea, organizarea și coordonarea 
unei activități antreprenoriale 

 

2. Motivarea angajaților 

 

3. Controlul afacerii și gestionarea 
riscurilor 

 

 

 

 

 

 

SUGESTII 

PENTRU 

PROIECTARE

A LECŢIILOR 



1 

 

 

 Modulul II: ELEMENTE DE MANAGEMENT ŞI GESTIONAREA 
RISCURILOR 

2.1 . 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. Planificarea, organizarea și coordonarea 
unei activități antreprenoriale 

22 16 2 4 

2. Motivarea angajaților 16 10 4 2 

3. Controlul afacerii și gestionarea riscurilor 16 8 4 4 

Total 54 34 10 10 

 

1.2. Unităţile de învăţare 

 

Unităţi de 
competenţă 

Unităţi de 
conţinut/Cunoștințe 

Abilităţi Atitudini 

1. Planificarea, organizarea și coordonarea unei activități antreprenoriale 

UC1. Planificarea 
unei activități 
antreprenoriale 

1. Conceptul de 
management 
 

2. Procesul de 
gestionare și 
planificare a 
unei activități 
antreprenoriale 
 

3. Scopul și 
obiectivele unei 
activități 
antreprenoriale 

A1. Explică termenul de 
management; 

A2. Definește noțiunile 
de antreprenor și 
manager; 

A3. Caracterizează 
etapele activității de 
gestionare a unei 
afaceri; 

A4. Stabileşte scopul şi 
obiectivele unei 
afaceri; 

A5. Identifică activitățile 
procesului de 
planificare; 

A6. Valorifică 

At. 14 Apreciază importanţa 
planificării şi gestionării 
afacerii  

 

At. 15  Manifestă curiozitate 
pentru activităţi 
inovative* 
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Unităţi de 
competenţă 

Unităţi de 
conţinut/Cunoștințe 

Abilităţi Atitudini 

momentele -cheie la 
elaborarea strategiei 
de gestionare a 
afacerii;* 

A7. Argumentează 
necesitatea 
planificării în 
procesul de 
gestionare a 
afacerii.** 

UC2. Administrarea 
unei activitati 
antreprenoriale  

4. Organizarea 
timpului 
 

5. Organizarea 
personalului și a 
condițiilor de 
muncă 
 

6. Rolul 
comunicării în 
gestionarea 
unei activitati 
antreprenoriale 
 

7. Asigurarea cu 
resurse umane  
 

8. Elementele 
principale ale 
unui contract de 
muncă, inclusiv 
avantajele 
contractului de 
muncă în 
dirijarea 
personalului 
angajat. 

A8. Elaborează schema 
de organizare a  unei 
activități 
antreprenoriale; 

A9. Elaborează fişa 
postului pentru 
angajaţi; 

A10. Stabilește 
necesarul de 
personal pentru 
inițierea afacerii;  

A11. Stabileşte sarcini 
pentru angajaţi şi 
termeni de realizare; 

A12. Elaborează un 
plan zilnic al 
activităților; 

A13. Aplică 
caracteristicile 
comunicării 
eficiente; 

A14. Aplică metode 
eficiente de 
recrutare a 
personalului; 

A15. Întocmește un 
contract individual 
de muncă; 

A16. Desfășoară 
procedura de 
angajare a persoanei 
selectate; 

A17. Elaborează probe 
de testare a 

At. 16 Creează pentru 
angajați  

un mediu benefic, axat pe 
starea 

 de bine a tuturor. 

 

At. 17 Conştientizează 

 importanţa gestionării zilnice 
a 

 activităţii antreprenoriale** 
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Unităţi de 
competenţă 

Unităţi de 
conţinut/Cunoștințe 

Abilităţi Atitudini 

abilităților 
candidaților;* 

A18. Determină 
dificultățile care pot 
apărea în procesul 
comunicării;* 

A19. Determină 
nevoile angajaților 
pentru a obține 
implicarea totală a 
acestora;** 

A20. Argumentează 
rolul comunicării în 
gestionarea 
afacerii.** 

2. Motivarea angajaților 

UC3. Motivarea 
financiară și non 
financiară a 
angajaților 

1. Motivarea 
angajaților. 

2. Noțiuni 
generale 
despre 
salarizare. 

3. Etapele de 
calcul ale 
salariului unui 
angajat 

4. Calcularea 
salariului – o 
procedură  
necesară unui 
antreprenor de 
succes 

5. Determinarea 
fondului de 
salarizare 
pentru 
activitatea 
antreprenoriala 

6. Motivarea non 
financiară 
 

A21. Identifică metode 
eficiente de motivare 
a personalului 
angajat; 

A22. Selectează 
formele de salarizare 
pentru fiecare 
angajat; 

A23. Calculează 
salariul brut/net al 
unui angajat; 

A24. Calculează fondul 
de salarizare pentru 
o lună de zile, 
inclusiv contribuțiile 
sociale si medicale 
etc.; 

A25. Aplică metode de 
motivare a 
personalului, inclusiv 
non-financiare; 

A26. Analizează 
avantajele/dezavant
ajele a diferitor 
forme de salarizare 
pentru propria 
afacere;* 

  

At.18 Manifestă respect faţă 
de sine și față de cei din 
jur 

 

At. 19 Apreciază importanța 
distribuirii sarcinilor de 
lucru în funcție de 
categoria muncitorilor* 

 

At. 20 Demonstrează 
autonomie şi integritate 
morală în activitatea 
antreprenorială** 
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Unităţi de 
competenţă 

Unităţi de 
conţinut/Cunoștințe 

Abilităţi Atitudini 

A27. Argumentează 
rolul motivațional al 
diferitor forme de 
salarizare;** 

A28. Argumentează 
importanța motivării 
non-financiare.** 

3. Controlul afacerii și gestionarea riscurilor 

UC4. Verificarea 
rezultatelor 
obținute în raport 
cu standardele de 
calitate 

1. Evaluarea 
calității  

2. Evaluarea 
profesională a 
angajaților 

A29. Descrie etapele 
de bază ale 
controlului 
managerial; 

A30. Identifică 
domeniile asupra 
cărora se va axa 
controlul propriei 
afaceri; 

A31. Determină 
indicatorii financiari 
ai afacerii; 

A32. Determină 
indicatorii de 
eficiență a muncii; 

A33. Aplică 
standardele de 
calitate; 

A34. Analizează căile 
posibile de creștere a 
nivelului eficienței 
muncii;* 

A35. Argumentează 
necesitatea realizării 
controlului 
managerial.** 

At. 21 Respectă etapele de 
bază ale controlului 
managerial; 

At.22 Conștientizează 
necesitatea respectării 
procesului tehnologic 
pentru asigurarea 
calității* 

gândire 
critică şi  comunicare 
asertivă în procesul de 
evaluare** 
 

UC5. Gestionarea 
riscurilor  

3. Tipurile de 
riscuri si 
cauzele 
apariției 
acestora 
 

4. Modalități de 
diminuare și 
gestionare a 

A36. Identifică riscurile 
specifice propriei idei 
de afaceri; 

A37. Analizează 
cauzele apariției 
riscurilor în 
antreprenoriat; 

A38. Clasifică riscurile 
activității de 

At. 24 Apreciază importanța  
gestionării riscurilor 
pentru succesul afacerii 

At.24 Îşi asumă în mod 
conștient rolul de lider 
la organizarea unor 
activități antreprenoriale 
în funcție de 
pregătirea şi 
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Unităţi de 
competenţă 

Unităţi de 
conţinut/Cunoștințe 

Abilităţi Atitudini 

riscurilor. antreprenoriat în 
funcție de diferite 
criterii; 

A39. Determină 
modalitățile de 
gestionare a 
riscurilor; 

A40. Evaluează 
impactul riscurilor 
asupra unei activități 
antreprenoriale;* 

A41. Elaborează 
măsuri de gestionare 
a riscurilor;* 

A42. Argumentează 
metode eficiente de 
gestionare a 
riscurilor în situații 
concrete.** 

competențele 
personale.* 

Descriere generală a 
modului: 

La acest modul elevii vor fi  informați despre principalele idei şi 
noţiuni în teoria şi practic managerială: funcțiile, strategiile, 
organizarea, coordonarea şi controlul.  De asemenea un subiect 
aparte îl va constitui managementul resurselor umane împreună 
cu toate particularităţile sale. Un al aspect sensibil îl va constitui 
tematica riscului în activitatea de antreprenoriat. Se va aborda şi 
subiectul greşelilor tipice pe care le comit antreprenorii în procesul 
de gestiune a afacerii.  

 
2.1. PLANIFICAREA, ORGANIZAREA ȘI COORDONAREA 

UNEI ACTIVITĂȚI ANTREPRENORIALE  

Conținuturi vizate: • Planificarea,  organizarea și coordonarea unei activități 
antreprenoriale;  

• Motivarea angajaților 

• Controlul afacerii și gestionarea riscurilor 
 

Concepte  şi noțiuni 
cheie: 

management, manager, planificarea, organizarea, coordonarea, 
motivarea, controlul, strategia, scopul afacerii, gestionarea 
riscurilor 

Sugestii didactice de 
predare-învăţare: 

CONCEPTUL DE MANAGEMENT 

Cuvântul management provine de la italienescul „maneggiare”, care 

înseamnă „a manevra, a conduce”, derivat din latinescul „manus” - ce 

semnifica “mâna”. 
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Pentru a facilita predarea conceptului se poate face în baza 

algoritmului următor: 

• Caracteristici relevante (care iese în evidenţă, important, 

remarcant). De exemplu: artă, proces, activitate, 

planificare, organizare, coordonare, motivare, control; 

• Caracteristici irelevante (neimportante). De exemplu: resurse 

umane, materiale, finanţe; 

• Exemple: Managementul resurselor umane, financiar, 

organizatoric, logistic etc.; 

• Non-exemple (trebuie sa fie din domeniu). De exemplu: 

administrarea ; 

• Analogii (din alte domenii). De exemplu: prepararea 

bucatelor, curățenia; 

• Definiția. De exemplu: un tip de muncă, activitate care 

implică gestionarea unei organizații prin folosirea, 

combinarea şi coordonarea resurselor umane, financiare, 

materiale şi informaționale cu scopul obținerii rezultatelor 

dorite. 

Managementul este un tip special de muncă intelectuală, prin care 

cei ce o practică îi determina pe alţii să facă ceea ce trebuie făcut în 

întreprindere. Prin management se înţelege un grup, o echipă sau o 

persoană investiţi cu autoritatea, competenţele şi răspunderile 

funcţiei de conducere într-o organizaţie. 

Ce trebuie să fac? Când trebuie să realizez cele planificate? Cine va fi 

responsabil de aceste acţiuni? Care va fi rezultatul acţiunilor? Iată 

câteva întrebări pe care antreprenorul începător şi le adresează, chiar 

dacă el este unicul angajat în afacerea sa. Antreprenorul e managerul 

propriului timp, a propriei energii şi a propriilor bani cu scopul de a 

obţine un profit. El ia decizii în fiecare zi în aceste trei domenii, decizii 

ce au influenţă cu bătaie lungă asupra carierei, a vieţii lui. şi a vieţii 

altora. 

Sarcină: Discutaţi cu elevii care ar calităţile pe care trebuie să le 
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posede un bun manager. De exemplu: responsabilitate, integritate 

(morală, financiară), liderism, perseverenţă (abilitatea de a stabili 

nişte scopuri şi de ale realiza).  

Leaderism-ul în sine reprezintă o abilitate manageriala. Un lider 

adevărat inspiră sentimentul de încredere si admiraţie angajaţilor săi 

şi un sentiment de conştientizare a angajamentului faţă de afacere. 

Un lider adevărat îi influențează pe alţii să-l urmeze. Transformarea e 

o necesitate pentru fiecare zi, de aceea, liderii trebuie să fie flexibili, 

capabili să se adapteze şi ,de asemenea, să încurajeze aceste calități 

membrilor echipei sale. Pentru dezvoltarea afacerii este important să 

fii inovator. Inovaţia este o iscusință în sine. Liderii trebuie să fie 

deschiși către idei noi, trebuie să inoveze, să aducă schimbări 

pozitive. De fapt, progresul este greu de realizat fără inovare. Un lider 

nu doar tinde dar şi oferă,de asemenea, angajaţilor săi, un model-

structură pentru a ajunge la  acele aspiraţii. Inovaţia implică atât 

imaginație cât şi acțiunea în conformitate cu ea.  

PROCESUL DE GESTIONARE ŞI PLANIFICARE A UNEI ACTIVITĂŢI 

ANTREPRENORIALE 

Activitățile de gestionare a afacerii sunt divizate în 5 etape:  

✓ Planificarea - Ce trebuie şi ce poate fi realizat?  Planificarea 

implică identificarea scopului şi obiectivelor afacerii şi găsirea 

modalității de a le atinge. Aceasta presupune estimarea 

costurilor care vor fi suportate şi evaluarea timpului necesar 

pentru atingerea lui (scopului). Un plan trebuie să fie cercetat 

şi revizuit în mod sistematic. Planul poate fi considerat bun în 

cazul în care atingerea obiectivelor afacerii este posibilă cu 

resursele planificate.  

✓ Organizarea - Cum se vor realiza obiectivele? Stabilirea unor 

acţiuni pentru a atinge scopurile stabilite, divizarea acțiunilor 

pe sarcini şi alocarea resurselor necesare.  

✓ Coordonarea – Cine va realiza acțiunile planificate? 

Repartizarea sarcinilor potrivite ca mărime şi grad de 
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dificultate pentru fiecare angajat în aşa fel ca afacerea să 

meargă fără probleme. Coordonarea implică o comunicare 

eficientă între membrii echipei şi între echipe.  

✓ Motivarea - Cum vor fi satisfăcute necesitățile angajaților în 

vederea realizării obiectivelor stabilite? Încurajarea 

angajaților ca ei să lucreze mai eficient atât pentru 

dezvoltarea lor cât al afacerii.  

✓ Controlul - Ce rezultate au fost atinse? Supravegherea 

permanentă a operaților şi a angajaților e necesară pentru a 

asigura atingerea scopurilor şi câștigarea unui profit, dar 

pentru a evalua nivelul de dezvoltare a afacerii. 

În realitate activitatea unui manager este mult mai complexă, 

fragmentată, adesea imprevizibilă şi chiar haotică, fiind influenţată de 

multe evenimente şi situaţii care nu pot fi controlate de el. Desigur, 

pe parcursul unei zile sau săptămâni de muncă el va exercita toate 

etapele enumerate mai sus, dar în diferite secvenţe, în condiţii de 

incertitudine, informaţii incomplete, turbulenţă generală în lumea 

afacerilor. 

Planificare este o etapă foarte importantă în procesul de gestionare a 

oricărei afaceri, la fel ca temelia unei case Deoarece o bună 

planificare asigură deja succesul afacerii cu mai bine de 50%. 

Procesul de planificare include următoarele activităţi:l 9 

• Stabilirea scopului. Exemplu: Scopul este sporirea profitului cu 

2% (2000 lei) în următorul an. Dar cum vom face acest lucru? 

•  Formularea obiectivelor afacerii pentru diferite perioade de 

timp. La formularea obiectivelor urmează să se ţină cont de 

regula SMART: S – specific; M – măsurabil; A – (de) 

atins/abordabil; R – relevant; T – raportate la timp. Algoritmul:  

Verb + Substantiv + Valoare = Obiectiv . De exemplu: 

“Majorarea volumul de producţie cu 10 % în următorul an” sau 

“Lansarea în cursul anului viitor a unui nou produs” etc.  În caz 

că obiectivul este mai general, va fi dificil să fie realizat şi 
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controlată atingerea acestuia. 

• Stabilirea strategiilor necesare pentru realizarea obiectivelor şi 

determinarea necesarului de mijloace materiale şi financiare 

pentru realizarea acesteia. Astfel se pot: 

 Reduce cheltuielile – micşorarea costului producţiei, 

închirierea unor încăperi mai mici sau la un preţ redus etc. 

 Ridica preţurile  

 Spori volumul producţiei, menţinînd cheltuielile curente. 

Respectiv strategia va fi următoarea -  reducerea costurilor de 

producţie cu 15% anual, depistarea de noi furnizori şi negocierea 

unor preţuri scăzute. 

• Definirea acţiunilor potrivite pentru obţinerea rezultatului 

aşteptat. 

Sarcină: Rugaţi elevii să elaboreze scopul, 2-3 obiective, strategia şi  

plan de acţiuni privind ideea lor de afaceri şi care să corespundă 

cerinţelor de formulare. 

• Implementarea planului, evaluarea rezultatelor şi revizuirea 

acestuia. 

De obicei, în activitatea antreprenorială pot fi evidenţiate patru tipuri 

de planificări: 

1. Planificarea operativă 

2. Planificarea pe termen scurt 

3. Planificarea pe termen mediu 

4. Planificarea strategică. 

1. Planificarea operativă reprezintă planificarea de zi cu zi, pentru 

ziua de mâine şi, posibil, pentru următoarele 5-6 zile. În literatura de 

specialitate pot fi găsite mai multe metode şi tehnici de planificare, 

de la cele mai simple până la cele mai sofisticate, inclusiv cu utilizarea 

calculatorului. 

Iată una dintre cele mai simple tehnici de planificare: 

o Notarea zilnică în agendă a tuturor activităţile pentru 

următoarea zi, eventual, şi pentru zile în curs. Sarcinile se pot 
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clasifica în dependenţă de urgenţa executării lor. 

o Un alt procedeu simplu ar fi să se noteze în dreptul fiecărei 

sarcini semnul „–“, când sunt planificate, şi semnul „+”, după 

ce sunt executate. Astfel devine mult mai uşor să se 

monitorizeze realizarea sarcinilor planificate. 

2. Planificarea pe termen scurt presupune o planificare pentru o 

perioadă de până la un an cu grad diferit de detaliere pentru o lună, 

trimestru, jumătate de an şi un an. Întrucât, o dată cu creşterea 

perioadei pentru care se face planificarea, creşte şi gradul de 

incertitudine. Chiar şi pentru planificarea pe termen scurt se impune 

o prognoză a mai multor scenarii care se pot realiza. 

3. Planificarea pe termen mediu porneşte de la planificarea pe 

termen scurt, pentru o perioadă de un an cu detalii pentru fie care 

lună, şi continuă cu planificarea pentru următorii 2-3 ani cu mai 

puţine detalii şi, respectiv, cu prognoze mai puţin precise, dar cât mai 

realiste. Un exemplu elocvent de plan pe termen mediu este planul 

de afaceri. 

4. Planificarea strategică reflectă viziunea managerului afacerii, a 

patronului sau a echipei manageriale şi conţine un şir de activităţi ce 

vor fi continuate sau se vor finaliza peste 5, 10 sau chiar 15 ani. Un 

plan strategic va developa situaţia afacerii peste 10-15 ani. Din 

această cauză nu va fi foarte detaliat, nu va conţine prea multe date 

şi cifre. Desigur, şi acest tip de planificare se va baza pe analiza 

situaţiei curente, în primul rând, a afacerii propriu-zise, dar în special 

a mediului extern, şi anume a tendinţelor de pe pieţele locale, 

regionale şi mondiale. 

Caracteristicile unui plan reuşit: 

▪ Un plan bun, în special primele trei tipuri, trebuie să fie cât mai 

specific – să conţină date concrete, măsurabile; termene de 

executare; nume de persoane sau departamente care vor fi 

responsabile şi cele care vor fi antrenate în realizarea 

acţiunilor prevăzute; mărimea şi sursele de finanţare pentru 
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executarea activităţilor. 

▪ Un planul operativ sau operaţional, trebuie să fie flexibil – să 

conţină şi alternative pentru cazurile în care lucrurile vor 

evolua altfel decât au fost prevăzute. Aceste alternative, de 

rezervă se mai numesc „Planul B”. Dacă este necesar, poate fi 

prevăzut şi „Planul C”.  

▪ Un plan bun trebuie să fi e realist – adică bazat pe date şi 

informaţii reale, pe analize şi prognoze competente. 

▪ Un plan bun, în special cel pe termen mediu şi planul strategic, 

trebuie să conţină şi strategiile de realizare a activităţilor 

planificate. 

Sugestii didactice de 

predare-învățare: 

ORGANIZAREA TIMPULUI 

În greacă „organon” înseamnă armonie. Elevilor li se va explica 

noţiunea de organizare care reprezintă un ansamblu de acţiuni 

întreprinse în vederea utilizării cu maximum de eficienţă a 

resurselor materiale, umane şi financiare pe care le are la 

dispoziţie întreprinderea, dar şi a timpului pentru a se reuși totul. 

Nu în zadar englezii au spusa proverbială: „Timpul este bani” (Time 

is money). Orice pierdere de timp se poate reflecta în mod negativ 

asupra resurselor antreprenorului.  Timpul este limitat şi de aceea 

el trebuie foarte bine organizat. Managerul va îndeplini sarcinile 

sale într-un mod ordonat şi va înţelege care activităţi sunt mai 

importante. Unele proiecte sunt mai importante sau mai 

profitabile decît altele. Anumite sarcini trebuie lăsate pe seama 

altcuiva prin procesul de delegare.  

Lipsa timpului de obicei duce la mare grabă, stres şi în final 

conduce la o performanță destul de redusă, ce se poate reflecta 

asupra calității produsului sau serviciului prestat, asupra livrării la 

timp a produselor etc. Iar un client nemulțumit poate pleca în 

căutarea altor întreprinderi mai de încredere.  

În consecință antreprenorul urmează să aloce timp suficient 

pentru următoarele sarcini: 
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➢ Perioada, timpul livrării produsului/ predare a serviciului 

prestat; 

➢ Timpul necesar pentru procesul tehnologic de producere a 

bunului / prestare a serviciului; 

➢ Coordonarea angajaților care execută lucrările de 

producere sau presare a serviciului; 

➢ Importanța legăturii dintre produ/serviciu şi client, ce 

urmează a fi concepute ca un tot întreg  pentru orice 

afacere. 

De multe ori antreprenorul trebuie să realizeze o serie de sarcini 

concomitent pentru aşi putea îndeplini munca eficient şi în timp 

util. Acest lucru se poate realiza prin estimarea timpului şi 

resurselor necesare pentru îndeplinirea fiecărei sarcini, respectiv 

organizarea în mod corespunzător a procesului de lucru. De 

exemplu: e ca şi cum ai prepara mai multe feluri de mâncare 

odată: mărunţim, fierbem, amestecăm toate produsele în aşa fel 

ca să obţinem bucatele în timpul stabilit. 

Sarcină: Sugeraţi elevilor: 1. să alcătuiască o listă a etapelor de 

producere a bunului/ prestare a serviciului selectat pentru 

afacerea proprie şi să estimeze necesarul de timp pentru 

producerea bunului/prestarea serviciului ales, rezervând o marjă 

de 10% pentru situaţii neprevăzute. 2. să determine cum diverse 

etape ale procesului de producere pot fi realizate simultan, 

elaborând în baza lor un plan zilnic al activităţilor.     

ORGANIZAREA PERSONALULUI ŞI A CONDIŢIILOR DE MUNCĂ 

O altă parte importantă a lucrului unui antreprenor este 

organizarea angajaţilor. Personalul  este singura resursă din cadrul 

unei firme care are capacitatea de a-şi mări valoarea sa odată cu 

trecerea timpului, spre deosebire de toate celelalte resurse ale 

firmei, care se uzează dacă nu fizic, atunci moral.  

Accentuarea rolului resurselor umane nu semnifică însă o 

subestimare a celorlalte resurse. Suprasolicitarea resurselor 
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umane în detrimentul celorlalte afectează echilibrul dinamic al 

întreprinderii. 

Numai prin satisfacerea nevoilor angajaţilor se va putea obţine 

implicarea totală acestora (de la toate nivelurile) permite ca 

abilităţile sale să fie utilizate în beneficiul întreprinderii.  

Personalul firmei – are următoarele necesităţi: 

▪ Condiţii mai bune de lucru; 

▪ Satisfacţia crescută a muncii; 

▪ Sănătate şi siguranţă crescută; 

▪ Moral îmbunătăţit; 

▪ Stabilitatea locului de muncă. 

Calitatea personalului firmei se concretizează prin: 

• Nivel de instruire;  

• Atitudini;  

• Sisteme de valori;  

• Credinţe;  

• Comportamente.  

Planificarea necesarului de personal. Prima sarcină a 

antreprenorului este de a determina numărul necesar de angajaţi 

şi funcţiile lor. În cadrul acestui proces urmează să se clarifice 

următoarele aspecte: 

• Analiza lucrului – O analiză a lucrului va determina 

necesităţile companiei în ceea ce priveşte angajarea. Care 

sarcini trebuie completate? De cîţi angajaţi este nevoie 

pentru a îndeplini aceste sarcini? Cum pot fi combinate 

cîteva sarcini într-un singur post? Această combinaţie va fi 

prea mult lucru pentru o singură persoană? 

• Schema de organizare – O schemă de organizare va arata 

care angajaţi vor supraveghea pe alţii. Demonstraţi o astfel 

de schemă sau desenaţi un exemplu pe tablă (organigrama 

întreprinderii).  

• Descrierea lucrului în fişa de post – Aici se vor specifica 
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sarcinile zilnice al fiecărui angajat, programul de lucrul şi 

salariul.  

• Specificarea lucrului – La acest capitol sunt menţionate 

deprinderi speciale care vor fi posedate de fiecare angajat. 

De exemplu, cîteva posturi vor necesita studii universitare 

sau, probabil, un post presupune experienţă de lucru cu un 

anumit program computerizat. Odată finalizate, aceste 

elemente vor permite selectarea şi angajarea lucrătorilor. 

Pentru a angaja un personal calificat, trebuie să se 

selecteze persoanele cele mai potrivită.  

Sarcină: Sugeraţi elevilor să determine posturile necesare pentru 

propria afacere.  

Sarcină: Propuneţi elevilor să completeze fişa de post din caiet 

pentru un post pe care îl consideră necesar în desfăşurarea 

propriei afaceri. 

În general se investeşte mult timp şi efort pentru a depista 

lucrătorul cel mai potrivit. Un angajat bun va necesita mai puţină 

instruire, mai puţină supraveghere şi va contribui la prosperarea 

afacerii prin calitatea înaltă a lucrului efectuat şi a ideilor oferite.  

Dar cum se vor depista candidaţii potriviţi pentru angajare? Şi cum 

se va determina că într-adevăr sunt calificaţi pentru a lucra într-un 

anumit post?  

Procesul de recrutare: este procesul de asigurare a unui număr 

suficient de mare de candidaţi calificaţi din care să fie posibilă 

selectarea celor care corespund cel mai bine pentru ocuparea 

posturilor vacante la întreprindere. Pentru a găsi candidaţii 

potriviţi prin: 

 Publicitate – se plasează un anunţ însoţit de descrierea 

postului. Acesta urmează să fie formulat cât mai exact şi 

politicos, să fie difuzat pe o arie cât mai extinsă pentru a 

ajunge la maximum de persoane care să corespundă criteriilor 

specificate în descriere, de exemplu în ziarul sau la radio local.  
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 Centre de angajare, de exemplu la filiala Agenţiei Naţionale 

pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOMF) din localitate; 

 Apelul la recomandările cunoscuţilor  – se solicită de la colegi, 

asociaţi, cunoscuţi се pot oferi informaţii despre persoanele 

interesate să ocupe posturile vacante. 

 Vizite la instituţiile de învăţământ  şi discuţii direct cu elevii, 

studenţii şi absolvenţii acestor instituţii. 

Sarcină: Solicitaţi elevilor să alcătuiască în caiet un anunţ de 

angajare pentru un post necesar pentru propria afacere. 

Procesul de selecţie: reprezintă procesul de alegere a persoanelor 

care au calificările şi deprinderile necesare pentru a ocupa un 

anumit post de muncă vacant în cadrul unei întreprinderi.  

O metodă de selecţie este interviul de angajare. Va trebui timp 

pentru intervievarea candidatului. Mai jos sunt cîteva întrebări 

obişnuite care se folosesc într-un interviu de angajare: 

• De ce aţi părăsit ultimul post de muncă? 

• Care sunt punctele dvs. forte şi cele slabe? 

• De ce credeţi că sunteţi calificat pentru postul dat? 

• Ce aşteptaţi de la patron / antreprenor? 

• Descrieţi ultimul şef al dvs.? (relaţiile erau bune?) 

• Descrieţi unul din şefii dvs.  

De asemenea, candidatul ar trebui să citească o descriere a 

postului (fişa de post) înainte de interviu ca să poată întreba 

despre punctele neclare în timpul interviului.  

O altă modalitate de selecţie ar fi testarea candidaţilor, după 

interviul de angajate. N.B. Dacă este o competenţă care este 

absolut necesară pentru realizarea muncii date. De exemplu, 

pentru un post care cuprinde lucru intensiv cu calculatorul, daţi-le 

o testare de culegere, formatare a unui text. Folosind această 

practică, veţi mai siguri că  aptitudinile candidatului sunt la nivelul 

necesar postului.  

Sarcină: Propuneţi elevilor să elaboreze un set de întrebări pentru 
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interviul de selecţie a unui post din necesarul de personal pentru 

propria afacere. 

Sarcină: Sugeraţi elevilor să elaboreze o probă de testare a 

aptitudinilor candidaţilor pentru un post necesar afacerii sale.  

Sarcină: Oferiţi posibilitatea elevilor de a simula un interviu de 

selecţie în care vor adresa colegului întrebările special elaborate 

pentru această activitate. Sugeraţi elevilor să se schimbe cu 

locurile: cel care a fost angajator devine candidat şi adresează 

setul său de întrebări. Cereţi părerea peroanelor care au 

participat: cum s-au simţit? în ce postură le-a plăcut mai mult să se 

afle? cum consideră ca s-au descurcat în ambele poziţii? Întrebaţi 

opinia celorlalţi elevi despre cele simulate de colegii lor. 

Din momentul angajării Codul Muncii al R.M. (art. 171) prevede că 

angajatorul are obligaţia să asigure permanent salariaţilor condiţii 

de muncă necesare pentru îndeplinirea normelor de producţie (de 

deservire). Aceste condiţii sînt: 

a. starea bună a maşinilor, a maşinilor-unelte şi a 

dispozitivelor; 

b. asigurarea la timp cu documentaţie tehnică; 

c. calitatea corespunzătoare a materialelor şi instrumentelor 

necesare pentru prestarea muncii, precum şi 

aprovizionarea la timp cu ele; 

d. alimentarea la timp a procesului de producţie cu energie 

electrică, cu gaze şi cu alte surse de energie; 

e.  asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă şi securităţii de 

producţie. 

Legea  nr. 186-XVI din 10.07.2008 „Securităţii şi sănătăţii în 

muncă”, (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2008, nr.143-144), reglementează raporturile juridice ce ţin de 

instituirea de măsuri privind asigurarea securităţii şi sănătăţii 

lucrătorilor la locul de muncă, stabileşte principiile generale 

privind prevenirea riscurilor profesionale, protecţia lucrătorilor la 
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locul de muncă, eliminarea factorilor de risc şi de accidentare, 

informarea, consultarea, participarea echilibrată, instruirea 

lucrătorilor şi a reprezentanţilor acestora. 

Această lege prevede că angajatorul este obligat să asigure 

securitatea şi sănătatea lucrătorilor sub toate aspectele ce ţin de 

activitatea desfăşurată, inclusiv prin informarea personalului 

despre regulile de securitate a muncii. De aceea trebuie să se 

atragă o atenţie deosebită organizării condiţiilor de muncă, care 

trebuie să fie asigurate şi îndeplinite conform legii în dependenţă 

de domeniul de activitate. Fiecare sferă de activitate îşi are 

condiţiile sale specifice de muncă pe care elevii le studiază în 

cadrul disciplinelor de profil.  De exemplu: pentru buna 

funcţionare a unei brutării este important ca sistemul de ventilaţiei 

să lucreze bine, să existe mijloacelor antiincendiare – norme 

tehnice, să se repartizeze o cameră separată pentru păstrarea 

materiei prime, oferirea hainelor speciale pentru angajaţi, aspectul 

exterior al angajaţilor - norme sanitoro-igienice etc.  

Sarcină: Iniţiaţi cu elevii o discuţie privind condiţiile de muncă pe 

care ei ar trebui să le asigure pentru propria afacere  şi conforme 

cu domeniul de activitate al acesteia.  

CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ 

Relaţiile cu angajaţii în cadrul oricărei firme, indiferent de mărimea 

şi de forma ei de proprietate sunt reglementate de Codul Muncii 

(Codul Muncii al R.M. elaborat în 2003 şi publicat în Monitorul 

Oficial Nr. 159-162/648 din 29.07.2003).  

Codul Muncii prevede ca orice angajator să încheie în mod 

obligatoriu un contract individual de muncă cu angajaţii săi.  

Contractul individual de muncă este un acord între lucrător şi 

angajator, prin care lucrătorul se obligă să preseze o muncă după o 

anumită specialitate, calificare sau la un anumit post, 

subordonându-se ordinii interioare de muncă, stabilită de 

angajator. Angajatorul, la rândul său, se obligă să plătească 
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lucrătorului salariul indicat în contract şi să-asigure condiţiile de 

muncă, care nu contravin legii. 

Contractul individual de muncă poate fi încheiat pe un termen 

bine determinat. 

Contractul individual poate fi încheiat doar în formă scrisă semnat 

de părţi în 2 exemplare: un exemplar se păstrează la angajat şi 

celălalt la angajator. 

• Clauzele principale ale contractului individual de muncă: 

• Obiectul contractului; 

• Drepturile şi obligaţiile părţilor 

• Mărimea salariului; 

• Termenul de acţiune (valabilitate) a contractului; 

• Condiţii de reziliere (desfacere) a contractului; 

• Garanţiile lucrătorului. 

Procedura de angajare a persoanei care a trecut procesul de 

selecţie este următoarea: 

1. Persoana depune o cerere de angajare pe numele 

antreprenorului; 

2. Se încheie contractul individual de muncă între angajator ca 

persoană juridică şi angajat ca persoană fizică (vezi anexa). 

Art. 57 din Codul Muncii prevede, că la încheierea 

contractului individual de muncă, persoana care se angajează 

prezintă angajatorului următoarele documente: 

- buletinul de identitate sau un alt act de identitate; 

- carnetul de muncă, cu excepţia cazurilor când persoana se 

încadrează în câmpul muncii pentru prima dată sau se 

angajează la o muncă prin cumul; 

- documentele de evidenţă militară – pentru recruţi şi 

rezervişti; 

- diploma de studii, certificatul de calificare ce confirmă 

pregătirea specială – pentru profesiile care cer cunoştinţe 

sau calităţi speciale; 
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- certificatul medical, în cazurile prevăzute de legislaţia în 

vigoare . N.B.! Se interzice angajatorului să ceară de la 

persoanele care se angajează alte documente decît cele 

indicate mai sus. 

3. Antreprenorul după încheierea contractului semnarea cererii 

de angajare emite ordin de angajare. Deoarece orice  

angajare se legalizează prin ordinul (dispoziţia, decizia, 

hotărârea) angajatorului, care este emis în baza contractului 

individual de muncă negociat şi semnat de părţi. Ordinul 

trebuie adus la cunoştinţă salariatului, sub semnătură, în 

termen de 3 zile lucrătoare de la data semnării de către părţi 

a contractului individual de muncă. La cererea salariatului, 

angajatorul este obligat să-i elibereze acestuia o copie a 

ordinului legalizată în modul stabilit. 

4. După care are loc întocmirea dosarului personal al angajatului 

şi a fişei personale.  

COMUNICAREA – UN INSTRUMENT EFICIENT DE GESTIONARE A 

ACTIVITĂŢII ANTREPRENORIALE 

În general, coordonarea reprezintă un proces prin care un 

antreprenorul creează şi menţine echilibrul între activităţile, 

oamenii şi compartimentele de muncă pe care le are în subordine, 

pentru a realiza obiectivele propuse. 

Coordonarea este etapa de gestionare a afacerii mai puţin 

formală, ce depinde în mod decisiv de latura umană a 

antreprenorului şi ale cărei efecte sunt dificil de evaluat. O 

coordonare adecvată solicită antreprenorului sociabilitate, 

flexibilitate, adaptabilitate şi creativitate, calităţi esenţiale pentru 

supravieţuirea într-o economie de piaţă concurenţială. 

O coordonare eficientă implică existenţa actului de comunicare.  

Comunicarea reprezintă procesul schimbului de informaţii între 

persoane, unele cu rol de emiţător iar altele cu rol de receptor, 

prin intermediul mesajelor simbolice - sunete, cifre, litere, cuvinte, 
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semne scrise, gesturi. 

Sarcină: Iniţiaţi o discuţie cu elevii privind caracteristicile 

comunicării eficiente dintre manager şi subaltern. De exemplu: 

cum trebuie să comunice un antreprenor ca să se facă înţeles 

pentru angajaţii săi? 

Explicaţi elevilor că pentru o comunicare eficientă în calitate de 

antreprenor e necesar să: 

✓ stabilim scopului exact al fiecărui act de comunicare; 

✓ clarificăm ideile înainte de a comunica; 

✓ alegem momentul potrivit pentru realizarea comunicării; 

✓ cunoaştem sensul, explicaţia termenilor, conceptelor, 

simbolurilor folosite; 

✓ folosim unui limbaj simplu şi direct; 

✓ adoptăm nu doar poziţia de emiţător, dar şi pe cea de 

ascultător; 

✓ asigurăm o concordanţă dintre ceea ce comunicăm şi ceea ce 

se face efectiv. 

Sarcină: Realizaţi cu elevii un joc de rol privind barierele ce apar în 

procesul de comunicare dintre manager şi subaltern. De exemplu: 

Un angajat nu a îndeplinit sarcina de muncă necesară, reacţia 

managerului la această faptă. După simulare elevii vor identifica 

posibilele cauze ale comportamentului angajatului şi reacţia 

managerului  din punct de vedere al schimbului informaţional, cât 

posibilităţile de eficientizare a procesului comunicare între aceştia. 

Vor determina cît de convingătoare au fost argumentele şi 

dovezile aduse de interlocutori. 

Şedinţele sunt un mijloc util care contribuie la schimbul de 

informaţii a angajaţilor despre situaţia în întreprindere, despre 

noile proiecte şi oferă posibilitatea de a elucida diverse probleme 

şi griji ale angajaţilor. 

O dată cu creşterea afacerii creşte şi numărul angajaţilor şi pentru 

antreprenor devine tot mai dificil să exercite de unul singur funcţia 
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de supraveghere. Prin urmare, un manager sau un antreprenor nu 

poate face totul de unul singur. Astfel anumite sarcini trebuie 

delegate angajaţilor. 

Delegarea, presupune transmiterea temporară de către manager a 

unor sarcini sau activităţi persoanelor subordonate, însoţită de 

autoritatea şi responsabilitatea corespunzătoare. 

Deşi, la prima vedere, s-ar părea că a delega este ceva uşor de 

realizat, în realitate situaţiile sunt mult mai complicate şi dificile. 

Lipsa de încredere în subordonaţi, frica apariţiei posibilei 

dependenţe a managerului faţă de subordonat, precum şi lipsa de 

încredere în sine constituie obstacolele de bază în calea delegării. 

Astfel de sarcini care nu cer creativitate, care sunt repetitive şi 

regulate, pe care alte persoane le pot îndeplini mai bine sau care 

consumă din energia şi timpul managerului de la alte activităţi mai 

importante, trebuie să fi e delegate. 

Avantajele delegării: 

1. Eliberează antreprenorul de multe lucruri de rutină şi de o 

importanţă minoră. 

2. Îi permite antreprenorului să se axeze pe exercitarea funcţiilor 

principale – planificare, organizare, motivare şi control. 

3. Extinde capacitatea de management, de a conduce 

4. Reduce întârzierile în luarea deciziilor, deoarece autoritatea de a 

lua anumite decizii este delegată mai aproape de locul acţiunii. 

5. Permite ca deciziile să fi e luate la nivelul la care detaliile sunt 

mai bine cunoscute. 

6. Dezvoltă capacitatea angajaţilor de a lua decizii şi, astfel, de a-şi 

asuma anumite responsabilităţi. 

Când este delegată o sarcină unui subordonat antreprenorul 

trebuie să se asigurare că el a înţeles: 

▪ De ce lucrul respectiv trebuie executat. 

▪ Ce acţiuni se aşteaptă de la el. 

▪ Termenul de executare a lucrării. 
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▪ Limitele autorităţii de a lua decizii în mod independent. 

▪ În ce cazuri, cu ce probleme el poate să se adreseze 

antreprenorului. 

▪ Ce rapoarte sau informaţii antreprenorul aşteaptă să-i fie 

prezinte la final. 

▪ Modalităţile de ghidare şi monitorizare a persoanei care 

delegate de antreprenor. 

▪ Ce resurse şi ce ajutor el va putea beneficia pentru a 

îndeplini sarcina respectivă. 

Sarcină: Propuneţi elevilor să selecteze 2 colegi cărora le-ar delega 

sarcina de locţiitori ai şefului-grupei, notând în caiet aspectele 

importante ce ţin de acest proces. 

Site-uri de recrutare : www.jobinfo.md  
www.joblist.md  
www.jobmoldova.md  
www.joburi.md  
www.locurimunca.info  
www.makler.md 
www.moldovajob.md  
www.munka.md  

www.rabota.md    
www.topjobs.md 
www.angajare.md  
www.anofm.md   
www.bestjobs.md  
www.cariera.md  
www.hr.md  

 
 

2.2. MOTIVAREA ANGAJAŢILOR  
 

Conţinuturi vizate: ▪ Metode de motivare a personalului 
▪ Rolul salariului în sistemul motivaţional 
▪ Forme de salarizare 
▪ Fondul de salarii 

Concepte  şi noţiuni 
cheie: 

motivarea personalului, sistemul motivaţional, recompensa, 
salariul, fondul de salarizare,  

Sugestii didactice de 
predare-învăţare: 

METODE DE MOTIVARE A PERSONALULUI 

Elevilor li se va accentua faptul că motivaţia este ceea ce-i face pe 
oameni să se comporte şi să acţioneze aşa cum o fac. De exemplu: 
Omul având necesitatea de a mânca se va orienta spre înlăturarea 
senzaţiei de foame, transformându-se în motiv, iar motivul la 
rândul lui va satisface necesitatea prin trecerea directă la acţiune.  
Nu trebuie să se omită faptul că angajaţii, ca de altfel toţi oamenii, 
sunt interesaţi, în primul rând, de propria bunăstare. Prin urmare, 
principala preocupare a antreprenorului în cadrul activităţii sale ca 
manager trebuie să fie grija pentru ca fiecare angajat să se simtă 
confortabil la locul său de muncă. 
Pentru ca motivaţia să fie eficientă, antreprenorul, managerul 
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trebuie să ştie mai multe despre necesităţile care afectează 
motivaţia angajaţilor săi  precum şi despre metodele de motivare, 
clasificarea lor.  
Cele mai cunoscute metode ale motivaţiei sunt: 

✓ Non financiare;  
✓ Financiare. 

Vă prezentăm în continuare cîteva căi simple de motivare a 
personalului: 

• Recunoştinţă pentru eforturile depuse. Angajaţii sunt 
interesaţi de ceea ce fac la lucru, mai ales cînd îşi dau 
seama că managerul le apreciază munca. Uneori, o 
mulţumire verbală este suficientă. Un „Mulţumesc”, spus 
din suflet, poate valora foarte mult pentru angajaţi. De 
asemenea, dacă angajaţii ştiu că managerul cunoaşte 
performanţele lor, ei va fi mult mai atenţi la îndeplinirea 
responsabilităţilor.  

• Schimbul de opinii. Un manager bun va asculta deschis 
părerile angajaţilor săi. Deseori, angajaţii au relaţii mai 
apropiate cu clienţii decît cu managerul şi de aceea ei ştiu 
mai bine cerinţele clientului. În acelaşi mod, dacă angajatul 
ştie că managerul respectă opinia lui, aceasta îi permite 
angajatului să se simtă mult mai important.  

• Responsabilităţi suplimentare. Angajaţii lucrează mai 
eficient dacă sunt implicaţi afectiv în lucrul lor. Cu mai 
multe responsabilităţi şi deci control asupra unor părţi mici 
din afacere, lucrătorul se va simţi mai necesar, mai critic 
pentru succesul afacerii. De aceea, va lucra mai bine.  

• Respect! Managerul trebuie să cîştige respectul angajaţilor. 
Rareori, un manager ar putea organiza o echipă eficientă 
avînd o atitudine brutală faţă de membrii acesteia. 
Comportamentul managerului cu angajaţii va determina 
comportamentul angajaţilor cu clientul. Angajaţii sunt cea 
mai valoroasă calitate a companiei – de aceea urmează a fi 
trataţi cu respect! 

Metode financiare de motivare a personalului: 

• Sistem pozitiv de remunerare. Angajaţii pot fi remuneraţi 
prin: mărirea salariului, oferirea unui procent din profitul 
anual al firmei, acordarea unor premii celor mai activi 
angajaţi. În general, mărimea premiului contează, cel mai 
important este gestul.  

Uneori metodele non financiare de motivare pot să dea un rezultat 
mult mai bun decât cele financiare, însă antreprenorul nu poate 
întotdeauna miza pe acest lucru deoarece până la urmă factorii 
motivatori sunt individuali deosebindu-se mult de la o persoană la 
alta. De aceea  procesul de motivare nu trebuie privit ca un 
ansamblu de reguli ce se potrivesc tuturor, ci ajustate individual. 
Sarcină: Sugeraţi elevilor să stabilească metodele de motivare a 
personalului implicat în propria afacere, argumentând răspunsul.  
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ROLUL SALARIULUI ÎN SISTEMUL MOTIVAŢIONAL 

Stimulii economici, ocupă un loc important printre celelalte 
categorii de factori motivatori. Totuşi, s-a constatat că mulţi 
oameni continuă să muncească chiar şi după ieşirea la pensie, alţii 
continuă să muncească chiar după ce au ajuns la un anumit nivel 
financiar, iar alţii preferă unele locuri de muncă retribuite mai 
prost în locul altora retribuite mai bine. Cercetările efectuate au 
demonstrat că salariul ocupă locurile 3-4 sau chiar 6-7 în listele ce 
conţin şi alţi stimulenţi capabili să motiveze comportamentul 
oamenilor, în ceea ce priveşte suplimentele de remunerare, 
acestea au mai mult o influenţă preventivă decât creativă. Ele 
preîntâmpină apariţia atitudinilor negative, dar nu creează 
atitudini pozitive . 
În continuare elevii vor fi informaţi cu privire la metoda financiară 
de motivare a angajaţilor pe care o poate aplica antreprenorul. 
Pentru motivarea economică a salariaţilor urmează să se 
stabilească un sistem adecvat de recompense. Mărimea 
recompensei este influenţată de performanţele angajatului, de 
contribuţia acestuia la rezultatele întreprinderii, de cunoştinţe, 
experienţă, efort, competenţă, condiţiile de muncă etc. 
Recompensele pot fi directe: salariul, sporuri la salariu, prime, 
comisioane etc şi indirecte: plata concediilor de odihnă, asigurarea 
angajaţilor etc. 
Cea mai frecvent aplicată formă de recompensă este salariul. 
Salariul reprezintă suma primită pentru munca efectuată sau 
pentru rezultatele obţinute de un angajat într-o anumită perioadă 
de timp. 
Salariul se plăteşte periodic, dar  nu mai rar decît o dată pe lună 
pentru salariaţii remuneraţi în baza salariilor lunare ale funcţiei. 
Salariul poate fi transferat la contul de card al salariatului sau 
oferit chesh (adică în mînă). 
Mărimea salariului trebuie să fie direct proporţională cu 
performanţele angajatului, cu contribuţia acestuia la rezultatele 
întreprinderii, cunoştinţele, experienţa, efortul depus la locul de 
muncă, competenţa sa, adică să fie echitabil. 
Mărimea salariului şi a recompenselor şi modalitatea de achitare a 
acestora urmează să fie menţionată în contractul individual de 
muncă.  Salariul trebuie să fie anunţat şi distribuit în mod 
confidenţial. 
Rolul şi funcţiile salariului constau în: 
✓ echilibrul în raportul cerere-ofertă pe piaţa forţei de muncă; 
✓ mecanism de ajustare a relaţiei dintre salarii şi 

productivitatea muncii. 
Structura salariului: 

a) Salariul brut cuprinde totalitatea veniturilor obţinute de 
salariat inclusiv contribuţiilor sociale(impozit, fondul social, 
asigurare medicală);  

b) Salariul net partea din salariu care îi revine angajatului după 
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reţinerea prevăzută prin lege a contribuţiilor sociale 
(impozit, fondul de pensii, asigurare medicală). 

 Formula de calcul a l salariului: 

SALARIUL NET = Salariul brut (lei) – Suma contribuţiilor sociale 
(fondul de pensii, asigurare medicală)  (%) – Suma impozitului pe 
venit (%) 

 

Contribuţii sociale achitate 
de întreprindere 

Contribuţii sociale şi impozite reţinute din salariul angajatului 

Asigurarea medicală 4.5% Asigurarea medicală 4.5% 

Fondul social 18% Fondul social 6% 
Impozit pe venit reţinut din salariu 12% 
Scutirea personală 24 000 lei anual,  
ori 2 000lei lunar. 

N.B.! Important ca antreprenorul să urmărească noutăţile care 
apar în legislaţie cu privire la mărimea contribuţiilor sociale şi a 
impozitului pe venit care se pot modifica în fiecare an prin legea 
bugetului R.M. 
Exemplu: 
Un antreprenor doreşte să ofere unui angajat salariul brut de 4000 
lei, atunci se va calcula salariul net care urmează să-l primească 
angajatul. 
a) Calcularea salariului net al angajatului: 

Tipul de impozit/contribuţie. Formula de calcul. 
Contribuție la fondului social 
achitat de angajat: 6% 4000 x 6% (0,06) = 240,00 lei 

Primă de asigurare medicală 
reținut din salariu: 4,5% 4000 x 4,5% (0,045) =180,00 lei 

Impozitului pe venit reţinut din 
salariu: 12% din suma 
impozabilă. 
Suma impozabilă = Salariu brut 
lunar - Scutirea personală 2000 
lei/lunar - Contribuție la fondului 
social(6%) - Primă de asigurare 
medicală(4,5%)  

a) Calculul sume impozabile din 
salariu brut: 4000 lei – 2000,00 lei - 
240,00 -180,00 = 1590 lei 
b) Calculul suma impozitului pe 
venit reţinută din salariu: 1590lei x 
12% (0,12) = 190,80 lei  

Salariul net al angajatului care îl 
pune în buzunar. 

4000lei - (240,00 lei fondul social 
+180 lei asigurarea medicală 
+190,80 lei impozit) = 4000lei – 
610,80lei = 3389,80 lei 

b) Calcularea cheltuielilor suportate de angajator pentru 
întreținerea unui angajat cu salariu brut lunar de 4000 lei. 

Contribuția de asigurare socială 
plătită de angajator: 18 % 

4000lei x 18% (0,18) = 720 lei 

Prima de asigurare medicală 
achitată de angajator: 4 ,5% 

4000lei x 4,5 % (0,0455) = 180 lei 

Suma totală achitată de 
angajator pentru întreținerea 
unui angajat cu salariu brut de 
4000 lei lunar. 

4000lei+720 + 180 = 4900 lei 
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Sarcină: Propuneţi elevilor să calculeze exerciţiile incluse în caietul 
elevului sau propuneţi-le dvs. câteva variante. 

FORME DE SALARIZARE 

Pentru calcularea salariilor se practică aşa forme de salarizare ca: 
1. Salariul în acord - în funcţie de volumul lucrărilor efectuate 

sau volumul producţiei fabricate. Pentru mai multă 
eficienţă, se recomandă calcularea cu precizie a timpului 
necesar pentru fabricarea unui produs sau executarea unei 
lucrări, dar şi efectuarea unui control riguros al calităţii 
pentru a nu permite sacrificarea calităţii în favoarea unei 
cantităţi mai mari de produse. 

2. Salariu în regie - în funcţie de timpul lucrat. Se aplică în 
cazul unor operaţii în care valoarea obiectului prelucrat este 
foarte mare, iar costurile non-calităţii sunt foarte înalte; de 
asemenea, forma respectivă de salarizare se aplică la 
activităţile periculoase, care necesită o grijă şi o atenţie 
maximă din partea executorului, aceasta fiind cu mult mai 
important decât timpul lucrat. 

3. Salariu mixt (global) - în funcţie de îndeplinirea unor 
condiţii tehnice, tehnologice, de organizare etc. Fiecare 
condiţie presupune un tarif, după importanţa pe care o 
prezintă pentru volumul şi calitatea producţiei. De exemplu: 
reparaţia unei camere presupune realizarea mai multe 
operaţiuni: de tencuire, vopsire etc. , iar constructorii sunt 
plătiţi pentru repararea întregii camere şi nu doar pentru 
efectuarea unei singure operaţiuni.  

Pe lângă salariu, la întreprinderea pot fi oferite şi un şir de stimuli. 
Aceştia reprezintă un adaos la salariul de bază şi sunt acordate 
salariaţilor în dependenţă directă de performanţele obţinute: 
✓ Sporuri la salariu– acordate pentru condiţii nocive de muncă, 

pentru munca în afara programului normal, pentru supraefort, 
pentru stagiul de muncă mare al angajatului etc.); 

✓ Prime – sunt acordate angajaţilor în mod diferenţiat, pentru 
realizări deosebite; 

✓ Comisioane – sume calculate în procente din vânzări sau 
încasări; 

✓ Participarea la profit – sumele obţinute de către angajaţi ca 
procente din profit, în funcţie de contribuţia la rezultatele 
întreprinderii. 

FONDUL DE SALARII 

La nivelul firmelor fondul de salarizare reprezintă totalitatea 
mijloacelor băneşti necesare pentru recompensarea angajaţilor, 
proporţional contribuţiei fiecăruia, cantitativ şi calitativ, la 
atingerea obiectelor organizaţionale. 
În practica antreprenorială,de cele mai dese ori, pentru 
planificarea fondului de salarizare se utilizează metoda salarizării 
medii: 
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FONDUL DE SALARIZARE PLANIFICAT PE O PERIOADĂ (Fsp) = Nr. 
mediu de personal planificat x Salarizarea medie lunară 
planificată x Nr. lunilor din perioada de plan 

Exemplu: Un atelier de croitorie are 8 angajaţi cu următoarele 
salarii: 

Funcţia  Nr. de 
persoane 

Salariul 
lunar, lei 

Director 1 4400 

Manager vânzări/ 
aprovizionări 

1 4000 

Contabil 1 1500 

Designer 1 3500 

Croitor 1 3200 

Cusător 3 3000 

Calcularea fondului de salarizare anual planificat: 

1. Salariul mediu lunar a unui angajat: 

lei 3200
8

25600

8

300033200135001150014000144001
Sl ==

+++++
=

 

2. Fondul de salarizare lunar va constitui: 

   F sal. lunar.= 8  pers. x 3200 lei/pers. luna = 25600 lei 

3. Fondul de salarizare anual va constitui: 

      F sal .anual=  F sal. lunar x 12 luni = 25600 lei x 12 luni = 307200 lei 

3. La planificarea cheltuielilor salariale trebuie să se ţină cont nu 
numai de salariul calculat nemijlocit angajaţilor, ci şi de 
contribuţiile sociale care vor fi achitate de antreprenor în 
bugetul de stat odată cu calcularea salariului, şi anume: 

a. Contribuţii la asigurări sociale (CAS) care în anul 2020 
constituie 18 % din salariul calculat angajaţilor: 

CAS lunar = 25 600 x  18 %= 4 608 lei 
CAS anual = 4 608 x 12 luni  = 55 296 lei  

b. Contribuţii la asigurări medicale (CAM) achitate de 
antreprenor constituie 4,5% din salariul calculat 
angajaţilor: 

CAM lunar = 25 600 x 4,5%  = 1 152 lei  
CAM anual  = 1 152 lei/lunar x 12 luni = 13 824 lei 

4. Fondul anual de salarizare pentru planificarea bugetului: 
a) Cheltuieli lunare = 25 600 + 4 608 + 1 152 = 31 360lei 
b) Total fondul anual de salarizare = 31 360 lei x 12 luni = 376 320 lei   
 
Sarcină: Sugeraţi elevilor să calculeze fondul de salarizare lunar şi 
cel anual planificat pentru personalul necesar afacerii proprii. 
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2.3.  CONTROLUL AFACERII ȘI GESTIONAREA 

RISCURILOR 
 

Conţinuturi vizate: ▪ Evaluarea calităţii; 
▪ Evaluarea profesională a angajaţilor. 

Concepte  şi noţiuni 
cheie: 

 control calităţii, domenii de control, productivitatea muncii 

Sugestii didactice de 
predare-învăţare: 

 

EVALUAREA CALITĂŢII 

În ceea ce priveşte executarea funcţiei de control, elevilor li se va 
explica faptul că aceasta este la fel de importantă ca şi celelalte 
etape ale gestionare a afacerii şi permite antreprenorului se 
asigure că lucrurile în întreprindere se desfăşoară în conformitate 
cu planurile, structura şi regulile organizaţiei. De asemenea îi 
permite verificarea rezultatelor obţinute în raport cu standardele 
de calitate existente sau celor planificate în scopul asigurării unui 
progres adecvat şi a performanţelor satisfăcătoare. 
Etapele de baza ale controlului managerial prevăd: 
1. Stabilirea standardelor: 
▪ Standarde de calitate. Standardele reprezintă valori etalon în 

funcţie de care se stabilesc abaterile. Există standarde de 
calitate internaţionale (ISO 9001; 22000), naţionale (GOST, 
STAS) şi stabilite de întreprindere (TУ - технические 
указания, trad. IT -instrucţiuni tehnice ), ce ţin de procesul 
tehnologic specific produsului/serviciului oferit.  Existenţa pe 
piaţă a unui număr mare de produse/servicii noi, unele din 
ele de mare complexitate, obţinute prin tehnologii noi, din 
materii prime noi, uneori sintetice, a determinat solicitarea 
din partea clienţilor a unor garanţii obiective pentru a avea 
încredere în calitatea produselor şi serviciilor pe care le 
cumpără. Garanţia obiectivă şi încrederea se realizează prin 
certificarea conformităţii produselor şi serviciilor cu 
standardele, normele în vigoare, astfel certificarea a devenit 
un factor important al dezvoltării schimburilor comerciale şi 
al protecţiei consumatorilor. Certificarea conformităţii se 
defineşte drept atestarea de către un organism, instituţie, 
laborator neutru acreditat (De exemplu: Organismul de 
Certificare Produse (OCP) al Institutul Naţional de 
Standardizare şi Metrologie al RM, Trans-Standart de 
certificare a serviciilor în RM sau Sisteme şi Servicii de 
certificare SGS a Marii Britanii) că un produs, un proces sau 
un serviciu este conform un standard, o normă sau un 
document tehnic (vezi exemplu în anexă).  Legea R. M.652-
XIV din 28.10.1999 „Cu privire la certificare” (publicată în 
Monitorul Oficial al R. M. nr.12-13 din 03.02.2000) 
reglementează activitatea de certificare a 
produselor/serviciilor în scopul asigurării protecţiei 
drepturilor consumatorului şi prevenirii fraudelor. 
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N. B. La moment certificarea calităţii nu este obligatorie pentru 
toate produsele/serviciile destinate pentru piaţa RM ( vezi 
Nomenclatorul produselor supuse certificării obligatorii (legale)). 
Pentru produsele destinate exportului, existenţa certificatului de 
conformitate nu este obligatoriu, doar dacă în contractele de 
export nu este indicată obligativitatea acestui certificat sau dacă 
certificatul de conformitate respectiv nu este o necesitate a ţării 
importatoare.  

Eticheta produsului indică standardele şi normele tehnologice în 
baza cărora a fost creat.( A se vedea următoarele acte normative 
privind etichetarea produselor: Ordin Nr. 61 din 23.04.2007 a 
Ministerului Reintegrării cu privire la Reglementarea tehnică 
„Denumirea, marcarea compoziţiei fibroase şi etichetarea 
produselor textile” (www.lex.justice.md); H.G. Nr. 996 din 
20.08.2003 despre aprobarea Normelor privind etichetarea 
produselor alimentare şi Normelor privind etichetarea produselor 
chimice de menaj (www.lex.justice.md); „Ghidul consumatorului  
pentru produse  nealimentare” elaborat de Inspectoratul Principal 
de Stat pentru Supravegherea Pieţei, Metrologie şi Protecţia 
Consumatorilor (mec.gov.md/docs.../ghidul-consumatorului-
produse-nealimentare-i.doc)) 
▪ Standarde de performanţă (normarea muncii). Antreprenorul 

stabileşte un standard propriu de performanţă pe care vrea 
să-l atingă, de exemplu, volumul de producţie,  de consum de 
materiale şi timp, de deservire,  numărul de personal, al 
clienţilor, etc.), dar care nu trebuie să conducă la 
suprasolicitarea salariaţilor. Este important ca standardele să 
fi percepute şi înţelese de angajaţi, de aceea mulţi specialişti 
în management recomandă ca la determinarea standardelor 
să participe şi angajaţii. Toate aspectele privind normarea 
muncii sunt reglementată de Codul Muncii al R.M. şi sunt 
stabilite în regulamentului intern al întreprinderii. 

▪ Standarde de deservire a clienţilor. Clienţii apreciază mult 
consecvenţa în privinţa tratamentului lor. Managerul trebuie 
să se asigure că standarde de deservirea clienţilor sunt 
stabilite şi menţinute mereu la acelaşi nivel. Important e să se 
reţină că nu există afacere fără clienţi.  

2. Menţinerea standardelor de calitate. După ce s-a ajuns la 
nivelul calităţii prevăzute de afacere, el urmează să fie 
menţinut. Lipsa de consecvenţă a calităţii poate cauza pierderea 
consumatorilor şi respectiv şi a investitorilor.  

3. Compararea performanţelor efective cu standardele – se 
determină gradul corespunderii performanţelor efective cu 
standardul de performanţă; 

4. Stabilirea abaterilor şi a cauzelor acestora, dacă abaterile sunt 
nesemnificative, acestea pot fi tolerate, dacă acestea sunt 
esenţiale, sunt necesare unele măsuri de corecţie; 

5. Introducerea măsurilor de corecţie – înainte de adopta 
unele măsuri de corecţie este necesar de a stabili cauzele care 

http://www.lex.justice.md/
http://lex.justice.md/
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au generat apariţia abaterilor. Acestea pot apărea ca urmare a 
faptului că iniţial n-au fost corect stabilite standardele de 
performanţă sau că în procesul de realizare a acestora au fost 
făcute unele greşeli care nu au permis atingerea standardelor. 

De regula control se axează pe următoarele aspecte:  
a) Controlul calităţii - scopul acestui control este ca bunurile 

produse sau serviciile prestate să corespundă standardelor 
stabilite şi să satisfacă cerinţele şi dorinţele clienţilor. 
Controlul calităţii include atât controlul produselor, cât şi al 
proceselor. Astfel, într-o brutărie trebuie să avem controlul 
calităţii materiei prime (făină, drojdie), controlul calităţii pe 
fazele procesului tehnologic şi controlul calităţii produselor. 

b) Controlul asupra personalului – evaluarea performanţelor 
salariaţilor. Aceasta strategie este utilizata pentru 
prevenirea sau corectarea comportamentelor şi 
performanţelor nedorite. În urma acestui control se stabili 
stimulente şi sancţiuni ale angajaţilor. 

c) Controlul total. Pentru ca un control să fie eficient, este 
important ca acesta: 

a. Să fi e continuu – controlul să constituie o analiză 
constantă a obiectivelor, a planurilor, activităţilor, 
sarcinilor, etc. El începe de la planificare şi continuă pe 
tot parcursul activităţii întreprinderii. 

b. Să fi e relevant – să fi e adaptat specificului locurilor de 
muncă şi activităţilor pe care le desfăşoară personalul 
controlat. 

c. Să fi e preventiv – să fie explicat d din timp angajaţilor 
despre scopul, procedurile şi rezultatul controlului. 

d. Să fi e flexibil şi adaptiv – procedurile de control trebuie 
să se adapteze schimbărilor care pot interveni. 

e. Se axează pe elementele-cheie - controlul se va efectua 
cu precădere în elementele-cheie, deosebit de 
importante pentru rezultatele finale. 

f. Să fi e simplu şi clar – procedurile de control trebuie sa fi 
e simple, uşor de înţeles, adaptat şi aplicat. 

N.B.! Dacă costurile pregătirii şi desfăşurării propriu-zise ale 
controlului sunt mai mari decât rezultatele obţinute în urma 
controlului atunci controlul respectiv nu merită a fi realizat. 
Sarcină: Sugeraţi elevilor să identifice domeniile asupra cărora îşi 
vor axa controlul propriei afaceri.  

EVALUAREA PROFESIONALĂ A ANGAJAŢILOR 

Oferiţi explicaţii elevilor privind procesul de evaluarea a 
performanţelor angajaţilor ce constituie un proces de apreciere a 
corespunderii angajaţilor cu criteriile stabilite pentru postul 
ocupat, comparându-se performanţele actuale ale personalului cu 
performanţele standard pentru postul ocupat sau în raport cu 
realizările altora. 
În general, acţiunea de evaluare presupune: 
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1) măsuri legate nemijlocit de producţie (cantitate/calitate); 
2) date personale (experienţă, absenteism); 
3) aprecieri (evaluări ale superiorilor, colegilor, autoaprecieri). 

Cantitatea muncii se poate măsura prin timpul consumat sau prin 
numărul de operaţii pe unitate de timp. 
Calitatea muncii se măsoară prin două elemente esenţiale: 
precizia şi absenţa erorilor (defectelor). 
Datele personale vizează în special comportamentul persoanei în 
muncă (absenţa, întârzieri, reclamaţii, fluctuaţie, conflicte etc.). 
Importanţa evaluării performanţelor constă în obţinerea unor date 
ce permit rezolvarea multor probleme sociale şi economice şi 
anume: 
o perfecţionarea sistemului de remunerare a muncii; 
o îmbunătăţirea organizării muncii; 
o restructurarea echipelor; 
o repartizarea sarcinilor; 
o perfecţionarea modului de normare a timpului de lucru; 
o îmbunătăţirea sistemului şi criteriilor de promovare a 

oamenilor; 
o sporirea gradului de validitate al criteriilor şi metodelor de 

selecţie şi pregătire a personalului. 
Necesitatea evaluării performanţelor a generat elaborarea a 
numeroase metode şi tehnici de apreciere. Cele mai frecvent 
utilizate sunt următoarele: 

1. Metoda incidentelor critice – în cazul dat managerul 
înregistrează acţiunile negative ale angajatului, de exemplu, 
întârzierile sau absenţele nemotivate. 

2. Metoda eseului – managerul solicită angajaţilor să fi e 
prezentate în scris şi foarte succint performanţele obţinute 
în perioada de evaluare. 

3. Metoda indicilor cantitativi – poate fi aplicată în cazul în care 
rezultatele muncii pot fi măsurabile, de exemplu, volumul 
producţiei realizate (productivitatea muncii), calitatea 
producţiei, numărul reclamaţiilor clienţilor etc. 

4. Grila de evaluare – se întocmeşte o listă de calităţi şi 
cunoştinţe care trebuie să le posede angajatul pentru a 
îndeplinirea calitativ lucrul. Fiecare criteriu este evaluat cu 
un număr de puncte sau un calificativ, de exemplu, excelent, 
bine, satisfăcător, rău. 

5. Interviul de evaluare - scopul lui poate fi: de dezvoltare; de 
promovare şi/ sau mărire de salariu, de corectare. 

6. Evaluarea de jos în sus angajaţii nu sunt evaluaţi de către 
superiorii lor, ci de către subalterni. 
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Exemplu de grile de evaluare: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sarcină: Propuneţi  elevilor o reflecteze asupra metodelor de 
evaluare pe care le pot aplica pentru posturile necesare pentru 
propria afacere. 

Elevii vor fi familiarizaţi cu noţiunea de productivitate a muncii  
care reprezintă eficacitatea cu care este folosită o anumită 
cantitate de forţă de muncă. Ea se apreciază, fie prin cantitatea de 
produs obţinută într-o unitate de timp, fie prin consumul de 
muncă pe unitatea de produs. Creşterea productivităţii muncii 
presupune sporirea volumului producţiei cu aceleaşi cheltuieli de 
muncă sau reducerea consumului de muncă pe unitatea de 
produs. 

O să examinăm în continuare un exemplu iar în baza lui vom 
determina indicii productivităţii muncii exprimaţi în unităţi de 
timp, unităţi naturale şi în unităţi valorice (lei). 

Exemplu: 

Pertu Stângaciu are o afacere proprie înregistrată ca Întreprindere 
Individuală „Stîngaciu Petru” activitatea căreia se bazează pe 
producerea şi comercializarea scaunelor din lemn. 

În anul 2009 numărul scaunelor fabricat a constituit 119 unităţi, iar 
preţul mediu de comercializare a unui scaun constituia 600 lei. Iar 
7 angajaţi au muncit 255 de zile în an şi câte 8 ore în fiecare zi. 

Formula de calcul a productivităţii muncii exprimată prin volumul 
de producţie în dependenţă de unitatea de timp: 

Productivitatea muncii în unităţi de timp(Put) 

                      Put =  Consumul total de timp de muncă 

                  Volumul producţiei 

Calcularea productivităţii muncii în unităţi de timp (ore) pentru un 
scaun: 

255(zile pe an) x 8 (ore pe zi)  =   2040  = 17,14 (ore) 

 Înalt    Scăzut 
A. Calitatea      
 

 Înalt    Scăzut 
B. Calitatea 5 4 3 2 1 
 

 Înalt    Scăzut 
C. Calitatea Mult peste 

medie 

5 

Peste medie 

4 

Medie 

 

3 

Sub medie 

 

2 

Mult sub 

medie 

1 
 

 _________ ________ ______ _______ ________ 

E. Calitatea  

 

Munca este 

rareori 

satisfăcătoa

re 

Produsul 

conţine 

defecte 

frecvente 

Calitate 

medie a 

muncii 

De obicei 

execută 

munca la 

un nivel 

superior 

Calitate 

excepţional

ă a muncii 
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      119 (unităţi pe an)                    119 

Formula de calcul a productivităţii muncii exprimată prin volumul 
de unităţi naturale realizate de o persoană: 

Productivitatea muncii în unităţi naturale (Pun) 

Pun = Volumul producţiei în unităţi naturale 

                                             Nr. total de angajaţi 

Calcularea productivităţii muncii în unităţi de naturale (numărul de 
scaune) confecţionate de un angajat: 

119 (unităţi pe an) = 17 unităţi  

 7 (nr. de angajaţi) 

Formula de calcul a productivităţii muncii exprimată prin unităţi 
valorice (lei) realizate de o persoană: 

Productivitatea muncii în unităţi valorice, lei (Puv) 

Puv = Vol. producţiei în u.n. x Preţul unei unităţi  de producţie                            

                                         Nr. total de angajaţi  

Calcularea productivităţii muncii în unităţi de valorice (lei) de 
angajat: 

119 (unităţi pe an) x 600 lei (preţ unitate) = 71400 = 10200 
lei/pers.           

                      7 (nr. de angajaţi)                        7                                     

Sugestii didactice de 
predare-învăţare: 

 

TIPURI DE RISC ÎN ACTIVITATEA DE ANTREPRENORIAT 

Desfăşurarea activităţii de antreprenoriat presupune un risc, 
deoarece există probabilitatea ca mediul economic să se 
înrăutăţească, produsul sau serviciul să nu mai fi e cerut pe piaţă, 
echipamentul să se deterioreze, întreprinderea să suporte 
cheltuieli şi pierderi etc. 
Riscul în afaceri reprezintă o incertitudine, condiţionată de 
probabilitatea apariţiei pe parcursul derulării afacerii a unor 
evenimente inconveniente, care ar putea afecta bunurile, 
capacitatea de muncă, viaţa ori sănătatea oamenilor. 
Astfel, atât la etapa demarării afacerii, cât şi în procesul derulării 
acesteia, este necesar ca antreprenorul să ia în consideraţie 
posibilele riscuri. Aceasta ar permite, dacă nu evitarea completă a 
riscurilor, atunci cel puţin minimizarea lor. 
Cele mai probabile riscuri antreprenoriale care pot apărea sunt: 

a) Riscuri inovaţionale – sunt condiţionate de scurgerea 
informaţiei confidenţiale privind afacerea (produsul), 
proiectarea greşită a produsului, obţinerea unor rezultate 
negative, nerealizarea parametrilor tehnici planificaţi la 
etapa proiectării constructive şi tehnologice a inovaţiilor, 
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depăşirea devizului de cheltuieli în procesul cercetărilor 
ştiinţifice etc. 

b) Riscurile de fabricaţie apar în procesul de producere, 
aprovizionare şi deservire post-realizare, ca urmare a 
comercializării unui volum de producţie mai mic decât cel 
planificat, majorării cheltuielilor materiale, respingerii de 
către consumator a producţiei propuse sau rambursarea 
acesteia, accidente şi defectări de utilaj, obţinerea 
producţiei neconforme etc. 

c) Riscurile comerciale – sunt riscurile care apar în procesul 
comercializării producţiei sau prestării serviciilor, ca urmare 
a modificării preferinţelor consumatorilor, majorării preţului 
la produs, apariţiei noilor concurenţi etc. 

d) Riscurile financiare – sunt cauzate de neexecutarea de 
către întreprindere a obligaţiunilor financiare. Riscurile date 
pot apărea ca urmare a fluctuaţiei cursului monedei 
naţionale, evoluţiei dobânzilor bancare, neachitării 
creanţelor, penalităţilor contractuale etc. 

e) Riscurile sociale - sunt cauzate de accidentele de muncă, 
majorarea salariilor etc. 

f) Riscurile politice - pot apărea ca urmare a politicii de stat, 
instabilitatea politică din ţară, introducerea unor restricţii 
etc. 

g) Riscurile naturale – sunt cauzate de condiţiile climaterice 
nefavorabile (în special, pentru întreprinderile agricole şi ale 
industriei alimentare). 

h) Riscurile privind proprietatea – pot apărea ca urmare a 
deteriorării complete sau parţiale a bunurilor: clădiri, 
construcţii gospodăreşti (garaje, depozite), încăperi 
separate (ateliere, laboratoare, cabinete), obiecte de 
construcţii nefinisate; utilaj ingineresc, tehnologic sau de 
producere, inventar, echipament tehnologic, obiecte ale 
interiorului, valori în mărfuri şi materiale (mărfuri, materie 
primă, materiale). 

MODALITĂŢI DE DIMINUARE ŞI GESTIONARE A RISCURILOR 

Din moment ce antreprenorul a identificate riscurile, va trebui să 
analizeze şi posibilele, soluţii de depăşire a acestora. Practic, toţi 
antreprenorii s-au confruntat cel puţin o dată cu una sau cu mai 
multe din aceste probleme. De aceea este important să ţină totul 
sub control, să nu nu-ţi facă iluzii spunând că aşa ceva nu vi se 
poate întâmpla. 
Măsuri organizatorice de reducere a riscurilor  

o Evitarea riscului  - Depunerea zilnică a banilor la bancă 
elimină pierderile cauzate de posibile furturi. 

o Limitarea riscului - Stabilirea volumului maxim al 
cheltuielilor, o cotă anumită a produselor ce pot i 
comercializate în credit. 

o Diversificarea riscului - Repartizarea resurselor pe proiecte 
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care nu sunt intercorelate. 
o Transmiterea riscului -  Contracte de păstrare şi 

transportare a încărcăturilor, contracte de vînzare, 
deservire şi furnizare etc. (cînd pentru partea ce transmite 
riscul pierderile sunt mult mai considerabile) 

o Asigurarea riscului - Transmiterea unor riscuri companiilor 
de asigurări. (ex. Casco, asigurarea bunurilor întreprinderii, 
asigurarea recoltei, a animalelor,  asigurarea de accidente, 
asigurarea creditelor, asigurarea de la furt, asigurarea de 
răspundere profesională). 

Apariţia unor riscuri poate să fie cauzată şi de acţiunile întreprinse, 
sau mai bine zis, de lisa lor. De exemplu: 

- lipsa unui plan de afaceri şi a planificării, în general,  
- selectarea şi angajarea unui personal nepotrivit, 
- neverificarea partenerilor de afaceri;  
- întocmirea incorectă a contractului de afaceri etc. 
Analiza probabilităţii apariţiei riscului şi a gradului de gravitate 
al acestuia: 

1. Probabilitatea mică că riscul va apărea în următoarele 12 luni, 
respectiv are un impact negativ nesemnificativ asupra afacerii; 

2. Probabilitatea medie că riscul va apărea în următoarele 12 
luni, respectiv are un impact negativ mediu asupra afacerii;  

3. Probabilitatea mare că riscul va apărea în următoarele 12 luni, 
respectiv are un impact negativ puternic asupra afacerii. 

Sarcină: Propuneţi elevilor să completeze matricea de analiză şi 
diminuare a riscurilor în baza unui studiu de caz (frontal sau în 
grupuri). 
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