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FIȘA DISCIPLINEI 

 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 
1.2 Facultatea        Facultatea de Științe Economice 
1.3 Departamentul   Departamentul de Management, Marketing, Administrarea 

Afacerilor 
1.4 Domeniul de studii                 Management 
1.5 Ciclul de studii                   Licență 
1.6 Programul de studii/Calificarea    Management 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei              ANTREPRENORIAT 
2.2 Titularul activităţilor de curs    Conf.univ.dr. Paul Lucian 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Asist.univ.dr. Eugen Popescu 
2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei Ob 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână          4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp                                                            ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe                             15 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate  şi pe teren                              10 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri                   8 
Tutoriat 6 
Examinări 5 
Alte activităţi  0 
3.7 Total ore studiu individual      44 
3.9 Total ore pe semestru            100 
3.10 Numărul de credite              4 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum         
4.2 de competenţe         

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 
5.1. de desfăşurare a                                     
cursului                  

● Sală de curs dotată cu proiector multimedia şi computer 

5.2. de desfăşurare a                                    
seminarului/laboratorului 

● Sală de curs dotată cu proiector multimedia şi computer 
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6. Competenţele specifice acumulate 
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Identificarea, analiza şi gestionarea elementelor care definesc mediul intern şi extern al organizaţiei 
prin diagnosticare şi analiză SWOT 

 Identificarea  teoriilor,  conceptelor,  metodelor şi instrumentarului necesare proceselor 
manageriale,  în corelaţie cu mediul organizaţiei 

 Explicarea, interpretarea şi corelarea factorilor care constituie mediul intern şi extern al 
organizaţiei în dinamica acestora 

 Aplicarea de metode, tehnici  şi instrumente manageriale în rezolvarea de probleme/situaţii 
bine definite în dinamica mediului intern şi extern al organizaţiei 

 Evaluarea critic-constructivă a utilizării metodelor de monitorizare şi diagnosticare a 
mediului intern şi extern al organizaţiei 

 Realizarea de lucrări de analiză, diagnoză, audit privind funcţionarea organizaţiei  
Elaborarea şi implementarea de strategii şi politici ale organizaţiei  

 Identificarea conceptelor, metodelor şi instrumentarului necesare elaborării de strategii şi 
politici organizaţionale 

 Explicarea conceptelor, metodelor şi instrumentarului necesare elaborării de strategii şi 
politici organizaţionale 

 Aplicarea de metode, tehnici şi instrumente manageriale de elaborare, implementare, 
monitorizare şi revizuire a strategiilor şi politicilor organizaţiei 

 Utilizarea de metode şi criterii de evaluare  a strategiilor şi politicilor organizaţionale 
 Realizarea de proiecte de implementare a strategiilor şi politicilor organizaţionale   

Elaborarea şi implementarea sistemului managerial şi a subsistemelor sale (alocare şi realocare de 
resurse şi activităţi) 

 Descrierea conceptelor de bază şi a metodelor specifice sistemului managerial şi a 
subsistemelor sale 

 Explicarea concepte-lor de bază şi a metodelor specifice sistemului managerial şi a 
subsistemelor sale 

 Aplicarea principiilor şi metodelor de bază pentru eficientizarea sistemului managerial şi a 
subsistemelor sale 

 Evaluarea critic-constructivă a funcţionării, a sistemului managerial şi a subsistemelor sale 
 Realizarea de studii/lucrări privind funcţionarea sistemului managerial şi a subsistemelor 

sale 
Identificarea, selectarea  şi utilizarea modalităţilor de previzionare, organizare, coordonare, antrenare 
şi control-evaluare 

 Recunoaşterea funcţiilor manageriale (previzionare, organizare, coordonare, antrenare şi 
control-evaluare) 

 Interpretarea fenomenelor, situaţiilor şi proceselor organizaţionale din perspectiva funcţiilor 
manageriale   

 Aplicarea principiilor şi metodelor de bază pentru previzionare, organizare, coordonare, 
antrenare şi control-evaluare în organizaţii 

 Evaluarea aplicării modalităţilor de previzionare, organizare, coordonare, antrenare şi 
control-evaluare 

 Realizarea de studii/lucrări de previzionare, organizare, coordonare, antrenare şi control-
evaluare în organizaţii 
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Cunoaşterea şi înţelegerea principalelor noţiuni cu care operează 
antreprenoriatul: activitatea curentă a antreprenorului, planul de 
afaceri, investiții, risc, bugetul, administrarea unei mici 
intreprinderi etc. 

7.2 Obiectivele specifice              Identificarea oportunitatilor in afaceri; 
 Dobândirea unui limbaj economic adecvat; 
 Explorarea pietei, insuşirea instrumentarului ştiinţific şi matematic 

care asigură posibilitatea evaluării numerice a indicatorilor folosiţi. 
 Finantarea: gasirea, obtinerea si administrarea fondurilor necesare 
 Interpretarea şi explicarea unor situaţii reale cu ajutorul 

instrumentelor teoretice oferite la nivelul antreprenorului 
    

8. Conţinuturi 
8.1 Curs                              Metode de predare Observaţii 
Introducere în antreprenoriat Expunere și prelegere 4 ore 
Caracteristicile de personalitate ale antreprenorilor Expunere și prelegere 2 ore 
Antreprenoriat social Expunere și prelegere 4 ore 
Rolul si importanta planului de afaceri Dezbaterea și problematizarea 

 
4 ore 

Infiintarea unei firme offline si online Dezbaterea și problematizarea 
 

2 ore 

Finantarea afacerii Dezbaterea și problematizarea 
 

4 ore 

Impozite si taxe Expunere și prelegere 2 ore 
Explorarea pietei, planul de marketing Expunere și prelegere 2 ore 
Dezvoltarea afacerii Dezbaterea și problematizarea 

 
2 ore 

Resurse pentru antreprenori Dezbaterea și problematizarea 
 

2 ore 

Bibliografie: 
 Borza Anca, Antreprenoriat. Managementul firmelor mici si mijlocii : Concepte si studii de caz, Editura 

Risoprint, 2009 
 Dan Popescu, Carmen  Popescu; Notiuni de economia si gestiunea intreprinderii, Ed. Continent, Sibiu, 

2003 
 Ghenea, Marius, Antreprenoriat : Drumul de la idei catre oportunitati si succes in afaceri   2012 
 Michael E. Gordon, PhD, Entrepreneurship, How To Turn Your Idea Into A Money Machine, Second 

Edition, JOHN WILEY & SONS, INC.2010 
 Popescu Dan, „Cataclisme economice care zguduie lumea“, Ed. Continent, 2010  
 Popescu Nelu Eugen, Antreprenoriat si turism : O perspectiva asupra activitatii antreprenoriale in turismul 

din Romania, Editura Lucian Blaga Sibiu 2015 
 Steve Mariotti, Caroline Glackin, Antreprenoriat, Lansarea si administrarea unei afaceri, Bizzkit 2012 
 Vasceanu Mihaela, Economie sociala si antreprenoriat : O analiza a sectorului nonprofit, Editura Polirom 

2010   
8.2 Seminar/laborator                 Metode de predare Observaţii 
Antreprenoriat vs. corporatism. Întreprinzător vs. 
“Intraprenor” 

Dezbaterea și discuții în sală 2 ore 

Planul de afaceri și modele de afaceri.  Expunere și prelegere 2 ore 
Instrumente pentru planul de afaceri: “Business canvas model” 
(BMC) 

Studiu de caz și exerciții în 
sală 

2 ore 
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BMC 1: Valoarea propusă consumatorilor Studiu de caz și exerciții în 
sală 

2 ore 

BMC 2: Segmentele de consumatori Studiu de caz și exerciții în 
sală 

2 ore 

BMC 3: Canalele de distribuție Studiu de caz și exerciții în 
sală 

2 ore 

BMC 4: Relațiile cu clienții Studiu de caz și exerciții în 
sală 

2 ore 

BMC 5: Veniturile. Sursele de venit Studiu de caz și exerciții în 
sală 

2 ore 

BMC 6: Resursele cheie Studiu de caz și exerciții în 
sală 

2 ore 

BMC 7: Activitățile cheie Studiu de caz și exerciții în 
sală 

2 ore 

BMC 8: Partenerii cheie Studiu de caz și exerciții în 
sală 

2 ore 

BMC 9: Structura costurilor Studiu de caz și exerciții în 
sală 

2 ore 

Prezentarea concisă a ideii de afaceri (1 minut) + Prezentarea 
proiectului 

Evaluare și feedback 2 ore 

Prezentarea concisă a ideii de afaceri (1 minut) + Prezentarea 
proiectului 

Evaluare și feedback 2 ore 

Bibliografie: 
 Blank, Steven G., & Bob Dorf. The Startup Owner's Manual: The Step-by-Step Guide for Building a Great 

Company. Pescadero, Calif: K & S Ranch, Inc, 2012. 
 Ries, Eric. The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically 

Successful Businesses. 2011. 
 Kawasaki, Guy. The Art of the Start: The Time-Tested, Battle-Hardened Guide for Anyone Starting 

Anything. New York: Portfolio, 2004. 
 Constable, Giff, Frank Rimalovski, Steven G. Blank, & Tom Fishburne. Talking to Humans: Success Starts 

with Understanding Your Customers. 2014. 
 Dan Popescu, Carmen  Popescu; Notiuni de economia si gestiunea intreprinderii, Ed. Continent, Sibiu, 2003 
 Trefor Jones; Business Economics and Managerial Decision Making, John Wiley & Sons, 2005 
 Didier Michel, “Economia.Regulile jocului “, Ed. Humanitas Bucureşti, 1994 
 Periodice: Idei de Afaceri, Tribuna Economică, The economist 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
Pentru adaptarea mai eficientă la cerinţele pieţei și mai buna înțelegere a activității unui întreprinzător precum 
și a activității unei întreprinderii (firme) antreprenoriale se stabilesc întâlniri cu antreprenori locali, dar și cu 
directorii de companii care periodic sunt invitați să susțină scurte prelegeri și să facă prezentări în fața 
studențiilor. 

 
10. Evaluare 

Tip activitate         10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din                                                         
nota finală 

10.4 Curs              Însuşirea și cunoașterea 
noţiunilor 
de economia intreprinderii 
si gestiunea intreprinderii 

Examen scris/oral 60% 

10.5 Seminar/laborator Capacitatea de a  20% 
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aplica în practică 
noţiunile însuşite 
Evaluarea periodică prin 
verificări orale şi/sau 
scrise 

 10% 

Evaluarea continuă pe 
parcursul semestrului 

 10% 

10.6 Standard minim de performanţă   
 Studentul cunoaşte care sunt principalele concepte, le recunoaşte şi le defineşte corect; 
 Cunoaşte cel puţin o parte dintre formulele de calcul şi le foloseşte corespunzător; 
 Limbajul de specialitate este simplu, dar corect utilizat; 
 Dovedeşte cunoaşterea bibliografiei obligatorii recomandate.                                

 
 
Data completării       Semnătura titularului de curs     Semnătura titularului de seminar 
    01.10.2016    .................................            ................................. 
 
Data avizării în departament                 Semnătura şefului departamentului 
   03.10.2016                         ................................. 


