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FIȘA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1 Instituția de învățământ superior Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 
1.2 Facultatea Facultatea de Științe Economice 
1.3 Departamentul Management, Marketing și Administrarea Afacerilor 
1.4 Domeniul de studii Marketing 
1.5 Ciclul de studii Licență 
1.6 Programul de studii/Calificarea Marketing 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Antreprenoriat 
2.2 Titularul activităților de curs conf. univ. dr. Paul Lucian 
2.3 Titularul activităților de seminar asist. univ. dr. Eugen Popescu 
2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare V 2.7 Regimul disciplinei Ob. 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților 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 învățământ 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 
Distribuția fondului de timp ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 5 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate  și pe teren 5 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 5 
Tutoriat 4 
Examinări  
Alte activități   
3.7 Total ore studiu individual 19 
3.9 Total ore pe semestru 75 
3.10 Numărul de credite 3 

 
4. Precondiții (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum - 
4.2 de competențe - 

 
5. Condiții (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfășurare a               
cursului  Sală de curs dotată cu proiector multimedia și computer 

5.2. de desfășurare a                                    
seminarului/laboratorului  Sală de curs dotată cu proiector multimedia și computer 
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6. Competențele specifice acumulate 
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1. Cunoaștere și înțelegere: 
 înțelegerea rolului definitoriu al antreprenoriatului în economia de piață; 
 cunoașterea unor teorii, principii și concepte specifice antreprenoriatului; 
 înțelegerea contextului socio-economic în care își desfășoară activitatea antreprenorii; 
 cunoașterea, înțelegerea, analiza și utilizarea conceptelor, teoriilor, principiilor și a metodelor 

fundamentale de investigare și proiectare specifice economiei de piață. 

2. Explicare si interpretare: 
 identificarea si descrierea trăsăturilor caracteristice antreprenoriatului în raport cu evoluția 

economiei la nivel național și internațional; 
 explicarea modului de organizare și funcționare a antreprenoriatului; 
 explicarea și interpretarea bunelor practice în antreprenoriat. 

3. Instrumental – aplicative: 
 utilizarea unor metode de calcul specifice pentru determinarea indicatorilor de eficiență 

economică; 
 evaluarea performanței antreprenorilor; 
 aplicarea cunoștințelor dobândite pe parcursul cursului în situații noi. 

4. Atitudinale: 
 dezvoltarea unei atitudini proactive față de analiza proceselor economice ale firmei și 

elaborarea/propunerea unor soluții de îmbunătățire și optimizare; 
 dezvoltarea spiritului de a lucra în echipă; 
 promovarea unui sistem coerent de valori civice atât între colegi la clasă cât și în mediul 

antreprenorial. 

C
om

pe
te

nț
e 

tr
an

sv
er

sa
le

  Dobândirea  de  cunoștințe de aplicare a regulilor de studiu și muncă riguroasă și eficientă, 
precum și dobândirea și formarea unor atitudini responsabile față de domeniul științific și 
didactic; 

 Valorificarea și dezvoltarea potențialului propriu în situații specifice antreprenoriatului 
modern, cu respectarea principiilor și a normelor de etică în afaceri virtuale; 

 Activități teoretice și  practice de desfășurare eficientă și eficace a activităților organizate în 
echipe de proiect pentru dobândirea de competențe transversale concentrate pe spiritul de 
echipă și conclucrare; 

 Cunoștințe  și deprinderi practice de utilizare eficientă a surselor informaționale din mediul 
întreprinderii în limba română. 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei 

 Cunoașterea și înțelegerea principalelor noțiuni cu care operează 
antreprenoriatul: activitatea curentă a antreprenorului, planul de 
afaceri, investiții, risc, bugetul, administrarea unei mici 
întreprinderi etc. 

7.2 Obiectivele specifice 

 Identificarea oportunităților în afaceri; 
 Dobândirea unui limbaj economic adecvat; 
 Explorarea pieței, însușirea instrumentarului științific și matematic 

care asigură posibilitatea evaluării numerice a indicatorilor folosiți 
 Finanțarea: găsirea, obținerea și administrarea fondurilor necesare; 
 Interpretarea și explicarea unor situații reale cu ajutorul 

instrumentelor teoretice oferite la nivelul antreprenorului. 
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8. Conținuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observații 

Introducere în antreprenoriat 
Expunere și 
prelegere 

2 ore 

Caracteristicile de personalitate ale antreprenorilor 
Expunere și 
prelegere 

2 ore 

Antreprenoriat social 
Expunere și 
prelegere 

2 ore 

Rolul și importanța planului de afaceri 
Dezbaterea și 
problematizarea 

4 ore 

Înființarea unei firme offline și online 
Dezbaterea și 
problematizarea 

2 ore 

Finanțarea afacerii 
Dezbaterea și 
problematizarea 

4 ore 

Impozite și taxe 
Expunere și 
prelegere 

2 ore 

Explorarea pieței, 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 și mijlocii: Concepte și studii de caz, Editura 

Risoprint, 2009 
 Dan Popescu, Carmen  Popescu, Noțiuni de economia și gestiunea întreprinderii, Ed. Continent, Sibiu, 

2003 
 Ghenea, Marius, Antreprenoriat: Drumul de la idei către oportunități și succes în afaceri, 2012 
 Michael E. Gordon, 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 și turism: O perspectivă asupra activității antreprenoriale în turismul 

din România, Editura Lucian Blaga Sibiu, 2015 
 Steve Mariotti, Caroline Glackin, Antreprenoriat, Lansarea și administrarea unei afaceri, Bizzkit, 2012 
 Vasceanu Mihaela, Economie socială și antreprenoriat: O analiză a sectorului nonprofit, Editura Polirom 

2010   
8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observații 

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 model canvas” (BMC) 
Studiu de caz și 
exerciții în sală 

2 ore 

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 
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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. Noțiuni de economia și gestiunea întreprinderii, Ed. Continent, Sibiu, 

2003. 
 Trefor Jones. Business Economics and Managerial Decision Making, John Wiley & Sons, 2005. 
 Didier Michel. Economia. Regulile jocului, Ed. Humanitas București, 1994. 
 Periodice: Idei de Afaceri, Tribuna Economică, The economist 

 
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității 

epistemice, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 
 Pentru adaptarea mai eficientă la cerințele pieței 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 studenților. 

 
10. Evaluare 

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

nota finală 

10.4 Curs              

Însușirea și cunoașterea 
noțiunilor de economia 
întreprinderii și gestiunea 
întreprinderii 

Examen scris/oral 60% 

10.5 Seminar/laborator 

Capacitatea de a aplica în 
practică noțiunile însușite 

 20% 

Evaluarea periodică prin 
verificări orale și/sau 
scrise 

 10% 

Evaluarea continuă pe 
parcursul semestrului 

 
10% 
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10.6 Standard minim de performanță   
 Studentul cunoaște care sunt principalele concepte, le recunoaște și le definește corect; 
 Cunoaște cel puțin o parte dintre formulele de calcul și le folosește corespunzător; 
 Limbajul de specialitate este simplu, dar corect utilizat. 
 Dovedește cunoașterea bibliografiei obligatorii recomandate.                                

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

 


