
 
ANEXA 1 

 
FIŞA DISCIPLINEI  

 
Anul universitar 2022/2023 

 
Anul de studiu II/ Semestrul I 

 
1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţămînt superior Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

1.2. Facultatea  de Ştiinţe Economice  

1.3. Departamentul  Administrarea Afacerilor și Marketing 

1.4. Domeniul de studii Administrarea afacerilor 

1.5. Ciclul de studii Master  

1.6. Programul de studii/calificarea* Administrarea dezvoltării regionale durabile 

  

 
2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Inițierea și dezvoltarea  
afacerilor  

2.2. Cod disciplină ADRD 114.1 

2.3. Titularul activităţii de curs Lect.univ.dr. DÂRJA MĂLINA 

2.4. Titularul activităţii de seminar / laborator Lect.univ.dr. DÂRJA MĂLINA 

2.5. Anul de studiu II 2.6. Semestrul I 2.7. Tipul de evaluare 
(E/C/VP) 

E 2.8. Regimul disciplinei (O 
– obligatorie, Op – 
opţională, F – facultativă) 

O 

 
3. Timpul total estimat 

3.1. Numar ore pe 
saptamana 

3 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/laborator 1 

3.4. Total ore din planul de 
învăţămînt 

42 din care: 3.5. curs 28 3.6. seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 43 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 43 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 43 

Tutoriat 2 

Examinări 2 

Alte activităţi …….  

 

3.7 Total ore studiu individual 133 

3.9 Total ore pe semestru 175 

3.10 Numărul de credite** 7 

 
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 - pentru susţinerea cursului: slide-uri, materiale informative 
- pentru studenţi: suport de curs în format editat  
- echipamente tehnice: laptop, videoproiector 

5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului - pentru susţinerea seminarului: materiale informative 
- echipamente tehnice: laptop, videoproiector 

  
6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale  

Competenţe transversale - 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei Motivarea și susținerea masteranzilor în dezvoltarea inițiativei 
de antreprenor și formarea competențelor de creare și 
gestiune a afacerilor proprii. Cursul prezintă definiții ale 
antreprenoriatului, explică modalitățile de generare a ideilor 

 



de afaceri, analizând aspecte importante de marketing, 
finanțare, planificare a afacerii. 

7.2 Obiectivele specifice Cunoaşterea, înţelegerea conceptelor, operaţiunilor specifice activităţii - 

interpretarea informației de afaceri 

- analiza și evaluarea unei idei de afaceri 

- promovarea și cercetarea pieței 

- elaborarea unui plan de afaceri 

- finanțarea afacerii 

- formarea echipei 

- identificarea și soluționarea problemelor ce țin de inițierea 

afacerii 

 

 
8. Conţinuturi* 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii  

CURS 1. 
Capitolul 1 Antreprenoriatul și 
antreprenorii.  
 
Definirea antreprenoriatului 
Antreprenorul/ Întreprinzătorul 

Prelegere, 
expunere, discuţii 

2 ore față în față  
Studenții pot utiliza suportul de curs tipărit 
sau alte resurse din bibliotecă pentru 
informare 

CURS 2. 
Trăsăturile întreprinzătorului 
Tipuri de întreprinzători 
Teorii ale întreprinzătorilor 

Prelegere, 
expunere, discuţii 

2 ore față în față  
Studenții pot utiliza suportul de curs tipărit 
sau alte resurse din bibliotecă pentru 
informare 

CURS 3. 
Trăsături caracteristice ale întreprinzătorilor 
Portretul robot al întreprinzătorului 
Variabilele antreprenoriale 
Funcțiile întreprinzătorului 
Tipuri de întreprinzători 

Prelegere, 
expunere, discuţii 

2 ore față în față  
Studenții pot utiliza suportul de curs tipărit 
sau alte resurse din bibliotecă pentru 
informare 

 CURS 4. 
Costurile și beneficiie calității de antreprenor 
Opțiunile antreprenoriatului. Antreprenoriatul 
social. Antreprenpriatul verde 

Prelegere, 
expunere, discuţii 

2 ore față în față  
Studenții pot utiliza suportul de curs tipărit 
sau alte resurse din bibliotecă pentru 
informare 

 CURS 5. Capitolul 2 Oportunitatea de 
afaceri. 
 
Definire 
Caracteristicile oportinității de afaceri 
Surse de idei de afaceri 

Prelegere, 
expunere, discuţii 

2 ore față în față  
Studenții pot utiliza suportul de curs tipărit 
sau alte resurse din bibliotecă pentru 
informare 

CURS 6. Criterii de evaluare a oportunităților 
Procesul de evaluare a oportunităților 

Prelegere, 
expunere, discuţii 

2 ore față în față  
Studenții pot utiliza suportul de curs tipărit 
sau alte resurse din bibliotecă pentru 
informare 

CURS 7. 
Valorile afacerii 
Misiunea și viziunea 
 

Prelegere, 
expunere, discuţii 

2 ore față în față  
Studenții pot utiliza suportul de curs tipărit 
sau alte resurse din bibliotecă pentru 
informare 

CURS 8. Avantajul competitiv 
Fezabilitatea afacerii 

 2 ore față în față  
Studenții pot utiliza suportul de curs tipărit 
sau alte resurse din bibliotecă pentru 
informare 

CURS 9. Capitolul 3. Explorarea pieței 
 
Marketingul afacerii 
Cercetarea de piață 
Tipuri și metode de cercetare 
Cunoașterea clientelei. Metode 
Metode de segmentare a pieței 
Poziționarea pe piață 

Prelegere, 
expunere, discuţii 

2 ore on-line 
 
Întâlnirile se vor desfășura pe grupul de 
Microsoft Teams 
 
 



CURS 10. Modelul CANVAS Prelegere, 
expunere, discuţii 

2 ore on-line 
 
Întâlnirile se vor desfășura pe grupul de 
Microsoft Teams 
 
 

CURS 11. Capitolul 4. Strategia de 
finanțare. 
 
Credit sau capital propriu? 
Tipuri de finanțare 
Administrarea banilor 

Prelegere, 
expunere, discuţii 

2 ore on-line 
 
Întâlnirile se vor desfășura pe grupul de 
Microsoft Teams 
 
 

CURS 12. Capitolul 5. Gestionarea riscului. 
 
Structurile legale ale companiilor 
Contractele de afaceri 
Urmărirea succesului 
Folosirea tehnologiilor 

Prelegere, 
expunere, discuţii 

2 ore on-line 
 
Întâlnirile se vor desfășura pe grupul de 
Microsoft Teams 
 
 

CURS 13. Capitolul 6. Management, 
conducere și etică. 
 
Angajarea personalului 
Construirea unei echipe 
Conducere etică și organizații etice 
Elementele de bază ale resurselor umane 

Prelegere, 
expunere, discuţii 

2 ore față în față  
Studenții pot utiliza suportul de curs tipărit 
sau alte resurse din bibliotecă pentru 
informare 

CURS 14. Capitolul 7. Planul de afaceri și 
succesul în afaceri.  
 
Componentele planului de afaceri  
Sugestii pentru planul de afaceri  
Prezentarea planului de afaceri 
Competițiile pentru planuri de afaceri  

Prelegere, 
expunere, discuţii 

2 ore față în față  
Studenții pot utiliza suportul de curs tipărit 
sau alte resurse din bibliotecă pentru 
informare 

Bibliografie 
DÂRJA, Mălina, Antreprenoriat, suport de curs în format electronic, Alba Iulia, 2018 
MARIOTTI, Steve; GLACKIN, Caroline , Antreprenoriat: Lansarea si administrarea unei afaceri, Bucuresti:BIZZKIT,2012 
Costea Carmen, Bazele administrării unei afaceri comerciale, Editura ASE, București 
FARRELL, Larry C., Cum sa devii antreprenor: Dezvolta-ti propria afacere, Bucuresti:CURTEA VECHE,2011 
MULLINS, John W., Testarea unei idei de afaceri. Ce ar trebui sa faca antreprenorii si directorii inainte sa scrie un plan de afaceri, 
Bucuresti:BIC ALL,2007 
POROJAN, Dumitru; BISA, Cristian , Planul de afaceri. Concepte, metode, tehnici, proceduri, Bucuresti:IRECSON,2007 
GRIGORESCU, Adriana; BOB, Constantin A.; DOBRESCU, Emilian M., Marketingul afacerilor publice si private, 
Bucuresti:URANUS,2007 
PRUTIANU, Stefan , Tratat de comunicare si negociere in afaceri, Iasi:POLIROM,2008 
ISAC, Claudia; DURA, Codruta, Strategii investitionale in afaceri, Petrosani:UNIVERSITAS,2008 
TANASOIU, Georgiana lavinia; ENEA, Constanta , Managementul afacerilor, Targu-Jiu:ACADEMICA BRANCUSI,2010 
EPURE, Danut Tiberiu; MICU, Adrian , Mediul international de afaceri, Constanta:OVIDIUS UNIVERSITY PRESS,2012 
CASNOCHA, Ben , Viata mea de inceput de afaceri: Ce a invatat un (foarte) tanar CEO din calatoria lui prin Silicon Valley, 
Bucuresti:CURTEA VECHE,2010 
ALBESCU, Oana Maria , Etica in afacerile internationale contemporane: Practicile multinationale la inceputul secolului XXI, Cluj-
Napoca:ARGONAUT; EIKON,2015 
DANESCU, Tatiana , Conducerea afacerilor, DACIA; CLUJ-NAPOCA,2003 
BUTLER, David , Planificarea afacerii: ghid de start, Bucuresti:BIC ALL,2006 

8.2. Seminar-laborator   

1. Întreprinzătorul – 2 ore Expunere, analiză, 
discuţii 

2 ore față în față  
Studenții pot utiliza suportul de curs tipărit 
sau alte resurse din bibliotecă pentru 
informare  

2. Planul de afaceri. Instrument de planificare 
în afaceri – 2 ore 

Expunere, analiză, 
discuţii 

2 ore față în față  
Studenții pot utiliza suportul de curs tipărit 
sau alte resurse din bibliotecă pentru 
informare 

3. Model de plan de afaceri – 2 ore Expunere, analiză, 
discuţii 

2 ore față în față  
Studenții pot utiliza suportul de curs tipărit 
sau alte resurse din bibliotecă pentru 
informare 

4. Pitching-ul – 2 ore Expunere, analiză, 2 ore față în față  



discuţii Studenții pot utiliza suportul de curs tipărit 
sau alte resurse din bibliotecă pentru 
informare 

5.Modelul Canvas – 2 ore 

 

Expunere, analiză, 
discuţii 

2 ore on-line 
 
Întâlnirile se vor desfășura pe grupul de 
Microsoft Teams 

 

6. Prezentare proiecte – 2 ore   Elaborarea şi 
susţinerea unui plan 
de afaceri -  Pitching 

2 ore față în față  

Studenții vor prezenta planul de 
afaceri elaborat sub forma unui 
Pitching – o prezentare de maxim 3 
minute a principalelor idei din planul 
de afaceri, într-o formă 
convingătoare 

7. Prezentare proiecte – 2 ore 

 

Elaborarea şi 
susţinerea unui plan 
de afaceri -  Pitching 

2 ore față în față  

Studenții vor prezenta planul de 
afaceri elaborat sub forma unui 
Pitching – o prezentare de maxim 3 
minute minute a principalelor idei din 
planul de afaceri, într-o formă 
convingătoare 

Bibliografie 
DÂRJA, Mălina, Antreprenoriat, suport de curs în format electronic, Alba Iulia, 2018 
MARIOTTI, Steve; GLACKIN, Caroline , Antreprenoriat: Lansarea si administrarea unei afaceri, Bucuresti:BIZZKIT,2012 
Costea Carmen, Bazele administrării unei afaceri comerciale, Editura ASE, București 
FARRELL, Larry C., Cum sa devii antreprenor: Dezvolta-ti propria afacere, Bucuresti:CURTEA VECHE,2011 
MULLINS, John W., Testarea unei idei de afaceri. Ce ar trebui sa faca antreprenorii si directorii inainte sa scrie un plan de afaceri, 
Bucuresti:BIC ALL,2007 
POROJAN, Dumitru; BISA, Cristian , Planul de afaceri. Concepte, metode, tehnici, proceduri, Bucuresti:IRECSON,2007 
GRIGORESCU, Adriana; BOB, Constantin A.; DOBRESCU, Emilian M., Marketingul afacerilor publice si private, 
Bucuresti:URANUS,2007 
PRUTIANU, Stefan , Tratat de comunicare si negociere in afaceri, Iasi:POLIROM,2008 
ISAC, Claudia; DURA, Codruta, Strategii investitionale in afaceri, Petrosani:UNIVERSITAS,2008 
TANASOIU, Georgiana lavinia; ENEA, Constanta , Managementul afacerilor, Targu-Jiu:ACADEMICA BRANCUSI,2010 
EPURE, Danut Tiberiu; MICU, Adrian , Mediul international de afaceri, Constanta:OVIDIUS UNIVERSITY PRESS,2012 
CASNOCHA, Ben , Viata mea de inceput de afaceri: Ce a invatat un (foarte) tanar CEO din calatoria lui prin Silicon Valley, 
Bucuresti:CURTEA VECHE,2010 
ALBESCU, Oana Maria , Etica in afacerile internationale contemporane: Practicile multinationale la inceputul secolului XXI, Cluj-
Napoca:ARGONAUT; EIKON,2015 
DANESCU, Tatiana , Conducerea afacerilor, DACIA; CLUJ-NAPOCA,2003 
BUTLER, David , Planificarea afacerii: ghid de start, Bucuresti:BIC ALL,2006 
 

2. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conținutul prezentei fișe și implicit al cursului este rezultatul consultării informațiilor legate de cerințele mediului de afaceri, cerințe 
despre care am luat la cunoștință din întâlnirile cu reprezentanții mediului de afaceri în cadrul comisiilor CEAC pentru programele 
de studiu ale Facultăţii de Ştiinţe Economice. 
Caracterul pragmatic al disciplinei, rezultat din operaţionalizarea principalelor activităţi specifice organizațiilor este în acord cu 
cerinţele comunităţii economice contemporane. 

 
3. Evaluare 

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

10.4 Curs Evaluare finală Examen grilă/ oral (susținerea 
unui proiect final): 4 puncte 
 

40% 

10.5 Seminar/laborator - Corectitudinea şi 
completitudinea întocmirii 
lucrărilor practice 
- Conţinutul ştiinţific al 
referatelor 
- Implicarea în abordarea 
tematicii seminariilor 

Verificare pe parcurs  
 
Realizarea proiectului: 1 punct 
Prezentarea proiectului 
semestrial: 5 puncte 
 

60% 

10.6 Standard minim de performanţă: obținerea notei minime 5. 
 

 
 



Data completării                          Semnătura titularului de curs   Semnătura titularului de seminar 
21.09.2022    Lect.univ.dr. Dârja Mălina   Lect.univ.dr. Dârja Mălina 
 
 
 
Data avizării în departament                                              Semnătura directorului de departament 

 
21.09.2022         Conf.univ.dr. Maican Silvia   


