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INTRODUCERE 

Educația antreprenorială este un element important în formarea 
inițială și continuă a diferitor domenii datorită contribuției la 

realizarea carierei și la integrarea socioprofesională, la fel, 

contribuie cu succes la nivelarea problemelor socioeconomice ale 

țării. 

Antreprenoriatul este un gen de activitate economică, care 
determină în mare parte ritmul și calitatea dezvoltării social-
economice a unei țări. Antreprenoriatul asigură baza creării unei 

noi valori, sporește ocuparea forței de muncă și satisfacerea 

nevoilor populației. Întreprinderile angajate în producere 
influențează concomitent dezvoltarea businessului în alte domenii 
de activitate, precum și trecerea la o economie inovatoare, 

dezvoltarea businessului mic și mijlociu. 

Rezultatele și eficacitatea activității de antreprenoriat depind de 

condițiile de dezvoltare a businessului, precum și de suportul de 

care dispune. Suportul este acordat, de regulă, de către stat, care 
uzitează de diverse forme și metode, în funcție de nivelul de 

dezvoltare economică a țării, de resursele disponibile și de 

specificul național. Concomitent, antreprenoriatul mai poate 

beneficia de suport din partea unor donatori sau din partea 

antreprenorilor înșiși, având în vedere cooperarea dintre aceștia și 

alte posibilități de susținere reciprocă. 

În Republica Moldova, antreprenoriatul a început să se dezvolte 
din primii ani de reforme pe piață. Până în prezent a fost adoptată 
legislația ce reglementează dezvoltarea businessului, totodată, au 

fost înființate o serie de instituții statale de susținere a acestuia. 

Totuși, rolul antreprenoriatului în dezvoltarea social-economică a 
țării este nesemnificativ, potențialul domeniului de afaceri fiind 

limitat, rata antreprenoriatului industrial este destul de mică, iar 
condițiile create, metodele și formele de suport existente nu dau 

întocmai rezultatele așteptate. 
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Una dintre caracteristicile antreprenorului este capacitatea de a 

crea noi idei prin care să răspundă la anumite necesități prin 

exploatarea oportunităților ce apar în mediul economic și social. 

Până ca ideile să fie transpuse în practică, ele trebuie aplicate într-
un mod și în condiții inovatoare de afacere, care, de regulă, diferă 
de modalitățile existente de realizare a businessului.  

Crearea noilor forme și metode de suport pentru încurajarea 
activității de inovare antreprenorială a devenit actualmente o 
cerință extrem de importantă a politicilor tuturor țărilor cu 

economie dezvoltată, ce reprezintă, alături de metodele 
tradiționale, forme și modalități de altă natură menite să 
impulsioneze toate etapele activității de inovare prin crearea unor 

condiții aferente favorabile. 

Disciplina Dezvoltarea afacerii este orientată spre formarea 
competențelor antreprenoriale care se referă la capacitatea 
masteranzilor de a-și valorifica ideile de afaceri ce au la bază 
studiile, competențele și calificările obținute în cadrul studiilor de 
licență. Cursul respectiv este unul de inițiere și dezvoltare la 

studenți a competențelor care le vor permite valorificarea 

potențialului profesional, abilităților și experienței prin inițierea, 

gestionarea și dezvoltarea activităților antreprenoriale. Cursul 

conține informații de bază despre antreprenoriat; repere 

conceptuale ce privesc dezvoltarea afacerilor, începând cu ideea 
de afaceri; modalități legale de lansarea în afaceri, inclusiv 
marketing în afacerile mici, management, resursele umane, 

riscuri, planificarea afacerii, surse de finanțare și gestiune 

financiară, având în vedere specificul afacerilor în domeniul 
textilelor și al designului și tehnologiilor poligrafice.  

Curriculumul cursului respectiv Dezvoltarea afacerii este axat pe 

următoarele principii: abordarea modulară, axarea pe finalități de 

învățare, integrarea teorii cu practica, perspectiva integrării 
profesionale a tinerilor.  
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