


Pentru ,,Crescători de animale” 

Tema 1. Conceputul de antreprenoriat și noțiuni de bază 

1. Istoria apariției și esența activității de antreprenoriat.  

Istoria antreprenoriatului începe în timpurile antice. Odată cu apariția Capitalismului, 

tendința către bogăție aduce la dorința de a obține cît mai mult venit. Deseori 

antreprenorul, fiind și proprietar, muncește de rînd cu muncitorii la fabricile sale. 

Prima companie acționară apare în Anglia în scopul comerțului cu Rusia (1554). În anul 

1694 a fost fondată Banca Engleză – ca prima S.A. Începînd cu sfîrșitul secolului XVIII și 

începutul secolului XIX această formă de bănci a început să se dezvolte foarte rapid în 

multe țări ale lumii. Prima noțiune ,,Antreprenor” și ,,Antreprenoriat” a fost dată de către 

economistul englez Kantilion (începutul sec. XVII) – El spune că ,,Antreprenorul este 

persoana care acționează în condiții de risc”. Tot el spunea că izvoarele boțăției sunt 

pămîntul și munca. În anul 1803 economistul francez I.B. Săy în cartea sa : ,,Tractatul 

economiei politice” a formulat antreprenoriatul – ca combinarea a trei factori de producție 

– Pămîntul, Capitalul, Munca. 

    Venitul antreprenorului este recompensa pentru munca lui, pentru capacitatea de a 

organiza producerea și realizarea producției.  

Savanții economiști englezi A. Smit și D. Ricardo își închipuiau economia ca un 

mecanism ce se autoreglează. În acest mecanism pentru antreprenoriat nu era loc. În 

lucrarea sa ,,Bogăția națiunii” A. Smit acordă o atenție antreprenoriatului. Ei spuneau că: 

,,Antreprenoriatul este proprietarul capitatului și care, pentru realizarea unei anumite idei 

și obținerii venitului, merge la risc”.  Venitul antreprenorial, după părerea lui A. Smit este 

compensarea pentru risc. El spune că piața se autoreguliază și statul nu trebuie să se 

amestice în acest sistem. La baza teoriei economice a lui Karl Marx stă părerea despre 

antreprenor ca un capitalist - exploatator. Numai la începutul sec. XX a început să se 

contureze importanța și rolul  antreprenoriatului. Economistul francez Marșall primul a 

adăugat la cei trei factor de producție (Pămîntul, Capitalul, Munca) al patrulea factor  

- Organizarea. 

Economistul american Shumpeter în cartea ,,Teoria dezvoltării economice” (a.19.11) se 

tratează noțiunea de  ,,Antreprenor” ca novator. Care joacă un rol principal în dezvoltarea 

economiei capitaliste. 

Noțiunea  de ,,Antreprenor” este strîns legată de ,,Antreprenoriat” – care este activitatea 

efectuată de către persoane fizice și juridice, cu scopul producerii mărfurilor, prestării 

serviciilor executării lucrărilor în schimbul altor mărfuri sau bani. Caracteristicile 

principale ale antreprenoriatului sunt: 

1. Independența antreprenoriatului în luarea deciziilor. 

2. Cointeresarea economică în obținerea unui profit maxim. 

3. Riscul activității și răspunderea. 

Activitatea de antreprenoriat în R. Moldova poate fi orice cetățean sau grupuri de cetățeni, 

persoane fizice sau juridice. Pentru desfașurarea activității de antreprenor sînt necesare 

anumite condiții: economice, sociale, de drept s.a. 

- Economice includ: 

a) Cererea și oferta de mărfuri, servicii, lucrări solicitate de consumator, 

volumul de mijloace bănești care poate fi cheltuit pentru activitate, nivelul de 

salarizare, capacitatea de cumpărare a oamenilor etc. 



- Sociale  

a) Tendința consumatorului de a cumpăra anumite mărfuri după gust și modă. La 

diferite etape necesitățile se pot schimba. 

b) Normele morale și religioase. 

- De drept – Activitatea de antreprenoriat se desfășoară în baza legislației în vigoare 

(Codul Civil, Codul  fiscal, Codul muncii, Legii nr. 845-XII din 03.01.1992) ,,Cu 

privile la antreprenoriat și întreprinderi”. 

Noțiunea  de antreprenor provine de la cuvîntul francez ,,cuterprende” și se traduce ca ,,a 

întreprinde”, ,,a se apuca de facut ceva”, ,,a se angaja în ceva”. În dicționarul internațional 

(1961) – antreprenorul este acela care deține, organizează, conduce și își asumă riscul 

afacerii.   

Funcțiile antreprenoriatului (dicționar 1976)  

1. Să procure capitolul necesar pentru activitatea firmei. 

2. Să organizeze producția. 

3. Să-și asume riscul.   

Factorii în alegerea carierei sunt divizați în 4 grupe mari. 

 

                    
 

 

2. Etapele indeficării obțiunilor de carieră:  

   1. Etapă – Autocunoașterea ce include: 

- Personalitatea – Cum sunt eu? 

- Cunostințe – Ce știu eu? (o limbă străină, calculatorul, un domeniu) 

- Competențe – Ce pot să fac? – să comunic cu oamenii, șă utilizez calculatorul. 

- Proprietăți – Ce este important pentru mine. 

2. Stabilirea scopurilor – pe termen scurt, mediu, lung. 

3. Indentificarea obiectivelor – pentru fiecare scop stabilit. 

4. Planul de acțiuni pentru realizarea scopurilor și obiectivelor formulate. 

 



 

Tema nr. 2. Întreprinzatorul – promotorul activității de antreprenoriat 

1. Caracteristicile unui antreprenor de succes.  Antreprenorul de succes trebuie să înbine 

următoarele caracteristici:  

- Caracteristici relevante: (independent, asociat, cu proprie inițiativă, cu risc, cu 

abilități de a produce, a presta servicii, cu calități de negociere și comercializare). 

- Caracteristici irelevante: (neimportante) de exemplu Î.I; S.A.; SRL pentru femei, 

bărbați în piață; la magazin. 

Deci Antreprenorul  - este o persoană independentă, care din propria inițiativă, pornește o 

afacere asumîndu-și riscurile, în scopul obținerii unor beneficii personale. 

Una din calitățile importante ale unui antreprenor este spiritul antreprenorial – capacitatea 

de a vedea oportunități acolo unde alții văd doar probleme. 

Antreprenorul trebuie să fie o persoană: 

- Independență și cu multă inițiativă  

- Creativă, inventivă, cu capacități bune de planificare  

- Ambițioasă, hotărită în reușită 

- Curojoasă, capabilă de a învăța din eșecuri si de a-și asuma riscuri 

- Perseverentă, puternică și rapidă în luarea deciziilor  

- Flexibilă, ușor adaptabilă la diverse schimbări  

- Descurcareață și activă in rezolvarea problemelor si gasirea solutiilor 

- Responsabilă si optimistă  

- Clară în exprimare, cu putere de convingere 

- Sociabilă și bună ascultătoare  

- Realistă ș cu încredere in forțele proprii 

- Să dispună de gîndire pozitivă 

- Receptivă la noi provocări, etc. 

Respectiv un antreprenor de succes are urmatoarele caracteristici: 

- Este motivat de a obține succese în viață  

- Are incredere in propriile forțe  

- Este о fire independentă și cu multă inițiativă  

- Este perseverent în acțiunile sale și nu cedează în fața primelor dificultati 

aparute 

- Este о persoană responsabilă de toate acțiunile sale  

- Creativ, inventiv, 

- Capacități bune de planificare  

- Ambițios, curajos, capabil sa invețe din propriile eșecuri  

- Capabil de a-si asuma riscuri  

- Rapid in luarea deciziilor  

- Flexibil, usor adaptabil la diverse schimbari  

- Abil in rezolvarea problemelor si găsirea soluțiilor  

- Optimist in viziuni si realist în acțiuni  

- Car în exprimare, cu putere de convingere  

- Sociabil, bun ascultator si cooperant. 

 



 
 

Sarcină: Sugerati elevilor sa identifice propriile calitati antreprenoriale. 

Sarcină: Propuneti elevilor sa completeze in caiet la rubrica „Lucrari individuale" testul: 

Profilul personal de competențe antreprenoriale - pentru a determina daca poseda calitati 

antreprenoriale. In cazurile în care unii elevi au acumulat punctaj minim, incurajati-i sa 

repete testul la sfirșitul acestui curs pentru ca rezultatele ar putea sa se schimbe. 

Sarcina: Rugati elevii sa determine care sunt avantajele și dezavantajele de 

a fi antreprenor. 

 

Avantaje Dezavantaje 
Libertatea de decizie Riscul de a greși 

Independent Responsabilitatea mai mare 

Autoafirmare Mai mult efort 

Inovare Investitii mari 

Flexibilitatea planificarii timpului Munca fara limita de timp 

Ciștig financiar Riscul de a pierde bunurile investite 

Auto-angajarea Lipsa de experienta 

 

Activitatea de antreprenoriat conform legislatiei nationale se definește în felul urmator: 

Antreprenoriatul - о activitate de fabricare a productiei, executare a lucra- rilor și 

prestare a serviciilor, desfașurata de cetateni și de asociatiile acestora în  mod independent, 

din proprie initiativa, în numele lor, pe riscul propriu și raspunderea lor patrimoniala, cu 

scopul de a asigura о sursa permanenta de venit (Legea RM „Сu privire la 

antreprenoriat si intreprinderi "Nr. 845 din 03.01.1992). 

Activitatea de antreprenoriat este orce activitate ce se desfășoară în conformitate cu 

legislația în vigoare, cu excepția muncii efectuate în bază de contractului (acordului) de 

muncă, avînd drept scop obținerea profitului. Formele activității de antreprenoriat sunt 

următoarele:  

 

 



a) întreprindere individuala 

b) societate in nume colectiv    

c) societate în comandită 

d) societate pe actiuni 

e) societate cu raspundere limitată 

f) cooperativă de producție 

g) cooperativa de intreprinzator 

h) întreprindere de arenda 

i) întreprindere de stat și întreprindere municipală. 

 

Cursanții – să ofere exemple de diverse tipuri de afaceri din comunitate. Cele mai 

importante componente de succes în antreprenoriat sunt: 

- comunicarea verbală (eficiență și convingătoare) 

- comunicarea non-verbală (mimica, gesturile, distanța) 

- aspectul exterior  (primile impresii se formează în 15-30 secunde cînd a intrat 

pe ușă) 

- prezentarea personală (C.V. scrisoarea de motivație, scrisoarea de recomandare) 

2. Rolul antreprenoriatului și al antreprenorilor în societate. 

Antreprenorul joacă un rol esențial fiind ca personalitate semnificativă în cadrul societății 

în dezvoltarea ei. Beneficiile lui sunt: 

1. crearea de noi produse 

2. descoperire de noi resurse  

3. crearea locurilor de muncă. 

Antreprenoriatul este forța motrică a economiei, adică asigură progresul economic prin 

inovare, investire de resurse și dorință de dezvoltare. 

Pentru un antreprenor  de succes etica profesională se consideră o calitate foarte 

importantă. Domeniile eticii profesionale sunt: 

- clienții – (calitatea produselor și serviciilor) 

- salariații – (salarii, premii, sancțiuni) 

- furnizorii – (condițiile de achitare, schimb de informații, calitatea produselor) 

- concurenții – (metode de competiții, stimă reciprocă) 

- comunitate – (protejarea mediului, ajutor bănesc (material), educație, învățămînt, 

cultură). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tema nr. 3. Structura juridică a activității de întreprinzător 

 

Antreprenorul este în drept să practice orce gen de activitate (și cele în bază de licență) 

permise de legislație. Lista genurilor de activitate ce necesită autorizare prin licențe este 

aprobată prin HG. Nr. 110 din 2.02.1998. 

Antreprenorul este în drept de a transmite, pe bază de contract o parte sau toate atribuțiile 

de funcție a activității de antreprenoriat managerului – șef. Actele normative de bază sunt:  

1. Codul civil 

2. Codul muncii 

3. Codul fiscal 

4. Legea nr. 845-XII din 03.01.1992 ,,Cu privire la antreprenoriat și întreprinderi” 

5. Legea nr. 206-XVI din 07.06.2006 ,,Privind susținerea întreprinderilor mici și 

mijlocii”. 

Persoana fizică – poartă răspundere nelimitată (cu întreg patrimoniu inclusiv și averea de             

casă). 

Persoana juridică – poartă răspundere limitată (cu capitalul social și bunurile 

întreprinderii). 

În conformitate cu legea nr. 206-XVI, 07.06.06 întreprinderile se clasifică în mici și 

mijlocii. 

 

Criterii de 

atribuire 

Numărul 

mediu anual de 

salariați, 

persoane 

Suma anuală a 

veniturilor 

(MDL) 

Valoarea totală 

de bani a 

activilor 

MICRO – 

întrepr. 
L 9 L 3.000.000 L 3.000.000 

Întreprinderile 

mici 
10-49 L 25.000.000 L 25.000.000 

Întreprinderile 

mijlocii 
50-449 L 50.000.000 L 50.000.000 

 

Pachetul de acte necesare pentru înregistrarea întreprinderii.  

Pasul I.  La oficiul teritorial al Camerii Înregistrării de Stat (ce-a mai aproape de fondator), 

se depun următoarele documente: 

 

Actele necesare Informația necesară 

Buletinele de identitate ale fondatorilor și 

al administratorului (daca e altul decît 

fondatorul) 

Tipul formei organizatorico - juridice a 

afacerii 

O lista cu variante de denumire a 

intreprinderii (în limba română) 

Genurile de activitate pentru care se 

optează (în actele de constituire vor fi 

incluse maxim 5). 

N.B. Se va consulta Clasificatorul 

Activităților din Economia Moldovei 

(CAEM) 

Acte privind sediul firmei, adresa juridica 

care poate fi: 

» domiciliul fondatorului  

» imobilul acordat de о persoana fizică 

Termenul in care se dorește deschiderea 

afacerii. CÎS înregistreaza întreprinderea 

în termen de maxim 5 zile lucratoare (3 

zile lucratoare în cazul (Î.I.) de la data 



nefondatoare (actul ce confirma dreptul de 

proprietate și decizia autentificata notarial, 

prin care fondatorul permite utilizarea 

acestui imobil pentru desfașurarea 

activitatii juridice) 

» imobilul luat legal în chirie de la о 

persoana juridica (contractul de chirie 

autentificat notarial și scrisoarea de 

garantie a proprietarului). 

prezentării întregului set de documente. 

Firma poate fi înregistrata și la urgenta (în 

4 ore sau 24 ore), precum și în zile de 

odihnă sau de sărbătoare. 

Tarifele aprobate de Guvern pentru 

serviciile cu plata prestate de CÎS. 

 

Procedura de înregistrare afacerii la CÎS în 10 etape simple: 

1. Se depune о cererea de înregistrare, conform modelului aprobat de Camera 

Înregistrării de Stat. 

2. CÎS verifica daca administratorul (altul decît fondatorul) nu presteaza munca prin 

contract individual de munca la о alta unitate în calitate de administrator. 

3. CÎS accepta actele pentru înregistrare.  

4. Se achita taxa de inregistrare la banca (de obicei la BEM) și se prezinta bonul de 

plata reprezentantului CÎS. 

5. CÎS emite un certificat pentru deschiderea contului provizoriu in banca și depunerea 

capitalului social (inițial), cu excepția Gospodăriei Țăranești și Întreprinzatorului 

Individual. 

6. CÎS face comanda pentru executarea ștampilei. 

7. CÎS numește data, ora, locul și numele registratorului, cind vor fi emise actele de 

constituire. 

8. Se alege banca comerciala cu care se va lucra și se depune capitalul social (min 40% 

pentru SRL + restul 60% în max. 6 luni de la data înregistrarii, asociatul unic achita 

integral 100%). 

9. Se revine la CÎS la data și ora stabilită fara întîrziere, cu certificatul bancar - dovadă 

ca a fost depus capitalul social. 

10. CÎS înregistrează întreprinderea și proprietarul primești actele de inregistrare. 

 

Pasul II.  Punerea la evidența fiscală (I.FS) cu prezentarea următoarelor acte: Certificat de 

înregistrare, Extrasul din Registru de Stat, Actul proprietate sau contractul de arendă, 

Adeverința de atribuire a codurilor statistice, obținută la BNS, Decizia privind 

înregistrarea persoanei juridice (de la CÎS), decizia fondatorilor (de la CÎS), ordinul de 

angajare și Buletinul contabilului – șef și a administratorului. 

 

Pasul III.  Înregistrarea în calitate de plătitor asigurărilor sociale la oficiul teritorial al  

Casei Naționale de Asigurări Sociale (CNAS) la care se prezintă următoarele acte: 

- Certificatul de înregistrare 

- Copia și originalul 

- Copia Extrasului din Registru de Stat 

- Certificatul de la Banca comercială 

- Adeverința de atribuire a codurilor statistice (B.N.S.) 

 

Pasul IV.  Înregistrarea în calitate de plătitor al primelor de asistență medicală la agenția 

teritorială a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM). 

Actele necesare: - copia și originalul Certificatului de înregistrare. 

 



Pasul V. Transmiterea datelor către BNS (Certificatul de înregistrare, Extrasul din 

Registru de Stat, Adeverința de atribuire a codurilor statistice). 

 

Pasul VI.  Obținerea licenței pentru activitățile respective. 

 

Pasul VII. Obținerea autorizațiilor de la primării. Actele de constituire a întreprinderilor 

sunt: 

1. Decizia CÎS 

2. Certificatul de înregistrare 

3. Extrasul din Registru de Stat 

4. Actele de Constituire (Statutul, Decizia de fondare) 

5. Ștampila și Adeverința de fabricare a ștampilei 

6. Înștiințarea despre luare la evidență fiscală, statistică, medicală și socială. 

 

 

 

Înregistrarea GȚ 

Actele necesare se prezintă în primărie unde este amplasat lotul de pămînt. 

1. Declarația  

2. Copia actului ce confirmă dreptul de proprietate 

3. Copia contractului de arendă 

4. Chitanța de achitare a taxei de înregistrare 

Timp de o săptămînă din ziua prezentării actelor, primăria va înregistra GT și va elibera 

certificatul de înregistrare. 

 

Analiza SWOT a sectorului IMM 

Puncte forte Puncte slabe 

- Baza legislativă pentru IMM-urilor 

creata și 

- Eficienta redusa a implementarii bazei 
îmbunătățită continuu legislative 

- Proceduri facile pentru înregistrarea 

ÎMM 

- Dezechilibrul dezvoltarii IMM-urilor  
- Puterea in aplicare a strategiilor, în profil teritorial 

programelor și mecanismelor de stat 

 

- Conlucrare  ineficienta intre IMM și 
pentru sprijinirea ÎMM-urilor 

 

 

 

 

 

autoritatile publice 
- Atitudinea pozitiva a populatiei fata 

 

- Capacitate financiara limitata a statului 
de IMM-uri și dorința de a avea propria pentru sustinere 

afacere - Infrastructura de suport in afaceri slab 
- Sistemul de telecomunicatii bine 

dezvoltat 

dezvoltate 

inclusiv acces la internet etc. - Nivel scazut al culturii antreprenoriale și 

 al formarii profesionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tema nr. 4. Modalități de lansare în afaceri 

Cele mai importante modalități de lansare a unei afaceri:  

- Prin lansare la ,,Zero”  

- Prin cumpărarea unei afaceri existente  

- Prin contractul de franchising (franciză) 

Lansarea de la ,,Zero” a unei afaceri  

Lansare de la „zero"a unei afaceri. Astfel,optiunea pentru deschiderea unei 

intreprinderi tfebuie sa se bazeze ре о evaTuare minutioasa a avantajelor și 

dezavantajelor ce le ofera modalitatea data. 

 

Avantajele lansarii de la 

„zero" a unei afaceri 

Dezavantaje lansarii de la 

„zero" a unei afaceri 
Implementarea nelimitata a 

propriilor idei. 

Costul ridicat pentru lansarea 

în afaceri, procurarea 

utilajului, echipamentului etc. 

Satisfacția de a crea о 

întreprindere de la zero 

Timp mult pentru lansarea 

afacerii. 
 

 

 

 

 

 

 

Avantajele lansarii de la „zero”a unei 

afaceri 

Dezavantaje lansarii de la „zero” a unei 

afaceri 

Posibilitatea de a selecta, motiva și 

dezvolta independent personalul. 

 

Alegerea celei mai nepotrivite afaceri. 

Evaluarea poate indica faptul ca ideea de 

afacere are perspectivă, însă realitatea 

poate demonstra ca nu-i așa, că acest 

produs sau serviciu nu are cererea estimată.  

Posibilitatea de a crea afacerea reieșind din 

viziunea proprie.  

Riscul legat de realizarea unei idei noi. 

Alegerea amplasamentului afacerii. Eforturi personale mari pentru a lansa 

afacerea. 

 

   

 

 

  

Cumpararea unei afaceri existente - о alta posibilitate de lansare a afacerii, care necesita 

о abordare metodica. 

Atentionați elevii ca trebuie sa afle motivul vinderii acesteia? Cunoașterea motivului real 

al vînzarii îi va ajuta sa facă о alegere corectă și să nu investeasca banii și timpul intr-o 

afacere nerentabila. 

In acest scop, e bine ca viitorii antreprenori să solicite de-a le fi prezentate 



datele economice și financiare din ultimii 2-3 аni sau să apeleze la о persoana de încredere 

pentru а-i consulta în adoptarea acestei decizii analizînd: 

 Rapoartele financiare 

 Datoriile fata de creditori, inclusiv fata de buget  

 Existenta conturilor bancare și starea acestora 

 Existenta litigiilor 

 Managementul afacerii și persoanele-cheie 

 Investitiile recente  

 Producerea, dezvoltarea de produse noi 

 Tehnologiile utilizate 

 Contractele comerciale și actele de constituire. 

Pentru a adopta о decizie finala viitorii antreprenori trebuie să se determine cît mai exact 

posibil cîti bani va mai trebui sa investească și în cît timp se vor  recupera investitiile. 

 

Avantajele cumpararii unei afaceri 

existente 

Dezavantaje cumpararii unei afaceri 

existente 

Afacerea este deja creata și activeaza  
Sentiment redus al satisfacției personale de 

la crearea și consolidarea afacerii proprii 

Posibilitate de a activa și a plati salarii 

chiar din prima luna 
Activele pot fi supra-evaluate 

Reputatia buna a intreprinderii și 

moștenirea situatiei anterioare favorabile 

Afacerea poate avea о imagine sau situatie 

anterioara nefavorabila 

Echipamente și utilaje deja existente și 

angajati instruiti 

Valoarea afacerii poate fi dificil de 

determinat 

  

  

  

 

 

Avantajele cumpararii unei 

afaceri existente 

Dezavantaje cumpararii unei afaceri existente 

Posibilitatea planificării în baza 

unor date reale 

Probabilitatea moștenirii angajaților care nu 

împartașesc altă viziune și pot opune rezistență la 

orice schimbare 

Oportunitate semnificativă de 

cercetare, pentru a identifica și 

evalua viabilitatea afacerii 

Modificarea sau schimbarea practicilor anterioare 

de afaceri poate duce la anumite pierderi ai 

clientilor firmei 

 

ContractuI de franchising (franciză). 

Explicati elevilor ce inseamna un contract de franchising (în engleza franchising, în 

romana franciza) prevede cumpararea dreptului spre utilizare a unei anumite mărci 

comerciale cunoscută sau un concept de afacere care a fost deja testat în practica. 

Francizor (engl. franchiser) este persoana care acorda о franciza. 

Francizat (engl. frachisee) este persoana care cumpara о franciza. 

De regula, se platește о anumita sumă la început pentru a deschide afacerea, pentru a 

instrui personalul, pentru echipamente|și utilaje care au un anumit design standard,etc. 

Francizorul poseda: 

 Marca și numele comercial 



 Ofera ca suport: finantare (uneori) și publicitate și marketing 

 Primește taxe. 

Francizorul dupa achitarea taxei: 

 Folosește mărcile și numele comercial al firmei 

 Dezvoltă afacerea cu suportul francizorului. 

În Republica Moldova, aceasta activitate este reglementată de Legea R.M. Nr.1335-XIII 

din 01.10.97"Cu privire la franciza". 

Numarul relativ redus de francizări nu ne permite să vorbim despre amploarea dezvoltarii 

acestuia, cu toate ca sunt zeci de afaceri care activeaza în baza contractului de franciza, 

printre care: magazinul de confectii pentru doamne "Mango", restaurantul bucatariei 

franceze "La Boucherie" sau compania "1C Accouting Timbal", distribuitorul unei din 

cele mai populare programe computerizate de evidenta contabila"1C", Andy's Pizza, 

Fornetti, Alina Electronic, Neuron Grup, Shell, Pepsi-Cola, Coca-Cola, Fastrackids, s.a.. 

Dupa incheierea contractului proprietarul afacerii în francizăa urmează să platească anual 

о suma pentru dreptul de franciză. 

Din aceasta cauză, atenționați elevii că trebuie să solicite consultația unui jurist și a unui 

contabil care va analiza condițiile contractului și doar dupa aceasta pot lua decizia. De 

asemenea, sugerati elevilor că înainte de a decide să achiziționeze sau nu franciza, sa 

discute cu alți oameni de afaceri, care au cumparat deja о franciza. 

 Ce parere au ei, după о perioada de activitate? 

 Ar mai merge pe aceeași cale, daca ar porni-o de la început, sau ar proceda 

altfel?  
Doar după ce vor afla raspunsurile la toate întrebarile ce îi frămîntă și vor analiza 
minuțios oferta, pot sa ia decizia de a cumpăra sau nu franciza respectivă. Astfel înainte 
de a stabili о modalitate de organizare a afacerii în raport cu optiunile personale, trebuie  

analizate toate avantajele și dezavantajele modalitatilor existente. 

 

Avantajele 
fncheierii contractului de 

franciza 

Dezavantaje 
 încheierii contractului de 

franciza 

Preluarea unei afaceri viabile Costuri înalte pentru francize si alte taxe  

Posibilitatea de a accesa mai ușor  

finanțarea 

Inflexibilitate datorită restrictiilor sau 

numelui comercial impus de francizor 

Investiția inițiala mai redusa ar putea spori 

posibilitatea de obținere mai rapidă a 

profitului 

Libertate redusă în organizarea și 

dezvoltarea afacerii  

 

Imagine foarte buna și acces la publicitate Dificultăti la vinzarea francizei 

Folosirea unei mărci comerciale cunoscute Existenta unor riscuri specifice 

Acces la instruire de calitate  

Asistenta tehnică și manageriala  

  

Sarcina: Rugati elevii să completeze în caiet rubricile avantoje și dezavantaje doar cu 

numerele acelor caracteristici pe care ei considera că se potrivesc. 

 

Formele organizatorico-juridice a unor activitati antreprenoriale.  



Particularitațile acestora. 
Atentionati și explicati elevilor ca una din primele decizii care va trebui sa fie luată la etapa 
lansarii unei afaceri este determinarea statutului juridic sub care о să desfașoare activitatea 
de antreprenoriat. Deoarece nu există о forma juridica buna și alta rea, este necesar, pentru 
a lua о decizie corecta, sa tină cont de domeniul de activitate ales, de resursele disponibile, 
precum și de așteptarile proprii de la afacere. 

In Republica Moldova inregistrarea oficiala a unei activitati antreprenoriale se efectueaza 
conform Legii privind înregistrarea de stat a persoanetor juridice și a întreprinzătorilor 
individuali Nr. 220-XVI din 19.10.2007. Astfe înregistrarea unei afaceri se poate realiza 
sub una din urmatoarele forme juridice de organizare: 
Principalele caracteristici ale diferitor forme organizatorico-juridice (vezi Anexa): 
întreprinzător individual (Î.I.) - persoană fizică cu capacitate de exercitiu deplină, care 
practica activitate de întreprinzator în nume și pe rise propriu, fara a constitui о persoana 
juridică, și este inregistrata in modul stabilit de lege. N.B. Legea 220/2007- specifică pentru 
urmatoarele domenii: afaceri de familie, artizanat, agricultură, educație. 
 

 
 

 

Avantaje Î.I Dezavantaje Î.I. 

cost redus de initiere și putine 

formalitati de înregistrare 
raspundere nelimitata față de datorii (obligațiuni) 

independență în luarea deciziilor 
lipsa de continuitate a afacerii în absenta 

proprietarului 

capital minim de lucru 
dificultate în ceea ce privește mobilizarea de 

capital 

toate profiturile revin proprietarului  

 

Gospodăria țărăneasca (G.T.) este о întreprindere individuală, bazata pe 

proprietate privată asupra terenurilor agricole și asupra altor bunuri, pe munca personala a 

membrilor unei familii (membri ai gospodariei taranești), avînd ca scop obținerea de 

produse agricole, prelucrarea lor primară, comercializarea cu preponderență propriei 

producții agricole. N. B. Legea privind gospodariile țărănesti (de fermier) Nr. 1353-XIV 

din 03.11.2000 Are aceleași avantaje și dezavantaje ca și in cazul Î.I. 

Societatea cu răspundere limitată (S.R.L.) este societatea comerciala cu statut de 

persoană juridică al cărei capital social este divizat în părți sociale conform actului de 

constituire și ale carei obligatii sunt garantate cu patrimoniul societății. N. B.  



Legea privind societatile cu raspundere limitata Nr. 135 din 14.06.2007 si Codul Civil 

(art. 145-155) Domenii de aplicare: prestări servicii, turism etc. 

 

Avantaje S.R.L. Dezavantaje S.R.L. 
formalitățile pentru întemeiere sunt 

puține 

existența obligatorie a capitalului social (sau 

inițial) minim de 5400 lei 
cheltuielile pentru înregistrare sunt 

relativ reduse 

posibilitatea apariției unor conflicte între asociati, 

ce pot duce la lichidarea societății. 

statutul legal este bine definit alegerea statutului juridic 

riscuri financiare mai mici  

conducere relativ simplă  

raspunderea asociatilor este limitata  

 

Societate pe actiuni (S.A.) este societatea comerciala al carei capital social este în 

întregime divizat în actiuni și ale cărei obligatii sunt garantate cu patrimoniul societății. 

N.B. Legea privind societățile pe actiuni Nr. 1134 din 02.04.1997 si Codul Civil (art. 

156-170) Domenii de aplicare: bancare, telecomunicațtii, comerț, asigurări, s.a. 

 

Avantaje S.A. Dezavantaje S.A. 

transmiterea liberă a proprietății prin 

tranzacția de vînzare-cumparare a actiunilor 

obligativitatea existenței capitalului social 

minim de 20 000 lei 
posibilitatea de atragere a resurselor financiare 

suplimentare 

formalitatile multiple pentru înființare 

prin emitere de obligatiuni alegerea statutului juridic 

raspunderea proprietarului în limita valorii 

actiunilor ce-i aparțin 

forma cea mai costisitore de organizare 

obligativitatea de a dezvălui public informația, 

prin publicarea in mijloacele de informare în 

masa a rapoartelor financiare 

posibilitatea dezvoltării unor conflicte dintre 

acționari și directori 

 

Societate în nume colectiv (S.N.C.) este societatea comercială ai cărei membri practică, în 

conformitate cu actul de constituire, activitate de întreprinzător în numele societății și 

raspund solidar și nelimitat pentru obligatiile acesteia. N.B. Codul Civil (art. 121-135) 

 

Avantaje S.N.C. Dezavantaje S.N.C. 
formalitatile putine pentru constituirea 

societatii 

este necesara increderea deplina 

intre parteneri, 

fiecare partener este responsabil 

pentru datoriile societatii, chiar 

daca acestea sunt cauzate de alt 

partener 

N.B: Nu este recomandata 

începatorilor! 

cheltuielile reduse pentru inregistrare 

lipsa unei prevederi legale privind marimea 

minima a capitalului social 

raspunderea asociaților este limitata 

 



Societate în comandită (S.C.) este societatea comerciala în care, membri care practica în 

numele societății activitate de întreprinzator și poarta raspundere solidara nelimitata pentru 

obligatiile acesteia (comanditati), exista unul sau mai multi membri-finanțatori 

(comanditari) care nu participa la activitatea de întreprinzator a societatii și suporta în 

limita aportului depus riscul pierderilor ce rezulta din activitatea societatii. N.B. Codul 

Civil (art. 136- 144) Are aceleași avantaje și dezavantaje ca și in cazul S.N.C.  

Cooperativă este asociatia benevola de personae fizice și juridice, organizata pe principii 

corporative în scopul favorizarii și garantării, prin actiunile comune ale membrilor săi, a 

intereselor lor economice și a altor interese legale. N.B. Codul Civil (art. 171-178). Are 

aceleași avantaje și dezavantaje ca și în cazul S.N.C. 

Sarcina: Sugerați elevilor să identifice responsabilitățile antreprenorului în dependență de 

statutul juridic al activitatii antreprenoriale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tema nr. 5. Mijloace bănești  - componența financiară de bază a antreprenoriatului 

 

1. Mărimea mijloacelor bănești  necesare inițierii afacerii. Fiecare antreprenor are 

nevoe de o sumă de bani pentru pentru a fonda o afacere care depinde de domeniul 

de activitate. Pentru a reduce la minimum riscul afacerii este nevoe de a elabora o 

listă a cheltuielilor necesare pentru pregătirea și lansarea afacerii. 

I. La înregistrarea afacerii se chieltue: 

- Taxa de Stat pentru înregistrare 

- Taxa pentru perfectarea documentelor  

- Taxa pentru publicarea denumirii în Buletinul oficial al CÎS 

II. Conficționarea ștampilei 

III. Dechiderea contului bancar 

IV. Licențierea activității 

V. Obținerea autorizațiilor necesare 

O cotă considerabilă o constitue mijloacele de producere. Sursele de finanțare a unei 

afaceri sunt: 

 
 

2. Creditul bancar - modalitatile de obtinere și costurile acestuia 

Profesorul va explica elevilor despre cîteva elemente sau cerinte importante care stau în 

fata antreprenorului în momentul în care acesta decide totuși să solicite un credit de la 

instituțiile de mico-finantare sau de la band comerciale, și anume: 

- Sa colecteze informatii despre produsele financiare existente la instituțiile financiare 

(bănci, organizații micro-creditare) 

- Sa aleagă institutia și produsul financiar în functie de afacere și conditiile de 

finantare și alte facilități oferite 

- Sa elaboreze un plan de afaceri 

- Sa pregătească setul de documente solicitate de instituția financiara 

- Sa evalueze corect garanțiile disponibile, pentru asigurarea creditului (gajului) și să 

apeleze la specialiști, dacă este necesar 

- Să țină cont de taxele suplimentare care pot fi prevazute în contractul de creditare. 

Creditul reprezintă un imprumut acordat în bani de către о parte (denumită creditor, 

de ex. о bancă) unei alte parti (denumita debitor) ре о perioada determinata de timp  

cu о dobăndă stabilită în funcție de riscul pe care și-l asumă creditorul sau de 

reputația debitorului și cu un grafic de rambursare (întoarcere a sumei 



împrumutate), la terminarea caruia debitorul restituie suma împrumutată plus о 

anumită dobîndă (procent). 

Bancile din Moldova oferă credite în lei sau în valută straină. Pentru obținerea creditului, 

este necesar de a prezenta: 

 сerere - anchetă oferită de către instituția financiară  

 buletinul de identitate  

 certificatul de înregistrare a întreprinderii  

 planul de afaceri 

 alte documente, în funcție de tipul creditului ales. 

Componentele creditului. Creditul consta din suma principală (suma propriu-zisă luată cu 

împrumut) și dobindă (care se calculeaza ca un procent din suma principală). 

1. Rata dobînzii. Aceasta poate fi fixa (aceeași pe toata perioada creditului) sau flotantă 

(poate fi schimbată de catre banca în dependentă de situația pe piață), nominală (calculată 

de la suma creditului din contract pe tot termenul acestuia, indiferent de schema de 

întoarcere a creditului), efectiva (rata anuala a dobinzii calculate în baza dobinzii indicată 

în contractul de imprumut si a tuturor comisioanelor care urmeaza a fi plătite), efectivă 

real (rata efectiva a dobinzii, minus rata inflatiei). De asemenea, în dependentă de 

modalitatea de achitare, ea mai poate fi anuală, lunară, saptaminală, zilnică. 

2. Comisioane. În afara dobinzii, se achită si anumite comisioane - plati suplimentare. De 

exemplu, exista comision la eliberarea creditului, comision pentru administrare a 

creditului, comision pentru rambursarea anticipată (achitarea inainte de termen a 

creditului) etc. 

3. Penalitati. Atunci cînd nu este respectat graficul de rambursare (întîrziere cu plata), ori 

creditul nu este utllizat conform destinației, persoana va fi obligată să plătească penalități. 

Dacă о persoană are restanțe la credite, acest lucru poate fi ușor verificat, și poate 

împiedica aceasta persoana să mai beneficieze de credite de la alte aceeași sau alte 

instituții financiare din Moldova. 

 

Avantajele unui credit bancar: Dezavantajele creditului bancar: 

Obținerea de fonduri suplimentare 
Expunerea proiectului la riscuri noi - de exemplu, 

riscul creșterii ratei dobînzii 

Stabilirea unor relații de încredere cu 

instituțiile financiare și accesul mai ușor 

la alte servicii furnizate de bănci 

Atitudinea sceptică și retinuta a banci- lor in ceea ce 

privește finanțarea inițierii unei afaceri, banca avind 

nevoie de siguranță că va primi inapoi banii acordati 

drept credit, în timp ce firmele nou-inființate nu oferă 

aceasta garanție din diferite motive (nu au istoric, nu au 

experiență, nu sunt stabile) 

Lansarea de semnale pozitive pentru alți 

potențiali investitori, care să ofere 

susținere financiara 

Riscul întreruperii creditării în cazul unor evenimente 

nefavorabile pentru firmă. 

În cazul anumitor forme de credit, 

existența unui grad de flexibilitate privind 

sumele acordate, termenii de creditare, 

dobînzile și termenele de rambursare etc. 

Riscul de pierde gajul, băncilor nu întotdeauna sunt 

flexibile la esalonarea datoriilor, sau la acordarea 

vacanțelor de rambursare, nu exista produse de 

asigurare a riscului de creditare. 

 

Calcularea dobînzii lunare se face după formula: 
 

Dobînda lunară = 

 (Soldul creditului * Rata anuală a dobînzii * Nr. de zile în lună) 

360 zile in an * 100% 

    



Soldul creditului este suma creditului la finele lunii precedente. 

Exemplul 1: 

Valoarea creditului = 9.550 lei 

Perioada = 12 luni, termenul creditului  

Rata dobînzii = 24 %, rata dobînzii anuala. 

Sarcină: Calculați dobînda pentru о luna (30 zile) 
 

Rezolvare: Dobinda lunara  =  9 550 lei x 24% x 30 zile= 191 lei 
360 zile x 100% 

Exemplul 2: 

Valoarea creditului= 12.000 lei  

Perioada = 24 luni, termenul creditului  

Rata dobînzii = 18 %, rata dobînzii anuală. 

Sarcină:Calculați dobînda pentru primul an (360 zile) 

Rezolvare: Dobînda  =12 000 lei x 18% x 360zile = 2160 lei 

                                                               360 zile x 100% 

Sarcina: Propuneți elevilor să resolve în Caiet elevului - Studiul de caz privind : calcularea 

dobînzii unui credit bancar. 

Leasingиl ca formă de finanțare 

Leasingul reprezintă о forma de arenda pe termen lung, caracterizata prin transmitereaîin 

folosință a echipamentului, instalatiilor, mijloacelor de transport etc. in schimbul platii 

chiriei. El se bazează pe 3 principii de baza: termenul de scadență, rambursabiIitatea și 

plata. Procesul de leasing include urmarcareie etape: 

1. beneficiarul (locatarul) solicita firma de leasing (locatorul) pentru obtinerea în 

leasing а echipamentului 

2. firma de leasing incheie 2 contracte, unul cu privire la vinzare-cumparare cu 

proprietarul sau producatorul echipamentului și altul cu privire la leasing сu 

beneficiarul 

3. firma de leasing achita întreprinderii producatoare pretul echipamentului 

4. are loc livrarea echipamentului locatarului 

5. locatarul achita firmei de leasing plata pentru folosirea echipamentului si 

comisioanele. Cele mai intîlnite produse de leasing sunt automobile, utilaje și 

echipament. Înainte de a apela la leasing întreprinzatorul trebuie sa evalueze 

avantajele și dezavantajele lui. 

 

Avantajele leasingului: Dezavantajele leasingului: 
• permite să obțină mijloace necesare pentru producere și 

sa inceapa imediat exploatarea lor in lipsa resurselor 

financiare suficiente  

• locatarul nu este proprietarul  

mijloacelor fixe, nu le poate pune în gaj 

• plata pentru chirie se include in costul produc- ției ce 

micșoreaza suma venitului impozabil al bineficiarului 

• suportă riscul uzurii morale a echipamentului și, 

ca urmare, plata pentru chirie poate fi mai mare 

decit cheltuielile suportate pentru procurarea 

echipamentului sau plata creditului. 

 

• peste 2-3 ani are posibilitatea sa procure echi- 

pamentul la valoarea lui reziduala 

• plata pentru chirie se efectueaza conform unui grafic 

stabilit in contract, astfel beneficiarul are posibilitatea sa 

coordoneze cheltuielile si veniturile sale 

 

 

• plata pentru chirie se efectueaza dupa insta- larea 

echipamentului, astfel beneficiatul are posibilitatea de a 

efectua plățile din mijloacele obtinute de la realizarea 

productiei fabricate pe echipamentul exploatat. 

 

Sarcină: Solicitați elevilor să identifice sursele de finanțare a propriei afaceri 



Tema nr. 6. Managementul personalului și raporturile de muncă în colectiv 

 

Gestiunea personalului  

Managementul este un tip special de muncă intelectuală, prin care cei ce o practică îi 

determinată pe alții ceea ce trebuie facut în întreprindere. 

Prin management  se înțelege un grup, o echipă sau o persoană cu autoritatea, 

competențele și răspunderile funcției de conducere într-o întreprindere. 

1) Între antreprenor și manager există diferențe 

- legislația difinește antreprenorul ca fiind persoană fizică sau juridică, 

- pe cînd managerul este persoană de conducere prin exercitarea atribuțiilor 

de funcție. 

2) Antreprenorul are ca scop dezvoltarea unei afaceri cu capital redus și căpătarea 

profitului maxim iar managerul dispune de cunoștințe tehnice, profesionale, talent 

de a lua decizii, de a negocia, comunica, de a prezeta idei. 

3) Antreprenorul își începe afacerea prin întocmirea unui plan de afaceri, iar 

managerul are anumite roluri de întreprinzător, distribuitor de resurse, agent de 

legătură și răspîndire a informației. 

4) Antreprenorul este și propriul manager, dar poate delega dreptul de a lua deczii 

unui manager, de a rezolva conflictele ce apar în colectiv. 

Antreprenorul e managerul propriului timp, al propriei energii și al propriilor bani 

cu scopul de a obține profit. El ea decizii în fiecare zi în aceste trei domenii. 

Deciziile luate influențează semnificativ asupra carierei profisionale, asupra 

societății. 

Calitățile pe care trebuie să le posede un Manager bun sunt: 

- Responsabilitate 

- Integritate morală și financiră 

- Liderism 

- Perseverență (abilitatea, de a stabili niște scopuri și de ale realiza) 

Liderismul – reprezintă abilitate managerială un lider adevărat îi influențează pe alții să-l 

urmeze. Liderul trebuie să fie flexibili, capabili să se adapteze, să încurajeze acestea 

calități membrilor echipei sale, să fie inovator care este o iscusință în sine, să fie desciși  

către idei noi, să inoveze (să aducă schimbări pozitive). 

Gestionarea afacerii se divizează în 5 etape: 

  1 et. Planificarea – planul poate fi considerat bun în cazul în care atingerea obiectivelor  a 

fost posibilă cu rezultatele planificate. 

  2 et. Organizarea  -  stabilirea unor acțiuni pentru a atinge scopurile stabilite. 

  3 et. Coordonarea – repartizarea divizarea sarcinilor pentru fiecare angajat, ea prezintă o 

comunicare eficientă între membrii echipei: Ne arată cine va realiza acțiunele planificate. 

  4 et. Motivarea – încurajarea material și morală angajaților pentru ca aceștea să lucreze 

mai bine, mai eficient. 

  5 et. Controlul – supravegherea permanentă e necesară pentru a realiza scopurile și 

cîștigarea unui profit, de a determina ce rezultate au fost atinse. 

Planificarea este o etapă foarte importantă în afaceri, la la fel ca și  temelia unei case, 

deoarece o bună  planifiarea asigură succesul afacerii cu mai bine de 50%. 

Procesul de planificare include următoarele etape: 

    1 et. Pregătitoare – acumularea informației. 

  2 et. Stabilirea scopului – sporirea profitului cu 4 % (4000 lei) în următorul an. 

  3 et. Formularea obiectivelor – de majorat volumului de producție cu 10 % în următoarul 

an sau lansarea unui produs nou. 



  4 et. Stabilirea strategiilor necesare pentru realizarea obiectivelor și determinarea 

necesarului de mijloace materiale și financiare  pentru realizare acasteia (reducerea 

cheltuielile, majorarea prețurilor). 

6. Implimentarea planului, evaluarea rezultatelor. 

În activitatea antreprenorială se includ 4 tipuri de planificări: 

1. Planificarea operativă – (pe zi, săptămînă, decadă, lună) 

2. Planificarea pe termen scurt – pînă la un an 

3. Planificarea pe termen mediu – 2-3 ani 

4. Planificarea strategică – 5-10-15 ani 

Caracteristicile unui plan reușit sunt:  

1. Să conțină date concrete 

2. Să fie flexibil – să conțină și alternative (pl.B, pl.C) 

3. Sa fie realist 

4. Să conțină strategii de realizare a activităților planificare. 

Organizarea timpului – utilizarea unui ansamblu de acțiuni intreprinse în vederea utilizării 

cu maximum de eficiență a reușitelor materiale umane și financiare dar și timpul pentru a 

se reuși totul, proverba engleză ,,Timpul este banii”. Orce pierdere de timp se poate 

reflecta în mod negativ asupra activității antreprenoriale. Timpul este limitat și de aceea 

trebue foarte bine organizat. Lipsa timpului duce la mare grabă, stres, ce se poate reflecta 

asupra calității produsului, serviciului prestart. Iar un client nemulțumit poate pleca în 

căutarea altor întreprinderi mai de încredere.  

2. Contractul individual de muncă 

O altă parte importantă a activității unui antreprenor este organizarea muncii angajațiilor. 

Personalul firmei – are următoarele necesități: 

- Condiții mai bune de lucru 

- Satisfacția crescută a muncii 

- Sănătate și siguranță crescută 

- Moral îmbunătățit 

- Stabilirea locului de muncă 

Calitatea personalului se caracteriziază prin: 

- Nivelul de instruire 

- Atitudini 

- Sisteme de valori 

- Credințe 

- Comportamente  

          ContractuI individual de munca este un acord între salariat și angajator, prin care 

salariatul se obliga sa preseze о munca dupa о anumita specialitate calificare sau la un 

anumit post, subordonîndu-se ordinii interioare de munca, stabilită de angajator. 

Angajatorul, la rindul său, se obliga sa plateasce lucratorului salariul indicat în contract și 

sa asigure conditiile de munca, care nu contravin legii. 

Contractul individual de munca poate fi incheiat pe un termen bine determinat. Contractul 

individual poate fi incheiat doar in forma scrisă semnat de părți în 2 exemplare: un 

exemplar se pastreaza la salariat și celalalt la angajator. Clauzele principale ale unui 

contract individual de munca: 

• Obiectul contractului 

• Drepturile și obligatiile partilor  

• Marimea salariului 

• Termenul de actiune (valabilitate) a contractului  

• Condiții de reziliere (desfacere) a contractului 

• Garantiile lucratorului. 



Procedura de angajare a persoanei care a trecut procesul de selecție este urmatoarea: 

1. Persoana depune о cerere de angajare pe numele antreprenorului 

2.Se incheie contractul individual de munca intre angajator ca persoana juridica și 

angajat ca persoana fizica (vezi anexa). Art. 57 din Codul Muncii prevede, ca la 

incheierea contractului individual de munca, persoana care se angajeaza prezinta 

angajatorului urmatoarele documente: 

- buletinul de identitate sau un alt act de identitate 

- carnetul de munca, cu exceptia cazurilor cînd persoana se incadreaza in cîmpul 

muncii pentru prima data sau se angajeaza la о munca prin cumul 

- documente de evidenta militara - pentru recruti și rezerviști 

- diploma de studii, certificatul de calificare ce confirma pregatirea speciala - pentru 

profesiile care cer cunoștinte sau calitati speciale 

- certificatul medical, in cazurile prevazute de legislatia in vigoare. N.B.! Se interzice 

angajatorului sa ceara de la persoanele care se angajeaza alte documente decit cele indicate 

mai sus. 

3. Antreprenorul dupa incheierea contractului, semnarea cererii deangajare, emite 

ordin de angajare. Angajarea se legalizeaza prin ordinul (dispozitia, decizia, 

hotarîrea) angajatorului, care este emis in baza contractului individual de munca 

negociat și semnat de parti. Ordinul trebuie adus la cunoștintă salariatului, sub 

semnatura, in termen de 3 zile lucratoare de la data semnarii de catre parti a 

contractului individual de munca. La cererea salariatului, angajatorul este obligat sa-

i elibereze acestuia о copie a ordinului legalizata in modul stabilit. 

4. Dupa care are loc intocmirea dosarului personal al angajatului și a fișei personale. 

Aspecte legale și juridice ale muncii. 

Relațiile cu angajații în cadrul oricărei firme sunt reglamentate Codul muncii, (Legea nr. 

154, 2003),  Legea nr. 186-XVI din 10.07.2008 ,,Securității și sănătății în muncă”. 

Codul muncii prevede ca orice angajator să încheie în mod obligatoriu un (CIM) contract 

individual de muncă (Art. 56) care se încheie în baza negocierilor dintre salariați și 

angajatori prin susținerea unui concurs, alegerea în funcție. Salariatul are dreptul să 

încheie CIM, concomitent și cu alți angajatori (prin cumul), dacă acest lucru nu este 

interzis de legislația învigoare. CIM se întocmește în 2 exemplare, se semnează de către 

părți, un exemplar se îmînează salariatului, iar celălat se păstrează la angajator. Pentru 

închierea CIM se prezință următoarele documente: 

1) Buletin de identitate 

2) Carnetul de muncă 

3) Documentele de evidență militară 

4) Diploma de studii 

5) Certificatul medical 

Alte documente nu se cer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tema nr. 7 Elaborarea planului de afaceri  

Planul de afaceri – concept și scopurile elaborării.  

Planul de afaceri constitue o hartă sau un compas pentru antreprenor. El permite stabilirea 

obiectivelor, priorităților și prezintă o imagine asupra celor necesare pentru realizarea 

afacerii cît și a circuitului banilor în numerar. Planul de afaceri este important și din 

următoarele motive. El permite să se analizeze următoarele segmente: 

- Ideea de afaceri 

- Obiectivele 

- Produsul 

- Strategia de marketing 

- Concurenții 

- Resursele și facilitățile 

- Nevoile de capital pe termen lung și scurt 

Planul de afaceri conține 1) sumar, 2) cuprins, 3) închiere și se găsesc răspunsul la așa 

întrebări: 

1) Ce reprezintă afacerea în prezent și ce vrem să obținem pe viitor. 

2) Cum și cînd se va realiza obiectivul propus. 

3) Cine și cum îl va atinge. 

4) Care sunt resursele necesare pentru realizarea obiectivelor. 

Funcțiile planul de afaceri constituie:  

1. Instrument de management și planificare . 

2. Instrument de monitorizare și de evaluare a afacerii – el poate fi modificat pe 

măsura acumulării experienței. 

3. Instrument de comunicare externă – pentru a atrage capitalul investițional, 

împrumuturi și parteneri de afaceri. 

4. Instrument de prezentare/promovare – arată modul de evoluție a afacerii, obiectivele 

trasate și rezultatele obținute. 

Beneficiarii planului de afaceri sunt: 

1. Antreprenorul  

2. Proprietarii 

3. Managerii 

4. Bancherii 

5. Investitorii 

6. Partenerii de afaceri 

Planul de afaceri dă răspuns la următoarele întrebări: 

1. Cine sînteți? 

2. Ce făceți? 

3. De unde veniți? 

4. Unde vreți să ajungeți? 

 

Etapele de bază la elaborarea unui plan de afaceri : 

1. Indentificarea obiectivelor planului de afaceri 

- pentru cine de elaborate planul de afaceri, ce doresc să cunoască despre 

afacerea data și cum vor folosi informațiile din planul de afacere. 

2. et. Colectarea informațiilor. Sursele de colectare a informației pot fi: 

 

 

 

 

 



Surse interne Surse externe 

Bilantul contabil 

Raportul despre venituri și cheltuieli 

Raportul despre  dinamica mijloacelor 

banești 

Activele și infrastructura 

Informatiile despre resursele umane. 

Legislatia  

Programe de stat  

Date și anuare statistice  

Internet 

Tendințele de vînzari. 

 

 

3. et. Stabilirea tipului planului de afaceri sunt: 

1) Pentru inițierea afacerii 

2) Pentru dezvoltarea/extinderea 

3) Pentru a obține un împrumut 

4) Pentru investitor străin 

4. et.  Elaborarea structurii planului de afaceri: 

Analiza actuala a mediului extern si a tendintelor de viitor: 

- Analiza cererii produsului, 

- Tendintele pieții, 

- Analiza concurentilor, 

- Alte analize ale mediului. 

Descrierea resurselor interne ale intreprinderii: 

- Mijloace de producere, 

- Resursele umane și organizarea, 

- Resursele ftnanciare si sistemul de evidență,, 

- Furnizorii si cumparatorii, 

- Resursele de marketing si politica de promovare. 

Strategii pentru viitor: 

- Strategia de diferentiere a produsului, 

- Strategia de dezvoltare a afacerii, 

- Strategia de dezvoltare a pietei si cresterea vinzarilor, 

- Strategia de dezvoltare a produsului. 

Prognoze financiare: 

- Analiza rapoartelor financiare din perioada precedenta si rezultatele 

financiare planificate, 

- Bilantul contabil, fluxul de numerar si necesarul de resurse financiare pentru 

urmatorii ani. 

5. et. Scrierea planului de afaceri ideile se formulează în fraze scurte, clare și la 

subiect. 

6. et. Reviziunea planului de afaceri se cere de a fi consultat cu un specialist 

7. et. Actualizarea planului de afaceri se controlează daca el este actual și nu sa uzat 

moral înainte de a fi inițiat în afacere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tema nr. 8  Sistemul de impozitare a micului business 

1. Bazele impozitării micului business  

Sistemul de impozite reprezință totalitatea impozitelor, taxelor și altor plăți în conformitate 

cu legislația în vigoare . Ele prezintă veniturile bugetului public national. Impozitele se 

clasifică după următoarele criterii: 

1. Impozite – directe; indirecte. 

2. Impozite – pe venit; pe avere; consum. 

3. După scopul urmărit –impozite cu caracter fiscal; impozite cu caracter de ordine 

(accize). 

4. Impozite –permanente (se încasează periodic)  - incidentale (se încasează o singură 

dată). 

5. După instituția care administrează impozitele:  

Impozite –de stat (republican); locare.  

Impozite  de stat sunt:  

a) Impozitul pe venit 

b) Taxa pe valoarea adăugată 

c) Accizele 

d) Impozitul privat 

e) Taxa vamală 

f) Taxele fondului rutier 

 Impozitele și taxele locale sunt: 

a) Impozitul funciar 

b) Impozitul pe bunuri imobiliare 

c) Impozitul pentru folosirea resurselor naturale 

d) Taxa pentru amenajarea teritoriului  

e) Taxa pentru licitații locale și loterei  

f) Taxa hotelieră 

g) Taxa pentru amplasarea publicității 

h) Taxa pentru a aplica simbolica locală 

i) Taxa pentru amplasarea unităților comerciale 

j) Taxa pentru parcarea autovehiculelor 

k) Taxa balueară  

l) Taxa de la posesorii de cîni 

m) Taxa pentru a efectua filmări 

n) Taxa pentru trecerea frontierii de stat  

o) Taxa de la viderea în zona vamală 

p) Taxa de a presta servicii la transportarea călătorilor   

La stabilirea impozitelor și taxelor se determină: 

1. Subiecții impunerii 

2. Obiectele impunerii 

3. Cotele impozitelor și taxelor conform Codului Fiscal 

4. Modul și termenul de achitare 

5. Facilitățile privind impozitele și taxele 

Impozitele directe se stabilesc unor personae fizice sau juridice, în funcție de veniturile și 

averea acestora și pe baza cotelor de impozit prevăzute de lege. Ele se încasează direct de 

la contribuabil la anumite termene. Impozitul pe venit constiuie o contribuție obligatorie și 

directă către bugetul statului. Se achită nu mai tîrziu de termenul stabilit pentru 

prezentarea declarației (31 martie a anului următor). Agenții micului business sunt scutiți 

de plata impozitului pe venit pe parcursul a primelor 3 ani, dacă realizează următoarele 

condiții: 



1. Încheie un Acord cu SFS (Serviciul Fiscal de Stat) 

2. Dispune de un număr de salariați (1-19 pese) 

3. Suma vînzărilor note anuale < 3.000.000 lei  

4. Cel puțin 80 % din profit se repartizează pentru dezvoltarea propriei afaceri și 

crearea locurilor de muncă noi. 

După expirarea a acestor 3 ani, au dreptul de o reducere de 35 % a cotei impozitului pe 

venit în decurd de 2 ani, cu condiția de a majora cu 20 % anual numărul mediu scriptic 

anual al salariaților Gospodăriile țărănești au aceleși drepturi cu condiția: 

1. Lipsei restanțelor la impozitul funciar și achitarea la timp stabilită de legislația 

fiscală (indeferent de numărul salariaților, volumul producției) serviciilor prestate și 

alte condiții prevăzute pentru agenții economici micului business. 

Impozitele funciare – se achită de către deținătorii de terenuri (Proprietatea privată, 

colectivă ce se află în proprietatea statului) și anume: Organizațiile producătoare agricole, 

agroindustriale, gospodării auxiliare, întovărășirile pomicole și legumicole, amplasarea și 

exploatarea construcțiilor, Organizaților producătoare industriale, construcția magistralelor 

de circulație, drumurilor etc. Pentru anul 2014 sunt stabilite următoarele cote: 

 

Tipuri de teren Evaluarea cadastrală 

 
Cu indici cadastrali 

(1 grad/ha) 
Fără indici cadastrali, ha 

Toate terenurile 1,5 lei 110 lei 

Pășuni și fînețe 0,75 lei 55 lei 

 

De impozitul funciar sunt scutite:  

1) Rezervațiile, parcurile, grădinile botanice, pădurile, locurile daca nu sunt arendate, 

organizațiile științifice, instituțiile de cultură și artă, învățămînt, ocrotire a sănătății, 

complexele sportive, monumentele naturii, istoriei, culturii, instituțiile finanțate de 

la bugetul de stat și cele locare, stadionul Republican, piețe, străzi, zonele frontierei 

de stat, persoanele de vîrstă pensionară, invalizii de gradul I și II. 

 

Impozitele indirecte – au un caracter îngust și sunt stabilite în cote proporționale asupra 

prețului mărfurilor pe o marfă, se încasează de la toate persoanele cumpărătoare de mărfuri 

supuse impozitelor indirecte indiferent de venituri, bătrîni, invalizi, copii, averea sau 

situația personală. 
 

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) – este un impozit general de stat- este o formă de 

colectare a unei plăți a valorii mărfurilor livrate, serviciilor prestate , a mărfurilor și a 

serviciilor importante în R. Moldova. TVA în Moldova frecvent se modifică. 
 

Plătitorii ai TVA conform Codului fiscal sunt:  

1. Persoanele fizice și juridice care efectuiază livrări impozabile pe teritoriul în R. 

Moldova și la export și sunt înregistrate ca plătitor de TVA în sumă de 50.000 lei în 

12 luni. 

2. Persoanele fizice și juridice care importă mărfuri și servicii. 

În certificatul de înregistrare ca plătitor de TVA ce include : 

1) Denumirea și  adresa juridică a subiectului. 

2) Cod fiscal.  

3) Numărul de înregistrare ca plătitor de TVA. 

4) Data înregistrării. 

Obiectele impozabile sunt: 



1. Livrarea de către subiecții a mărfurilor și serviciilor 

2. Importul mărfurilor și serviciilor în Republica Moldova 

3. Exportul mărfurilor și serviciilor 

Sistemul fiscal al Republica Moldova, reprezintă totalitatea impozitelor și taxelor, 

metodelor de stabilire a lor și include următoarele elemente: 

- Legislația fiscală 

- Sistemul de impozite și taxe 

- Aparatul fiscal (instituțiile fiscale) 

Legislația fiscal include în sine  

- Codul  Fiscal 

- Codul Fiscal cu cele 9 Titluri  

- Legea privind tariful vamal 

- Legea cu privire la marimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare 

obligatorie de asistenta medicala  

- Legea privind sistemul public de asigurari sociale  

- Legea cu privire la patenta de întreprinzator. 

3. Contribuții de asigurare socială obligatorie. Prima de asigurare medicală 

Plățile sociale includ: 

- Contribuții de asigurări sociale de stat.  

- Primele de asigurare obligatorie de asigurare medicală.  

Plătitorii contribuțiilor pentru asigurările sociale și primelor de asigurare medicală sunt: 

1. Persoanele angajate în baza contractului individual de muncă 

2. Întreprinderile și organizațiile 

3. Proprietării de terenuri agricole 

4. Fondatorii de întreprinderi individuale 

5. Titularii patentelor de întreprinzător 

Asigurările sociale sînt următoarele: 

- 23% din fondul de retribuire a muncii pentru fiecare angajat se achită lunar sau 

trimestrial nu mai tîrziu de 10 a lunii următoare 

- 6 % rețin din salariul angajatului 

- 22 % pentru sfera agricolă (16% achită angajatorul, 6 % din bugetul de stat) 

Asigurarea social se folosește pentru: ajutoare, pensii, pentru achitarea foilor de boală, 

recuperarea capacității de muncă, ajutor în caz de deces. 

Primele de asigurare medicală   

Pentru persoanele asigurate 8 % (4 % - din salariu, 4 % achită angajatorul lunar la 

momentul achitării salariului din fondul de salarizare). Întreprinzătorii individuali își 

procură polița medicală. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tema nr. 9 Încetarea activității antreprenoriale și asistența juridică acordată 

antreprenorului  

1. Motivele și metodele de încetare a activității de antreprenoriat. 

Desfasurarea activitatii de antreprenoriat presupune un risc, deoarece există 

probabilitatea ca mediul economic sa se înrăutațească, produsul sau serviciul sa fie mai 

putin solicitat cerut pe piata, echipamentul sa se deterioreze, întreprinderea să suporte 

cheltuieli și pierderi etc. 

Riscul in afaceri reprezinta о incertitudine, condiționată de probabilitatea aparitie pe 

parcursul derulării afacerii a unor evenimente inconveniente, care ar putea afecta 

bunurile întreprinderii, volumul vînzarilor, situatia financiara și capacitatea de plata, 

inclusiv și capacitatea de munca, viața ori sanatatea oamenilor. 

Astfel, atît la etapa demarării afacerii, cît și în procesul derularii acesteia, este necesar 

ca antreprenorul să ia în considerație posibilele riscuri. Aceasta ar permite, daca nu 

evitarea completa a riscurilor, atunci cel puțin minimizarea lor. 

Cele mai probabile riscuri antreprenoriale care pot aparea sunt:  

a) Riscuri inovationale - sunt condiționate de proiectarea greșită a produsului, 

obținerea unor rezultate negative, nerealizarea parametrilor tehnici planificați la etapa 

proiectarii constructive și tehnologice a inovatiilor, depașirea devizului de cheltuieli în 

procesul implementarii inovatiei, patrunderea dificila pe piata etc. 

b) Riscurile de fabricatie - apar în procesul de producere, aprovizionare și deservire 

post-realizare, ca urmare a comercializării unui volum de productie mai mic decît cel 

planificat, majorarii cheltuielilor materiale, respingerii de către consumator a productiei 

propuse sau rambursarea acesteia, accidente și defectari de utilaj, obtinerea productiei 

neconforme etc. 

c) Riscurile comerciale - sunt riscurile care apar în procesul comercializării producției 

sau prestării serviciilor, ca urmare a modificarii preferintelor consumatorilor, majorării 

pretului la produs, aparitiei noilor concurenti etc.  

d) Riscurile financiare - sunt cauzate de neexecutarea de catre intreprindere a 

obligatiunilor financiare. Riscurile date pot aparea ca urmare a fluctuatiei cursului 

monedei naționale, evoluției dobînzilor bancare, neachitării creanțelor, penalităților 

contractuale etc.  

e) Riscul de personal - fluctuația personalului ori lipsa acestuia, nivel scăzut de 

profesionalism, responsabilitate (disciplina) scăzută, scurgerea informatiei 

confidențiale privind afacerea.  

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

g) Riscurile politice - pot aparea ca urmare a politicii de stat, instabilitatea politică din 

țara, introducerea unor restricții etc. 

h) Riscurile naturale – sunt cauzate de conditiile climaterice nefavorabile (în special, 

pentru întreprinderile agricole și ale industriei alimentare).  

i) Riscurile privind proprietatea - pot apărea ca urmare a deteriorării complete sau 

parțiale a bunurilor: cladiri,construcții gospodărești (garaje, depozite), încaperi separate 

(ateliere, laboratoare, cabinete), obiecte de construcții nefinisate utilaj ingineresc, 

tehnologic sau de producere, inventar, echipament tehnologic, obiecte ale interiorului, 

valori în mărfuri și materiale (marfuri, materie primă, materiale). 

  1. Modalitati de diminuare si gestionare a riscurilor 
Din moment ce antreprenorul a identificat riscurile, va trebui să analizeze și posibilele 

solutii de depășire a acestora. Practic, toti antreprenorii s-au confruntat cel putin o dată 

cu una sau cu mai multe din aceste probleme. De aceea este important să țină totul sub 

control, sa nu nu-ți facă iluzii spunind ca așa ceva nu vi se poate întîmpla. 

Masuri organizatorice de reducere a riscurilor:  



 Evitarea riscului - Depunerea zilnică a banilor la bancă elimină pierderile 

cauzate de posibile furturi. Investitii în sistemul de irigare. Înlocuirea ori 

repararea utilaj învechit. 

 Limitarea riscului - Stabilirea volumului maxim al cheltuielilor, o cotă anumită 

a produselor care vor fi fabricate ori care pot fi comercializate în credit. 

 Diversificarea riscului – Repartizarea resurselor pe proiecte care nu sunt 

intercorelate. Extinderea pieței. Diversificarea produselor ori a domeniilor de 

activitate.  

 Transmiterea riscului - Asigurarea afacerii ori a bunurilor materiale. Contracte 

de păstrare și transportare a încărcăturilor, contracte de vînzare, deservire 

furnizare etc. 

 Asigurarea riscului - Transmiterea unor riscuri companiilor de asigurări. Casco, 

asigurarea bunurilor întreprinderii, asigurarea recoltei, asigura animalelor, 

asigurarea de accidente, asigurarea creditelor, asigurarea de furt, asigurarea de 

răspundere profesională).  

Aparitia unor riscuri poate fi cauzata atît de actiunile intreprinse, cît și lipsa lor. De 

exemplu: 

- lipsa unui plan de afaceri și a planificării, în general 

- neajustarea produsului la cerintele pietii 

- selectarea și angajarea unui personal nepotrivit 

- neverificarea partenerilor de afaceri 

- întocmirea incorectă a contractului de vinzare-cumparare, etc. 

Analiza probabilității apariției riscului și a gradului de gravitate al acestuia: 

1. Probabilitatea mică ca riscul va apareă în urmatoarele 12 luni, respectiv are un 

impact negativ nesemnificativ asupra afacerii 

2. Probabilitatea medie ca riscul va apărea în urmatoarele 12 luni, respectiv are un 

impact negativ mediu asupra afacerii 

3. Probabilitatea mare ca riscul va apărea in urmatoarele 12 luni, respectiv are un 

impact negativ puternic asupra afacerii. 

2. Principalele instanțe judecătorești ce soluționează litigiile în Republica Moldova. 

Dreptul la justiție este prevăzut de de art. 20 din Constituția R.M., art. 6 al Convenției 

Europene pentru Apărarea Dreptului omului, art. 14 din Pactul international cu privire 

la drepturile civile și politice. De aceea oșicine are acces la justiție. Actele normative ce 

reglementează activitatea de antreprenoriat: 

- Codul civil al R.M. 

- Codul fiscal 

- Codul funciar 

- Codul muncii 

- Legea R.M. cu privire la proprietate nr. 459-XII din 22.01.91 

- Legea R.M. cu privire la antreprenoriat și întreprinderi nr.845-XII din 03.01.92 

- Legea R.M. nr. 73-XV din 12.04.2001 privind cooperativele 

- Legea R.M. cu privire la faliment nr. 786 din 26.03.96 

- Legea R.M. cu privire la modul de urmărire a impozitelor, taxelor nr. 633-XIII 

din 10.11.95 

- Legea R.M. cu privire la gaj nr. 449-XV din 30.07.2001  

 

 

 

 



TEMA 10. SISTEMA DE SUSTINERE ȘI DEZVOLTARE A 

AMREPRENORIATULUI RURAL DE CATRE STAT 

Mediul juridic de activitate 

        Dreptul  la justiție este un drept universal prevazut de articolul 20 din Constituția 

Republicii Moldova, art. 6 al Conventiei europene pentru Apararea Dreptului Omului și a 

Libertatilor fundamental, cît și de art. 14 din Pactul intermațional cu privire la drepturile 

civile și politice. 

        Conform acestor standarde, în statul nostru oricine are acces la justiție, atît personae 

fizice cît și cele juridice.  

        Ați făcut cunostinta deja cu rolul antreprenoriatului în economia tarii, cu timpurile de 

activitate, formele organizatorico-juridice și etapele de creare a unei întreprinderi noi.  

Tot odata primul pas spre asigurarea creșterii succesului este cunoașterea legilor și actelor 

normative care reglementeaza relațiile economice în activitatea de antreprenoriat. 

Ca să înțelegem cum se creeaza, activeaza, se reorganizeaza și se lichidează o 

întreprindere studiați legile și actele normative care reglementează aceste procese. 

Legile și actele normative ce reglementeaza activitatea de antreprenoriat. 

 Codul civil al Republicii Moldova 

 Codul funciar 

 Codul fiscal 

 Codul muncii (cu completarile și modificarile ulterioare) 

 Legea Republicii Moldova cu privire la proprietate nr. 459-XII din 22.01.91. 

 Legea RM cu privire la antreprenoriat și întreprinderi nt. 845-XII din 03.01.92. 

    Statul creează tuturor întreprinderilor condiții juridice și economice egale de 

gospodărire,  garantează  respectarea drepturilor și intereselor lor legitime, contribuie la 

dezvoltarea concurenții libere, conștiincioase între aceștia, le asigură posibilități de a folosi 

resurse tehnico-materiale, naturale, de muncă, financiare și informative, neadmițînd 

monopolizarea piețelor acestor resurse, și reglementează activitatea de antreprenoriat în 

baza legislației în vigoare. 

        Guvernul, autoritățile administrației publice, precum și autoritățile administrației  

publice locale pot da dispoziții întreprinderilor numai în limitele competenței lor, stabilite 

de legislație. 

       Dați exemplu de formare a unei întreprinderi, folosind toate etapele de creare a 

unei intreprinderi noi. 

      Exiplicați mai detalat reglementarea activității întreprinderii de către stat prin 

exemple concrete. 

 Legea RM nr 73-XV din 12.04.2001 privind cooperativele de întreprinzător 

(modificat) care prevede corelația dintre stat și cooperative și anume: 

Se interzice imixtiunea autorităților publice și a persoanelor cu functie de raspundere ale 

acestora în activitatea cooperativelor, cu excepția cazurilor prevăzute de actele legislative. 

 Legea RM privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului nr. 

1308-XIII  din 25.07.1997.  

 Legea RM cu privire la faliment nr. 786 din 26.03.96.  

 Legea RM cu privire la modul de urmarire a impozitelor, taxelor și altor plăți 

obligatorii nr.633-XIII din 10.11.95. 

Legea RM cu privire la gaj nr.449-XV din 30.07.2001, determină reducerea, substituirea 

sau radierea gajului. Conform legii la cererea proprietarului bunurilor gajate legal, instanța 

judecătorească stabileste ce bunuri ar putea fi gajate, poate reduce numarul lor sau permite 

reclamantului să substituie gajul legal cu o alta garanție suficienta pentru plata creanței. În 

acest caz, instanta judecatoreasca poate hotarî radierea înregistrării gajului legal. 



 Legea RM cu privire la notariat nr. 1153-XIII din 11.04.97. 

 Regulamentul despre gajare (ipotecare) a pămîntului și a imobilului amplasat pe el 

adoptat prin Hotărîrea Guvemului RM nr. 374 din 6.04.98. 

 Legea privind Contractul colectiv de munca nr. 1303-XII din 25.02.93. 

 Legea salarizării RM nr. 1305-XII din 25.02.93 (cu completarile si modificările 

ulterioare). 

 Legea RM nr. 626-XII din 2.07.91 “Cu privire la protecția muncii”. 

 Hotărîrea Guvernului RM “Cu privire la perfecționarea plății muncii angajaților din 

unitățile economice cu autonomie financiară” nr. 300 din 26.05.93. 

 Hotarirea Guvemului RM nr. 335 din 25.05.2001 “Cu privire la stabilirea 

cuantumului salariului minim pe țară”, conform căreia, începînd cu 1.04 cuantumul minim 

al salariului stabilit de stat în mărime de 100 lei este obligatoriu pentru toate 

întreprinderile, instituțiile și organizațiile indiferent de tipul de proprietate și nu poate fi 

micșorat de catre aceștea nici prin contractul colectiv de muncă, nici prin contractul 

individual de muncă. 

 Legea RM privind cooperativele de producere nr.1007 din 25.04.2002. 

 Legea RM cu privire la gospodăria țăranească (de fermier) nr. 841-XII din 03.01.92. 

 Legea RM cu privire la societățile pe acțiuni nr. 1134-XIII din 02.04.97 

 Legea RM cu privire la leasing (modificat) nr.731-XIII din 15.02.96. care determină 

noțiunea de leasing. 

 

Cea mai simplă metodă soluționare a litigiilor referitoare la folosirea pămîntului și 

patrimoniului este Legislația RM – ce se numește Indicata ARBITRALĂ. 

Prin exemple concrete arătați principalele litigii ce pot apărea în activitatea întreprinderii și 

căile de soluționare a lor. De ex. A apărut un Litigiu între arendaș și proprietarul terenului 

la achitarea plății de a arenda. Acordul despre arbitraj trebue să fie semnat de ambele părți 

și ei aleg cite un arbitru, cei doi arbitri numesc al 3 arbitru, președintele completului de 

arbitri. Instanța de judecată refuză rimirea cererii atunci cînd părțile încheie o înțelegere ca 

litigiul să fie judecat de arbitrii aleși. Părțile pot să se adreseze la arbitraj și după judecată. 

 


