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Facultatea Ştiinţe Economice 

Departamentul Administrarea Afacerilor 

Specialitatea - 0412.1 Finanțe și bănci 

 

FIŞA DISCIPLINEI/MODULULUI 

 

Disciplina MANAGEMENT 

Responsabil de disciplină/modul: dr., lect. univ. Timuș Ana 

Administrarea disciplinei 

Codul Total ore Curs Seminare Laborator Studiul 

individual 

Credite 

(ECTS) 

Limba de 

predare 

F.02.O.0.08 150 30 45 - 75 5 Română 

F.02.O.0.08 150 12 18 - 120 5 Română 

  

Rezultatele 

învăţării:  

Competențe 

Competențele Finalități de studiu 

C1. Cunoașterea conceptelor, 

teoriilor și metodelor, 

instrumentelor fundamentale de 

natură economico-financiară în 

realizarea de sarcini profesionale 

în entități publice și private. 

de cunoaștere: 

● A cunoaște conceptele, teoriile și metodele de management adecvate 

pentru gestionarea fenomenelor și proceselor ce se produc în organizațiile 

moderne. 

de aplicare: 

● A determina și a interpreta diversitatea factorilor de mediu care 

influențează procesele manageriale în organizații.  

● A utiliza adecvat conceptele și teoriile manageriale pentru soluționarea 

situațiilor și problemelor teoretico-practice apărute în procesul gestionării 

activităților organizației. 

● A identifica cele mai relevante instrumente manageriale pentru situații 

practice concrete, ținând cont de influențele exercitate de factorii mediului 

intern și extern al organizației. 

de integrare: 

● A elabora proiecte de dezvoltare a organizației prin operarea cu 

conceptele, teoriile și metodele manageriale moderne.  

C2. Utilizarea de date, informații 

pentru soluționarea unor 

probleme de natură financiară, 

elaborarea de planuri, bugete și 

intocmirea de rapoarte financiare 

și fiscale în entități publice și 

private 

de cunoaștere: 

● A cunoaște și interpreta datele și informațiile manageriale.  

● A cunoaște și identifica problemele manageriale 

de aplicare: 

● A aplica eficace metodele și procedeele de management în contextul 

fiecărei funcții: previzionare, organizare, antrenare, coordonare, control - 

evaluare.  

de integrare: 

● A utiliza diferite instrumente manageriale în vederea soluționării 

problemelor din cadrul organizației.  

C4. Evaluarea indicatorilor 

economico-financiari și fluxurilor 

financiare în vederea aprecierii 

unor situații și luării deciziilor în 

domeniile fiscalității, finanțelor 

publice și private. 

de cunoaștere: 

● A distinge și identifica indicatorii relevanți în vederea evaluării 

activităților derulate de organizație.  

de aplicare: 

● A efectua analiza activității organizației în baza unor indicatori analitici, 

sintetici și integrali, interpretarea rezultatelor obținute în vederea racordării 

activității organizației la cerințele mediului extern.  

● A utiliza rezultatele analizei indicatorilor de eficiență și eficacitate 

pentru evaluarea adecvată a unor situații și proiecte specifice domeniului 

managementului organizațional. 

de integrare: 

● A proiecta și recomanda scenarii de soluționare a unor probleme, situații, 

cazuri concrete din domeniul managementului organizațional cu ajutorul 

metodelor de evaluare și a sistemului de indicatori de eficiență și 

eficacitate. 
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Conținutul 

disciplinei 

1. Conceptul de management  

2 Evoluția gândirii și practicilor manageriale 

3 Organizaţia managerială – obiectul managementului. Funcțiile organizației 

4 Managerul: definirea, categorii si responsabilități 

5 Mediul intern și extern al organizației 

6 Instrumentarul metodologic (metode şi tehnici) utilizat în management 

7 Planificarea strategică – funcţie a managementului 

8 Organizarea şi structurile organizatorice de management 

9 Motivarea şi antrenarea personalului 

10 Controlul managerial şi semnificaţia în management 

11 Comunicarea și coordonarea în management 

12 Adoptarea deciziilor în management 

13 Cultura organizațională  

14 Stilurile de management şi managementul conflictelor 

Evaluarea 

rezultatelor 

Evaluarea curentă se va realiza prin: 

2 testări – evaluarea curentă-probe scrise; 

Elaborarea și susţinerea produsului studiului individual- STUDIU DE CAZ, aprecierea în rezultatul participării la 

seminare 

Evaluarea finală- examen scris sau asistat la calculator,în baza testului clasic care include itemi de divers nivel de 

complexitate: a) cunoaștere; b) aplicare; c) integrare. 

Nota generală se va determina ca o medie ponderată în modul următor: 

● evaluare curentă, inclusiv produsul studiului individual – 60%; 

● evaluare finală – 40% 

Studiul 

individual 

Studenții vor elabora un STUDIU DE CAZ .  

Cerințele și termenele de elaborareși prezentatre se conțin în curriculum-ul la disciplină la capitolul VI ”Studiu 

individual” (poate fi accesat pe platforma e-learning www.moodle.usm.md ). 

Bibliografie 

recomandată 

de bază  

1. Cornescu, V., coord. Management general. – Bucureşti. Editura Actami, 2001 

2. Cornescu, V., coord. Managementul organizaţiei. – Bucureşti. Editura All Beck, 2003 

3. Nicolescu O., Verboncu I. Managementul organizaţiei. Bucureşti, Economica, 2007 

suplimentară  

1. Burduş, E., coord. Managementul schimbării organizaţionale. - Bucureşti. Editura Economica, 2003 

2. Burlacu, Natalia., Cojocaru, Vadim. Management. - Chişinău. Complexul editorial-poligrafic ASEM, 2000  

3. Certan, S. coord., Management: modalităţi de eficientizare, CEP, USM, Chişinău, 2007 

4. Dumbravă, Ionel. Management general. – Bucureşti, 2001 

5. M Radu, E., coord. Managementul firmei. Bucureşti, Editura ASE, 2003 

6. Management. Modalităţi de eficientizare. - Chişinău. CEP-USM, 2007 

7. Namio, F.A. Most effective management style for modern workplace. 

https://www.researchgate.net/publication/326091926_Most_effective_management_style_for_modern_workplac

e 

8. Rees, W. David., Porter, Cristine. Arta managementului. – Bucureşti. Editura Tehnică, 2005 
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