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Rezultatele 

 învățării 

Competențe Finalități de studiu 
CP.4 Organizarea și 

monotorizarea activităților 

organizației în conformitate 

cu cadrul normativ și 

exigențele mediului ambiant. 

de cunoaștere: 

• A cunoaște, indicatorii economico finaciari, 

normele si normativele aplicate în procesul de 

diagnosticare a unei organizații. 
 

de aplicare: 

• A aplica metodologii de calcul și analiză a 

indicatorilor economico finaciari a unei 

întreprinderii. 

de integrare: 

• A utiliza rezultatele analizei indicatorilor 

economico-financiari în scopul evaluării și 

monotorizării activității organizației, precum și 

elaborarea măsurilor de îmbunătățire a eficienței și 

eficacității firmei. 

CP. 5 Adoptarea deciziilor 

optime în condiţii de 

certitudine, incertitudine şi 

risc, gestionarea eficace a 

riscurilor în afaceri. 

 

de cunoaștere: 

• A explica şi interpreta din perspectiva economică 

a deciziile, planurile la nivel micro şi 

macroeconomic utilizând concepte, metode și 

procedee specifice diagnosticului managerial; 

de aplicare: 

• A evalua implementarea deciziilor, realizării 

planurilor şi strategiilor la nivel micro şi 

macroeconomic, în entităţile economice prin 

prisma indicatorilor economico-financiari ; 

de integrare: 

• A elabora lucrări privind efectul implementării 

deciziilor, politicilor financiare, realizarea unui 

plan sau buget, implementarea unei strategii 

financiare la nivel microeconomic. 

CP6. Aplicarea 

instrumentelor 

manageriale de evaluare a 

eficacității și efienței 

activităților, de identificare 

și mobilizare optimă a 

de cunoaștere: 

• A identifica tipul de structură organizatorică, 

nivelul ierarhic si sistemul managerial; 

de aplicare: 

• A evalua procesele, operaţiunile şi sarcinile 

specifice în vederea analizei eficienței structurii 
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rezervelor și măsurilor de 

sporire a eficacității și 

eficienței, inclusiv prin 

crearea și raționalizarea 

structurii organizatorice și 

a sistemelor de 

management a calității. 

organizatorice și a sistemelor de management al 

calitătii; 

de integrare: 

• A proiecta un sistem al calității și a structurii 

organizatorice. 

Conținutul 

disciplinei 

1. Astecte conceptuale și metodologice ale diagnosticării funțiunilor firmei; 

2. Diagnosticarea funțiunii de cercetare dezvoltare; 

3. Diagnosticarea funcţiunii de aprovizionare a întreprinderii; 

4. Diagnosticarea managerială a funcţiunii comerciale (marketing); 

5. Diagnosticarea managerială funcţiunii de producere; 

6. Diagnosticarea managerială a funcțiunii de personal; 

7. Diagnosticarea sistemului de management; 

8. Diagnosticarea situaţiilor de criză la întreprinderi; 

9. Diagnosticul global strategic al firmei. 

Evaluarea 

rezultatelor 

1. Evaluarea curentă -   se desfășoară pe parcursul semestrului în cadrul cursurilor, 

seminarelor, consultaţiilor, precum și a testărilor realizate conform calendarului 

academic. Ponderea evaluării curente constituie 60 % din nota finală. 

2. Evaluarea finală -  se realizează prin intermediul examenului scris, utilizând 

testul instituţional, compus  din 2 subiecte formate din sarcini pe 3 nivele cu 

grad diferit de complexitate (cunoaștere, aplicate, integrare) sau o altă variantă 

de test realizat prin intermediul platformei educaționale  MOODLE a USM 

(www.moodle.usm.md).  Ponderea notei acumulate la examen constituie 40% 

din nota finală la unitatea de curs. 

3. Evaluarea produsului lucrului individual – se efectuează în afara orelor  de 

contact direct: la orele de consultaţie  sau la şedinţele cercului ştiinţific. 

La învățământ cu frecvență redusă, ponderea notei semestriale este de 50% și 

a notei la examen de 50%.    

Lucrul 

individual 

Studenții vor elabora și prezenta public Studiul de caz  conform Strategiei de 

realizare a lucrului individual ghidat de profesor. 
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