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Competențe 

 

 

Competențe Finalități de studiu 

CP 1. Cunoașterea teoriilor, 

concepțiilor, principiilor și 

practicilor economiei moderne 

și ale  unui management 

performant 

de cunoaștere: 

 Cunoașterea particularităților actuale de dezvoltare a societății cu 

impact asupra activităților organizație. 

 Cunoașterea principiilor și a bunelor practici de realizare a unui 

management performant.  

de aplicare: 

 Argumentarea necesității unor abordări calitative noi a activităților 

organizației în contextul factorilor de mediu. 

de integrare: 

 Identificarea problemelor-cheie la etapa actuală de dezvoltare a 

societății.   

CP 2. Cercetarea problemelor de 

afaceri și integrarea 

cunoștințelor în soluționarea 

acestora în mediul profesional  

 

de cunoaștere: 

 Cunoașterea activităților  aferente evaluării mediului intern al 

organizației în vederea soluționării diverselor probleme. 

de aplicare: 

 Aplicarea diferitor instrumente manageriale de evaluare a mediului 

intern al organizației.  

de integrare: 

 Adoptarea unor decizii optime privind gestionarea resurselor 

organizaționale prin sinteza informațiilor obținute în procesul de 

evaluare a mediului intern al organizației. 

CP 3. Iniţierea şi dezvoltarea 

afacerii în baza elaborării 

business-planului ca urmare a 

studiilor de fezabilitate 

 

de cunoaștere: 

 Cunoașterea fundamentelor  teoretice și aplicative aferente 

previzionării.   

de aplicare: 

 Aplicarea  instrumentelor  de previzionare a cererii și ofertei în 

contextul factorilor de mediu. 

de integrare: 

 Folosirea, într-o manieră critică și sistemică, a informațiilor colectate 

și procesate cu referire la activitatea organizației.    

CP 4.  Organizarea și 

gestionarea activităților 

conform legilor și normelor 

stabilite, prin integrarea 

surselor de informații în 

contexte noi și necunoscute 

de cunoaștere: 

 Cunoașterea instrumentelor de investigare a problemelor apărute în 

organizație  

de aplicare: 

 Aplicarea diferitor metode, modele și tehnici de analiză a activității 

organizației. Planificarea și gestionarea activității organizației  

de integrare: 

 Evaluarea prin metode simple și în baza analizei factoriale, interpretarea 

rezultatelor într-o manieră critică și sistemică.  

CP 5. Asigurarea 

performanțelor strategice a 

echipelor în bază de proiecte, 

prin utilizarea tehnologiilor 

informaționale și a resurselor 

organizaționale  

de cunoaștere: 

 Cunoașterea aspectelor teoretice și aplicative ale managementului 

performant.  

de aplicare: 

     Evaluarea  performanțelor salariaților. 

 Colectarea și procesarea informației aferente managementului 

performant.  

de integrare: 

 Folosirea informației  aferente managementului performanței 

resurselor umane  într-o manieră critică şi sistemică, identificând 

direcții de sporire a eficacității sistemului de management al 

performanței.  

CP 6. Gestionarea și promovarea de cunoaștere: 



schimbărilor organizaționale 

într-un mediu complex și 

turbulent 

 

   Distingerea influențelor posibile ale  mediului exogen asupra 

organizației.   

de aplicare: 

   Operarea cu instrumente moderne demicsorare a rezistenței la 

schimbările organizaționale.  

de integrare: 

    Reacționarea promtă și adecvată și luarea de decizii aferente 

diverselor activități  în situaţii de incertitudine şi risc. 

CP 7. Proiectarea și planificarea 

afacerilor în funcție de 

prioritățile strategice 

de cunoaștere: 

   Cunoașterea aspectelor teoretice și aplicative ale proiectării și 

planificării funcțiunilor în organizație.  

de aplicare: 

 Colectarea și procesarea informației necesare pentru planificarea 

funcțiunilor în dependență de priorităţi. 

de integrare: 

    Interpretarea critică și sistemică a datelor rezultate din procesarea 

informației aferente planificării  funcțiunilor în organizație.  

 

 
CP 8. Cunoașterea și aplicarea 

normelor etice, profesionale și 

sociale în activitatea diferitor 

niveluri ierarhice manageriale 

de cunoaștere: 

 Cunoașterea aspectelor teoretice și aplicative ale comunicării ca 

imperativ managementului.  

de aplicare: 

 Colectarea și  procesarea  informației cu privire la diverse aspecte ale 

activității organizației. 

 Realizarea unei comunicări interpersonale bazate pe principii etice. 

de integrare: 

 Raționalizarea sistemului informațional al organizației.  

Conținutul 

disciplinei 

1. Concepte de bază ale managementului schimbării 

2. Diagnosticarea organizației 

3. Elaborarea strategiei organizației 

4. Reproiectarea structurii organizatorice 

5. Perfectionarea sistemului decizional 

6. Perfectionarea sistemului informațional și a comunicării organizaționale 

7. Sisteme, metode și tehnici de management 

8. Schimbarea sistemului motivațional 

9. Schimbarea culturii organizationale 

10. Negocierea in procesul schimbării organizaționale 
Evaluarea 

rezultatelor  

Pentru evaluarea rezultatelor învăţării în cadrul disciplinei se realizează: 

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

De asemenea, sunt apreciate cu note pe o scală de la 1 la 10 atestările  semestriale obligatorii, care se 

desfășoară în perioadele prestabilite în calendarul academic anual. Ponderea evaluării curente constituie 60% 

(50% - la forma de studii frecvență redusă) din nota finală. 

2. Evaluarea finală - se realizează prin intermediul examenului scris, utilizând testul instituţional, alcătuit 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% (50% - la forma de studii 

frecvență redusă) din nota finală la disciplină. 

3. Evaluarea produsului studiului individual – se efectuează în afara orelor  de contact direct: la orele de 

consultaţie. Cele mai bune lucrări vor fi prezentate la seminar. 
Studiul 

individual 

Elaborarea unei propuneri de proiect cu cu finanțare nerambursabilă. 

Sarcini: 

 Identificarea problemei , cu ajutorul tehnicii Arborelui problemei; formularea  și argumentarea ideii 

proiectului în contextul problemei identificate;  

 Descrierea  beneficiarilor și grupurilor țintă ale proiectului; 

 Expunerea obiectivului general  și obiectivelor specifice ale proiectului, prezentarea acestora cu ajutorul 

tehnicii Arborelui obiectivelor;  

 Elaborarea planului de activități, expunerea acestora în diagrama Gantt;  elucidarea  metodelor de 

implementare a proiectului;  

 Descrierea rezultatelor așteptate. Elaborarea indicatorilor de performanță și prezentarea acestora în 

Matricea cadrului logic al proiectului; 
 Argumentarea durabilității și impactului proiectului; 

 Elaborarea bugetului proiectului. 
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