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Universitatea de Stat din Moldova 

Facultatea Ştiinţe Economice 

Departamentul Administrarea afacerilor 

Specialitatea - 0413.1 Business și administrare 

 

FIŞA DISCIPLINEI/MODULULUI 

Disciplina MANAGEMENTUL INFORMAȚIONAL ȘI COMUNICARE ÎN AFACERI 

Responsabil de disciplină/modul: Pestușco Nina, dr., conf.univ. 

Administrarea disciplinei 

Codul Total ore Curs Seminare Laborator 
Studiul 

individual 

Credite 

(ECTS) 

Limba de 

predare 

S.06.O.0.50 90 21 21 - 48 3 Rom, rus 

S.08.A.0.50 90 8 8 - 74 3 Rom, rus 
 

Rezultatele 

învăţării: 

Competențe 

Competențele Finalități de studiu 

C3. Crearea și monitorizarea 

echipelor multidisciplinare în 

corespundere cu activitatea 

organizației; dezvoltarea 

relațiilor productive de 

colaborare în cadrul echipelor, 

aplicarea și raționalizarea 

instrumentelor de motivare a 

participanților acestora 

de cunoaștere: 

● A descrie conceptele și principiile specifice activităților realizate în 

echipă la nivelul organizației în domeniul managementului 
informational 

de aplicare: 

● A determina și a descrie sursele și tipurile de informații necesare în 

derularea activității organizațiilor 

de integrare: 

● A stabili responsabilitățile și sarcinile specifice comunicării 

organizaționale realizate la nivelul entităților economice 

C7. Identificarea și 

gestionarea informațiilor 

adecvate și relevante în 

vederea dezvoltării și 

extinderii activităților de 

afaceri derulate 

de cunoaștere: 

● A dezvolta conceptele și procedeele specifice domeniului 

managementului informațional și comunicării în afaceri 

de aplicare: 

● A distinge și a interpreta aria de competență și implicare a 

managerilor de la diferite niveluri ierarhice pentru comunicarea 
informațiilor în/din cadrul organizației 

de integrare: 

● A aplica metode de analiză în vederea fundamentării și creșterii 

gradului de soluționare a problemelor din domeniul managementului 
informațional și comunicării în afaceri 

C8. Elaborarea și 

coordonarea proiectelor 

privind soluționarea 

problemelor din domeniul 

administrării afacerilor în 

baza utilizării eficiente a 

resurselor organizaționale 

de integrare: 

● A argumenta utilizarea diverselor proceduri de asigurare a condițiilor 

pentru implementarea sistemelor informaționale eficiente în cadrul 

organizației 

de aplicare: 

● A realiza evaluarea critică a utilizării metodelor managementului 

informational și comunicării în afaceri în cadrul diferitor organizații 

de integrare: 

● A estima suportul factorilor determinanți în managementul 

informațional și comunicarea în afaceri 

● A aplica metode de evaluare a componentelor sistemului 

informațional al organizației și a soluționa problemele identificate 

implicând resursele disponibile în cadrul organizației 

Conținutul 

disciplinei 

1. Cadrul conceptual al managementului informational 

2. Sistemul informațional. Sistemul informațional și sistemul informatic: sfera de interferență 

3. Componentele și funcțiile SI 

4. Sistemul informațional al managementului și raționalizarea acestuia 

5. Procesul de comunicare și tipologia comunicarii 

6. Comunicarea organizațională: zone de comunicare, factori și obstacole ale procesului de comunicare 
7. Eficientizarea comunicării în afaceri 
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Evaluarea 

rezultatelor 

Evaluarea curentă se va realiza prin: 

2 testări – evaluarea curentă-probe scrise; 

Elaborarea și susţinerea produsului studiului individual referat, 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   referat . 

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. Androniceanu A. Managementul schimbărilor. București: Editura economică, 2000. 

2. Bojan I., Bacali L. Sisteme informatice pentru management. Cluj-Napoca: Dacia, 1999. 

3. Bulgaru O. Managementul sistemelor informaționale: note de curs. Chișinău: Tacis, 1998. 

4. Nicolescu O. Sistemul informational-managerial al organizației. București: Editura economică, 2008. 

5. Olivesi S. Comunicarea managerială. București: Tritonic Tours, 2005. 
6. Oprea D. și al. Proiectarea sistemelor informaționale. Iași: Universitatea AI. Cuza, 2006. 

suplimentară 

1. Oprea D. și al. Sisteme informaționale pentru afaceri, Iași: Polirom, 2002. 

2. Oprea D. Analiza și proiectarea sistemelor informaționale economice. Iași: Polirom, 2006. 

3. Prutianu Ș. Manual de comunicare și negociere în afaceri. Iași: Polirom, 2000. 
4. Zaharie D. și al. Sisteme informatice pentru asistarea deciziei. București: Duall Tech, 2001. 

 

http://www.moodle.usm.md/

