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Codul Total ore Curs Seminare Laborator 
Studiul 

individual 

Credite 

(ECTS) 

Limba de 

predare 

F.02.O.08 150 30 60 - 60 5 Română/rusă 

F.01.O.08 150 16 20 - 114 5 Română/rusă 

 
Rezultate

le 

învățării: 

Compete
nțe 

Competențe Finalități de studiu 

C1. Operarea cu conceptele, 

teoriile, metodele și instrumentele 

fundamentale de natură 

economico-financiară în 

realizarea sarcinilor profesionale  

de cunoaștere: 

 Cunoașterea conceptelor, teoriilor și metodelor de 

management adecvate pentru gestionarea fenomenelor 

și proceselor ce se produc în organizațiile moderne. 

de aplicare: 

 Determinarea și interpretarea diversității factorilor de 

mediu care influențează procesele manageriale în 

organizații.  

 Utilizarea adecvată a conceptelor și teoriilor 

manageriale pentru soluționarea situațiilor și 

problemelor teoretico-practice apărute în procesul 

gestionării activităților organizației. 

 Identificarea celor mai relevante instrumente 

manageriale pentru situații practice concrete, ținând 

cont de influențele exercitate de factorii mediului intern 

și extern al organizației. 

de integrare: 

 Elaborarea de proiecte de dezvoltare a organizației prin 

operarea cu conceptele, teoriile și metodele 

manageriale moderne.  

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: 

 Cunoașterea metodelor și instrumentelor de 

management eficace al grupurilor de muncă  

de aplicare: 

 Aplicarea eficace a metodelor și procedeelor de 

management în contextul fiecărei funcții: previzionare, 

organizare, antrenare, coordonare, control-evaluare.  

de integrare: 

 Integrarea diferitor instrumente manageriale în vederea 

atingerii unei performanțe maxime a grupurilor de 

muncă.  

 Raționalizarea, armonizarea optimă a relațiilor de 

muncă în vederea atingerii obiectivelor strategice ale 

organizației. 

C4. Organizarea și monitorizarea 

activităților organizației în 

conformitate cu cadrul normativ 

și exigențele mediului ambiant 

de cunoaștere: 

 Distingerea și identificarea indicatorilor relevanți în 

vederea evaluării activităților derulate de organizație.  

de aplicare: 

 Efectuarea analizei activității organizației în baza unor 

indicatori analitici, sintetici și integrali, interpretarea 

rezultatelor obținute în vederea racordării activității 

organizației la cerințele mediului extern.  



 Utilizarea rezultatelor analizei indicatorilor de eficiență 

și eficacitate pentru evaluarea adecvată a unor situații 

și proiecte specifice domeniului managementului 

organizațional. 

de integrare: 

 Proiectarea și recomandarea unor 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. 

C6. Aplicarea instrumentelor 

manageriale de evaluare a eficacității 

și eficienței activităților, de 

identificare și mobilizare optimă a 

rezervelor și măsurilor de sporire a 

eficacității și eficienței, inclusiv prin 

crearea și raționalizarea structurii 

organizatorice și a sistemelor de 

management al calității 

de cunoaștere: 

 Cunoașterea reperelor teoretice și instrumentelor 

manageriale de proiectare a structurii organizatorice a 

organizației. 

de aplicare: 

 Determinarea celor mai adecvate tipuri de structuri 

organizatorice și moduri de proiectare a sistemului 

managerial pentru asigurarea unei bune funcționalități 

a organizației. 

 Aplicarea metodelor și procedeelor de proiectare a 

structurii organizatorice a organizației. 

 Evaluarea critică a proceselor, operațiunilor și 

sarcinilor specifice în scopul identificării gradului de 

eficiență a structurii organizatorice și a sistemului de 

management al organizației. 

de integrare: 

 Proiectarea principalelor componente ale unui sistem 

de management, generator de eficiență organizațională 

maximă. 
Conținut

ul 

disciplin

ei 

1. Definirea managementului – abordat ca proces managerial 

2. Evolutia gandirii și practicilor manageriale 

3. Organizaţia managerială – obiectul managementului 

4. Managerul: definirea, categorii si responsabilitati 

5. Mediul intern și extern al organizatiei 

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 / coordonarea în management 

12. Adoptarea deciziilor în management 

13. Cultura organizațională  

14. Stilurile de management şi managementul conflictelor 
Evaluar

ea 

rezultate

lor  

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 
individu

al 

Pentru activitatea individuală, studenții realizează un Studiu de caz în care vor realiza următoarele sarcini: 
1. Documentarea cazului; 

2. Analiza şi procesarea informaţiilor 



3. Găsirea şi notarea soluţiilor; 

4. Analiza şi compararea soluţiilor (variantelor); 

5. Formularea şi prezentarea soluţiilor şi/sau deciziilor optime; 

6. Perfectarea produsului conform cerinţelor tehnice înaintate. 
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