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Universitatea de Stat din Moldova 

Facultatea de Ştiinţe Economice 

Departamentul ___Administrarea Afacerilor___ 

FIŞA DISCIPLINEI/MODULULUI 

 

MANAGEMENTUL CORPORATIV 

Responsabil de disciplină/modul: Cosnicean Irina dr., lect. univ. 

Administrarea disciplinei 

Codul Total ore Curs Seminare Laborator 
Studiul 

individual 

Credite 

(ECTS) 

Limba de 

predare 

S.05.A.0.38 150 30 30 - 90 5 Română/ 

rusă 

S.06.A.0.38 150 8 16 - 126 5 Română/ 

rusă 

 

Rezultatele 

învăţării:  

Competențe 

Competențele Finalități de studiu 

C 1. Operarea cu conceptele, 
teoriile, metodele și 
instrumentele fundamentale 
de natură economico-
financiară în realizarea 
sarcinilor profesionale. 

de cunoaștere: 

• Cunoașterea și descrierea conceptelol, teoriilor și metodelor 

managementului corporativ în explicarea și evaluarea 

fenomenelor și proceselor de natură managerială. 

• Cunoașterea și a descrierea proceselor, fenomenelor, proiectelor 

specifice managementului corporativ. 

de aplicare: 

• Aplicarea cunoştinţelor necesare pentru soluţionarea problemelor 

economice din domeniul managementului corporativ, 

• Aplicarea cunoştinţelor necesare pentru soluţionarea problemelor 

economice din domeniul managementului corporativ. 

• Aplicarea şi a utilizarea metodelor de planificare a corporațiilor. 

de integrare: 

• Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor și metodelor 

managementului corporativ pentru soluționarea situațiilor și 

problemelor teoretico-practice; 

• Evaluarea critică a procesele, fenomenele, proiectele specifice 

managementului corporativ. 

• Estimarea necesității abordării strategiilor manageriale în 

realizarea afacerii într-o corporaţie. 

• Analiza specificul fiecărui tip de corporaţie. 

• Abordarea măsurilor de bază pentru organizarea Societăților pe 

Acțiuni. 

• Abordarea metodelor de repartizare a beneficiului. 

C  3. 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 operațiunilol și sarcinilor specifice corporațiilor, 

realizate în echipă a activității la nivelul corporațiilor.   

• Cunoașterea metodelor și procedeelor de îmbunătățire a eficienței 

și eficacității activității corporației. 

• Cunoașterea proceselor, operaţiunile şi a sarcinilor specifice în 

vederea analizei măsurilor de îmbunătățire a eficienței și 

eficacității activității corporației.   

de aplicare: 

• Aplicarea unor instrumente eficace de formare a echipelor de 

lucru cu nivel de motivare înalt, pentru a administra eficient o 

corporație, în urma îmbunătățirii proceselor, operaţiunilor şi 

sarcinilor specifice corporațeie. 

• Utilizarea adecvată a  metodelor și procedeelor de îmbunătățire a 

eficienței și eficacității activității corporației. 

• Evaluarea critică a proceselor, operaţiunile şi a sarcinilor specifice 

în vederea analizei măsurilor de îmbunătățire a eficienței și 

eficacității activității corporației.   
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de integrare: 

• Explicarea operațiunilol și sarcinilor specifice corporațiilor, 

realizate în echipă a activității la nivelul corporațiilor.   

• Dezvoltarea deprinderilor abordării ştiinţifice a proceselor de 

administrare corporativă. 

• Proiectarea structurii organizatorice a  unei corporații.  

• Asigurarea gestionării informaționale cu scopul de îmbunătățire a 

eficienței și eficacității activității corporației. 

C 4. Organizare și monitorizarea 

activităților organizației în 

conformitate cu cadrul normativ 

și exigențele mediului ambiant. 

de cunoaștere: 

• Cunoașterea particularităţilor specifice de administrare 

corporativă.  

• Cunoașterea modalităților de reorganizare şi lichidare a 

societăţilor pe acţiuni în Republica Moldova. Conceperea 

principiilor administrării corporative. 

• Cunoașterea diverselor căi de formare şi repartizare a profitului şi 

dividendele de către corporaţii. 

de aplicare: 

• Abordarea particularităţilor specifice de administrare corporativă.  

• Aplicarea modalităților de reorganizare şi lichidare a societăţilor 

pe acţiuni în Republica Moldova.  

• Aplicarea principiilor, metodelor, modelelor de analiză, evaluare 

și control, pentru a implementa deciziei, planurilor, strategiilor 

eficiente în activitatea corporațiilor  

• Aplicarea principiilor administrării corporative.  

• Argumentarea aplicatibilității diverselor căi de formare şi 

repartizare a profitului şi dividendele de către corporaţii. 

• Exprimarea argumentată a atitudinii faţă de rolul corporaţiilor 

transnaţionale în dezvoltarea economiei naţionale. 

de integrare:  

• Analiza modalităților de reorganizare şi lichidare a societăţilor pe 

acţiuni în Republica Moldova.  

• Analiza rolului corporaţiilor transnaţionale în dezvoltarea 

economiei naţionale.  

• Elaborarea trăsăturilor caracteristice funcţiilor manageriale 

corporative a Republicii Moldova. 

• Integrareai diverselor căi de formare şi repartizare a profitului şi 

dividendele de către corporaţii. 

C 7. Identificarea și gestionarea 
informațiilor adecvate și 
relevante în vederea 
dezvoltării și extinderii 
activităților de afaceri 
derulate. 

de cunoaștere:  

• Cunoașterea modalităților de evidenţă şi a dărilor de seamă a 

societăţilor pe acţiuni.  

• Cunoașterea structuri organizatorice și sistemului de 

management al calității din cadrul corporației. 

• Cunoașterea valorilor și cerințelor privind managementul 

corporativ. 

de aplicare: 

• Identificarea  măsurilor de îmbunătățire a eficienței și eficacității 

activității corporației; 

• Argumentarea în funcţie de situaţie  a modalităților de evidenţă şi 

darea de seamă a societăţilor pe acţiuni.  

de integrare: 

• Elaborarea structuri organizatorice și sistemului de management 

al calității din cadrul corporației. 

• Promovarea valorilor și cerințelor privind managementul 

corporativ. 

• Implementarea principiilor de gestiune corporativă.  

Conținutul 

disciplinei 

1. Conceptul şi esenţa obiectului Managementul Corporativ. 

2. Analiza modelelor contemporane a administrării corporative în ţările economic dezvoltate. 

3. Particularitățile gestionării corporative  

4. Tipurile de uniuni corporative  
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5. Înfiinţarea Societăţilor pe Acţiuni în Republica Moldova 

6. Trăsături caracteristice conducerii societăţii pe acţiuni. 

7. Activitatea FI şi evidenţa financiară corporativă. 

8. Rolul corporaţiile transnaţionale în dezvoltarea economiei naţionale. 
 

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. Caraganciu A., Răilean N. Managementul corporativ. Chișinău, 2019. 

2. Jonas Ridderstrale, Mark Wilcox Revitalizarea corporatiei. Cum reusesc liderii sa produca schimbarea 

Editura Publica 2010. 

3. Laurentiu-Mihai Treapat. Solutii de consolidare a brandului corporativ prin managementul riscurilor. 

București, 2015 

4. Legea privind Societăţile pe Acţiuni, Chişinău, 2 aprilie 1997. 

5. Muntean N. Analiza stabilității financiare în sectorul corporativ : Monografie. Chișinău, 2019. 

6. Sihverdiev A.P. Sub red. Managementul corporativ. Manual / Editura Academiei de management si 

serviciu de stat pe lângă Guvernatorul Republicii Komi, 2003 

7. Svetlana Pînzari, Ianina Spinei Administrarea corporativă – premisă a transparenţei şi prevenirii 

corupţiei Chişinău, 2004  

8. Țurcan Gh. Managementul corporativ. ASEM, Chișinău, 2016 

9. Мазур И.И.. Шапиро В.Д., Ольдероге Н.Г. «Корпоративный менеджмент», Москва 2010 

10. Тютык О. В. «Корпоративный менеджмент», Пермь 2018 https://elis.psu.ru/node/514205 

suplimentară  

1. Badrus Gh., Rădăceanu E.. Globalitate şi Management. Bucureşti 1999. 

2. Burlacu Natalia. Managementul corporativ: problemele metodologice manageriale ale gestiunii în 

perioada de tranziţii la economia de piaţă. Ch.: A.S.E.M., 1996, 297 p.  

3. Cercetările pe tema practicii de management corporativ in regiuni din Rusia. La comanda si sub 

redacția International Financial Corporation (IFC). - 2003. 

4. Cosnicean I., Raevskaia I. Republica Moldova între Tripoda puterii mondiale şi Uniunea Vamală. 

Conferința Ştiinţifică Națională cu Participare Internațională Paradigme moderne în dezvoltarea 

economiei naționale și mondiale. 29 – 30 OCTOMBRIE 2021, Chișinău, - 386 – 392 p. 

5. Korten D.C. Corporaţiile conduc lumea. Bucureştii 1999. 

6. Laurentiu-Mihai Treapat. Riscul și brăndurile corporative. Sinteze și studii de caz pentru studenți. 

București, 2018, 140p. 

7. Marek H. Administrarea societăţilor pe acţiuni în economia de piaţă. Bucureşti 1995. 

8. Niconova I. Finanţarea afacerilor. - М.: Alpina, 2003. - p. 49. 

9. Price Waterhouse. Administrarea corporativă şi drepturile acţionarilor în Republica         Moldova. 

Chişinău,1996. 

10. Raportul asupra calităţii de management corporativ in 59 emitenţi principale din Rusia. - Expert 

RА. - 2004 (www.raexpert.ru). 

11.  Svetlana Pînzari, Ianina Spinei. Administrarea corporativă – premisă a transparenţei şi prevenirii 

corupţiei Chişinău, 2004 

12. Настольная книга акционеров, Кишинев, 1998. 

13. Пезенти А. Очерки политической экономии капитализма. Москва, 1986. 

14. Т.В.Кашанина. - Корпоративное право. - Москва, 1999. 

15. Я.И.Функ, В.А.Михальченко, В.В.Хвалей. - Акционерное Общество: история и теория. 

Минск, 1999. 

Data completării                                            Semnătura titularului de curs 

________________                                ________________________________  
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