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Codul Total ore Curs Seminare Laborator 
Studiul 

individual 

Credite 

(ECTS) 

Limba de 

predare 

S.05.A.0.41 120 30 30 - 60 4 Română/rusă 

S.07.A.0.41 120 8 12 - 100 4 Română/rusă 

 
Rezultatele 

învățării: 

Competențe 

Competențe Finalități de studiu 

CP 1. Operarea cu conceptele, 

teoriile, metodele și 

instrumentele fundamentale de 

natură economico-financiară în 

realizarea sarcinilor 

profesionale  

de cunoaștere: 

  A reda concepte, teorii, metode, instrumente fundamentale economico-

financiare utilizate în explicarea și evaluarea fenomenelor și proceselor 

de natură economică. 

de aplicare: 

 A identifica și interpreta factorii de natură socială, economică, 

psihologică, legislativă, de mediu, care influențează procesele de 

manageriale în entitățile economice. 

de integrare: 

 A aplica principii de proiectare a sistemului de management. 

CP 5. Adoptarea deciziilor 

optime în condiții de certitudine, 

incertitudine și risc; gestionarea 

eficace a riscurilor în afaceri; 

 

de cunoaștere: 

 A descrie procesul decizional și tipologia deciziilor la nivel micro şi 

macroeconomic utilizând concepte, metode și procedee specifice. 

de aplicare: 

 A optimiza deciziile manageriale în contextul proiectării sistemului 

informațional. 

de integrare: 

 A elabora algoritmul de implementare a sistemului de management 

reproiectat. 

CP 6. 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: 

 A cunoaște metode și procedee de bază, pentru elaborarea structurii 

organizatorice. 

de aplicare: 

 A utiliza adecvat metode și procedee de bază, pentru elaborarea structurii 

organizatorice. 

 A adapta subsistemele sistemului de management la schimbările 

mediului intern și extern al întreprinderii. 

de integrare: 

 A proiecta sistemul de management în corelație cu strategia 

organizațională.   

CP 7. Identificarea și 

gestionarea informațiilor 

adecvate și relevante în vederea 

dezvoltării și extinderii 

activităților de afaceri derulate. 

de cunoaștere: 

 A descrie indicatorii subsistemelor sistemului de management. 

de aplicare: 

 A aplica metode de studiu și analiză a sistemului de management. 

de integrare: 

 A evalua critic procesele, operaţiunile şi sarcinile specifice domeniului 

administrarii afacerilor. 

 A corela elementele sistemului de management cu etapele ciclului de 

viață a întreprinderii. 

Conținutul 

disciplinei 

1. Conceptul de sistem; 

2. Metodologii de proiectare și reproiectare a sistemului de management al întreprinderii; 

3. Diagnosticarea sistemului de management; 

4. Proiectarea sistemului organizatoric; 

5. Proiectarea sistemului informațional; 

6. Proiectarea sistemului decizional; 

7. Proiectarea sistemului metodologic. 
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 

Pentru activitatea individuală, studenții realizează un Studiu de caz în grupuri mici, formate din 4 studenți. 

Soluționarea Studiului de caz este prezentată cadrului didactic în varianta scrisă, în termenii stabiliți. Criterii de 

evaluare:   

 Structura produsului; 

 Relevanța metodologiei aplicate; 

 Gradul de realizare a investigației; 

 Gradul de argumentare a soluțiilor; 

 Evaluarea modului de rezolvare a cazului; 

 Perfectarea produsului. 
         În caz de necesitate studentul are posibilitate de a obține o consultație personală a profesorului. 
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