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Management  General 

1. Date despre unitatea de curs/modul 
Facultatea Inginerie Economică şi Business 

Departamentul Economia si Management  

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 
Programul de studiu 0710.1 Inginerie şi Management în Industria Alimentară 
Anul de studiu Semestrul Tip de 

evaluare 
Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

II (învăţământ cu frecvenţă); 
III (învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

3 
5 E 

F – unitate de 
curs 

fundamentale 

unitate de curs 
obligatoriu 4 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 
Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator/seminar Proiect de 
an 

Studiul materialului 
teoretic Pregătire aplicaţii 

120 30 30 - 60  
 

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 
Conform planului de învăţământ Birotica 
Conform competenţelor Analiza si sinteza informatei 

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru o buna desfășurare a cursului și prezentare a materialului teoretic în sala de curs 
este nevoie de proiector și calculator, precum și tablă. Nu vor fi tolerate întârzierile 
studenților, intrarea și ieșirea studenților de la curs fără motiv, precum și convorbirile 
telefonice în timpul cursului. 

Seminar/ 
Laborator 

Pe parcursul lecțiilor practice vor fi examinate și rezolvate diferite studii de caz, ce 
vizează situatia   intreprinderilor  

 
5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

CPL2. Asocierea cunostintelor, principiilor şi metodelor specifice ştiinţelor economice pentru 

identificarea şi analiza fenomenelor economice specifice întreprinderilor industriei alimentare 

• C2.1. Descrierea funcţiilor managementului şi a funcţiunilor întreprinderilor din industria 

alimentară. 

• C2.2. Explicarea rolului interacţiunii şi exercitări funcţiilor managementului şi 

funcţiunilor întreprinderii din industria alimentară. 

• C2.3. Conceperea funcţionării întreprinderilor din industria alimentară. 

• C2.4. Evaluarea caracteristicilor funcţiunilor întreprinderii din industria alimentară. 
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• C2.5. Formularea soluţiilor pentru asigurarea activităţii eficiente a întreprinderii din 

industria alimentară 

CPL4. Analiza activităţii întreprinderii pe domenii: marketing, producere, MRU, finanţe 

la întreprinderile industriei alimentare. 

• C4.1. Identificarea şi descrierea elementelor definitorii ale performanţelor întreprinderii 

din industria alimentară. 

• C4.2. Explicarea interacţiunii factorilor care determină performanţele întreprinderii din 

industria alimentară. 

• C4.3. Aplicarea metodelor şi principiilor de bază pentru creşterea performanţelor 

întreprinderii din industria alimentară. 

• C4.4. Alegerea criteriilor şi metodelor de evaluare a performanţelor întreprinderii din 

industria alimentară. 

• C4.5. Dezvoltarea de soluţii complexe pentru creşterea performanţelor întreprinderii din 

industria alimentară. 

CPL5. Sinteza şi formularea problemelor în baza analizelor efectuate la nivel de întreprindere 

din industria alimentară. 

• C5.1. Precizarea criteriilor de evaluare a eficienţei. 

• C5.2. Utilizarea cunoştinţelor interdisciplinare pentru asigurarea eficienţei. 

• C5.3. Utilizarea unor principii şi metode fundamentale pentru asigurarea sustenabilităţii  

activităţii întreprinderii din industria alimentară. 

• C5.4. Utilizarea adecvată a metodelor de evaluare şi eficientizare a activităţii 

întreprinderii din industria alimentară. 

• C5.5. Realizarea proiectelor ce ar include identificarea şi analiza problemelor, 

planificarea, implementarea şi realizarea unui feed-back adecvat. 

 
 
 

Competenţe 
transversale 

CT2. Identificarea, descrierea şi derularea proceselor, cu preluarea diferitelor roluri în 
echipă şi descrierea clară şi concisă, verbal şi în scris, în limba română şi într-o limbă de 
circulaţie internaţională, a rezultatelor din domeniul de activitate. 

 
6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Este de a forma viitorilor specialiști o viziune integra referitor la principiile si procesele 
manageriale 

Obiectivele specifice Consta în examinarea functiilor, subsistemelor  manageriale,  a principalelor metode 
specifice si generale de management.  

 
7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 
învăţământ 

cu 
frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 
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Tematica prelegerilor 
T1. Conceptul si notiunea managementului 2 1 

1 
T2. Managerul si locul sau in cadrul organizatiei 2 

T3. Evolutia gindirii manageriale 2 1 
1 
1 

T4. Firma si mediul ambiant al ei 2 
T5-6. Functiile managementului 4 
T7 Procesul si sistemul de management 2 1 
T8. Subsistemul organizatoric. Organizarea formala si neformala a organizatiei 2 1 

1 
T 9-10. Tipurile principale de structuri organizatorice 4 

T11. Subsistemul informational 2  
T12. Subsistemul  decizional 2  
T13 Metode si tehnice specifice de management 2 

T14-15. Metode si tehnice generale de management 4  
Total prelegeri: 30 8 

 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 
învăţământ 

cu 
frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 
Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

LP1.  Notiuni generale privind managementul 2 1 
1 
1 

LP2.  Caracteristica managerului  modern 2 
 LP3. Studiu de caz  ,, Organizatia si manager’’ 2 
LP4. Examinarea mediului ambiant 2 1 
 LP5. Mediu extern. Oportunitati si pericole. 2 1 
LP6.  Planificarea functie a managementului 2 1 
LP 7. Functia de motivare in management 2 1 
LP. 8 Organizarea neformala a unei intreprinderi 2 1 
LP 9-10. Structura organizationala. Studiu de caz 4  

 LP.11 Sistemul informational la intreprindere 2 
LP.12 Decizia manageriala. Studiu de caz 2  
LP.13  Metoda Delbecq   2  
LP 14  Examinarea metodelor generale de management 2  
LP15.Strategia intreprinderii’’ Studiu de caz 2  

Total lecții practice: 30 8 
 

8. Referinţe bibliografice 
Principale  

1. Andrei Cojuhari, Vasile Mamaliga (coordonatori), Management Industrial ,(Manual 
unuversitar), Editura “Tehnica-Info” Chişinău, 2019. 

2. Ion Criveanu, Daniela Popescu, Maria Magdalena Criveanu, Management,(Manual 
universitar), Editura Universitaria, Craiova, 2018 

3. Vadim Dumitraşcu, Sorin Adrian Ciupitu, Bazele managementului, PRO Universitaria 
Bucureşti, 2013 
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Suplimentare 1. Ion Criveanu, Daniela Popescu, Maria Magdalena Criveanu, Management şi Marketing, 
Editura Universitaria, Craiova, 2017 

2. Nicolaescu O., Nicolaescu C., Organizatia si managementul bazat pe cunostinte-Teorie, 
metodologie, studii de caz si baterii de teste, Ed. Pro Universitaria, 2011 

3. Nicolaescu O., Verbencu I., Fundamentele managementului organizatiei, Ed. Universitara, 
2008 

4. Nicolaescu O., Verbencu I., Metodologii manageriale, Ed. Universitara, 2008 
5. Ionescu Gh., Cazan E., Management, Ed. Universitatii de vest, 2007 
6. Lock D., Manualul Gower de management, Ed. Codecs,  2009 
7. Kanter M., Frontierile Managementului, Ed. Meteor Pres, 2006 

 

 

9. Evaluare 
Curentă 

Proiect de an Examen final Atestarea 1 Atestarea 2 
30% 30% - 40% 

Standard minim de performanţă 
Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi seminarii; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări și seminarii; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoașterii materialului teoretic si aplicării lui în practică la 
rezolvarea diferitor situații practice 

 


