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MANAGEMENT ÎN  INDUSTRIE 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Inginerie Economică şi Business 

Departamentul Economie şi Management  

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 363.1 Business și administrare 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

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

redusă) 

4 
6 E 

S – unitate de 
curs 

fundamentale 

A - unitate de 
curs opţională 4 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Prelegeri Seminar 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicaţii 

învățământ cu frecvență 

120 30 30 30 30 

învățământ cu frecvență redusă 

120 8 10 50 52 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Cunoştinţe în Economia în industrie, Managementul  general, Tehnologii 
moderne de producţie 

Conform competenţelor Competenţe de analiză şi sinteză a 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 
se va folosi calculatorul, proiectorul și tabla. 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/laboratoarelor vor fi analizate și rezolvate probleme şi 
studii de caz/laboratoare ce vizează situatia intreprinderilor. Studenţii vor folosi 
informaţia plasată pe platforma MOODLE pentru studii şi autoevaluare. 

 
5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

CPL2. Asocierea cunostintelor, principiilor şi metodelor specifice ştiinţelor economice pentru 
identificarea şi analiza fenomenelor economice specifice întreprinderilor industriale  

 C2.1. Descrierea funcţiilor managementului şi a funcţiunilor întreprinderilor 
industriale. 

 C2.2. Explicarea rolului interacţiunii şi exercitări funcţiilor managementului şi 
funcţiunilor întreprinderii industriale. 

http://www.utm.md/


                                                                                             FIŞA UNITĂŢI I  DE CUR S/MODULULUI  
 

 

 C2.3. Conceperea funcţionării întreprinderilor industriale. 

 C2.4. Evaluarea caracteristicilor funcţiunilor întreprinderii industriale. 
C2.5. Formularea soluţiilor pentru asigurarea activităţii eficiente a întreprinderii 
industriale. 

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

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

 C4.2. Explicarea interacţiunii factorilor care determină performanţele întreprinderii 
industriale. 

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

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

 C4.5. Dezvoltarea de soluţii complexe pentru creşterea performanţelor întreprinderii 
industriale. 

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

 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 industriale. 

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

 C5.5. Realizarea proiectelor ce ar include identificarea şi analiza problemelor, 
planificarea, implementarea şi realizarea unui feed-back adecvat. 

CPL6. Elaborarea  variantelor alternative de soluţionare a problemelor la nivel de 
întreprindere. 

 C6.1. Descrierea subdiviziunilor întreprinderii. 

 C6.2. Utilizarea de metode şi instrumente specifice economice şi manageriale pentru 
explicarea funcţionării întreprinderii. 

 C6.3. Aplicarea principiilor şi metodelor fundamentale pentru determinarea 
soluţiilor economice şi manageriale.  

  C6.4. Alegerea criteriilor şi metodelor de evaluare a performanţelor şi eficienţei 
întreprinderii. 

 C6.5. Elaborarea şi implementarea de soluţii complexe pentru asigurarea activităţii 
eficiente a întreprinderii. 

Competenţe 
transversale 

 CT1. Realizarea lucrării de an cu utilizarea corectă a surselor bibliografice şi a datelor 
privind managementulm activităţii întreprinderii în baza Informaţiei şi a datelor 
întreprinderilor industriale. Lucrarea se va realiza în condiţii de autonomie restrânsă şi 
asistenţă calificată. 

 CT2. Realizarea activităţilor şi exercitarea rolurilor specifice muncii în echipă pe diferite 
paliere ierarhice. Promovarea spiritului de iniţiativă, dialogului, cooperării, atitudinii 
pozitive şi respectului faţă de colegi, diversităţii şi pluralismului de opinii şi cultură,  
îmbunătăţirea continuă a nivelului de profesionalism. 
CT3. Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă în scopul inserţiei 
pe piaţa muncii şi al adaptării la dinamica cerinţelor acesteia şi pentru dezvoltarea 
personală şi profesională. Utilizarea eficientă a abilităţilor lingvistice şi a cunoştinţelor din 
domeniul comunicării şi tehnologiilor informaţionale. 
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6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Formarea competenţelor profesionale în baza pregătirii teoretice şi practice în 
domeniul managementului industrial. 

Obiectivele specifice  Formarea abilităţilor necesare de gestionare şi administrare a activităţii 
întreprinderii;  

 Dezvoltarea capacităţilor de a înţelege activitatea întreprinderii cu scopul unui 
management competitiv; 

 Pregătirea specialistului în scopul  analizei, investigării şi soluţionării problemelor 
ce ţin de managementul întreprinderii;  

 Formarea abilităţilor pentru coordonarea activităţilor de analiză şi cercetare a 
activităţilor manageriale;  

 Crearea de condiţii permisive studiului individual al studentului; 

 Implicarea studenţilor în activitatea de cercetare ştiinţifică corespunzătoare. 

 
7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Obiectul de studiu, metodele şi sarcinile cursului 1  

1 
T2. Sistemul de gestiune al întreprinderii 1 

T3. Clasificarea şi structura întreprinderilor indusriale 2 

T4. Structurile organizatorice ale întreprinderilor 2 1 

T5. Procesul de producţie la întreprinderile industriale 4 1 

T6. Managementul activităţii de bază a întreprinderii 4 1 

T7. Capacitatea de producţie a întreprinderii 4 1 

T8. Managementul activităţii auxiliare şi de servire a întreprinderii 6 1 

T9. Managementul aprovizionării cu resurse materiale şi energetice 4 1 

T10. Managementul operativ la întreprindere  2 1 

Total prelegeri: 30 8 

 

 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu frecvenţă 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 
redusă 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

LP. Obiectul de studiu, metodele şi sarcinile cursului. 
LL1. Întreprinderea – sistem  organizaţional  

2  
1 

LL2. Structura generala şi de producţie a întreprinderilor 2 
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LL3. Structurile organizatorice de management ale întreprinderilor 2 

LL4. Procesul de producţie la întreprindere. Structura lui 2 

 LL5. Organizarea procesului de producţie în timp. 2 1 

LL6. Organizarea tehnică a fluxului de producţie la întreprindere industriei de 
vinificaţie 

2 1 

LL7. Organizarea fluxului de producţie la întreprinderile de prelucrare a fructelor 
şi legumelor 

2 1 

LL8. Calcularea şi estimarea folosirii capacităţii de producţie la întreprinderile de 
vinificare 

4 1 

LL9. Calcularea şi estimarea folosirii capacităţii de producţie la întreprinderile de 
prelucrare a fructelor şi legumelor 

2 1 

LL10. Elaborarea planului de reparare a utilajului şi a mijloacelor de transport  
intern 

4 1 

LL11. Gestiunea activităţii subdiviziunilor energetice ale întreprinderii 2 1 

LL12. Gestiunea activităţii de transport ale întreprinderii 2 1 

LP. Elaborarea bilanţului de necesitate a resurselor materiale şi a planurilor 
grafice de asigurare cu materie primă 

2 1 

Total lecții practice: 30 10 

 
8. Referinţe bibliografice 

Principale 1. Bugaian Larisa. Managementul producţiei la întreprinderile industriei alimentare, 
Chişinău, 2008   

2. Eugen Burdus, Ion Popa,  Metodologii manageriale.-Bucuresti: Pro Universitaria, 2014  
3. Everett E.Adam, Ronald I.Ebert. Managementul producţiei şi al operaţiunilor, Traducere 

de Lucian Oganovici, Teora, 2001  
4. Florica Badea. Managementul producţiei. Editura  Economică,  Bucureşti, 2005  
5. Gh. Moldoveanu. Managementul operaţional al producţiei, Ediţie Economică, Bucureşti, 

2004  
6. M. Pricop, C. Bâgu, F. Pârvu. Managementul întreprinderii. Editura Tribuna Economică, 

Bucureşti, 2003  
7. Management/Vasile Deac (coordonator) Mihai Cioc, Alexandrina Deaconu,...Editia a 2-a 

rev., - Bucuresti: Editura ASE, 2014 
8. Nigel Slack, Stuart Chambers, Robert Johnston, Managementul operatiunilor, Editia a V-

a, -traducere Smaranda Nistor, Bucuresti, Editia CODECS, 2011  

Suplimentare 1. Deac Vasile, coordonator. Management, Editura ASE, 2014  
2. Olaru S. Managementul întreprinderii. – Bucureşti, 2005  
3.  Octavian Jaba. Managementul producţiei industriale. – Iaşi, Sedcom Libris, 2005  
4. Tantau A., Managementul strategic - de la teorie la practica. Editia a III-a, - Bucuresti: 

Editura C.H. Beck, 2011  
5. Vasile Deac, Florica Badea, Cosmin Dobrin, Organizarea, flexibilitatea si mentenenta 

sistemelor de productie, - Bucuresti: Editura ASE, 2010 
6. Voicu Radu,  Managementul unităţilor agroindustriale. Vol. II, Editura ASE Bucureşti, 

2002  
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9. Evaluare 

Învățământ cu frecvență 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Evaluarea curentă 1 Evaluarea curentă 2 

30% 30% - 40% 

Învățământ cu frecvență redusă 

Lucrare de verificare  Examen final 

50% - 50% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri și seminare; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare din evaluările curente medii (1 și 2); 
Demonstrarea la elaborarea şi susţinerea tezei de licenţă şi a examinării finale a cunoașterii materialului 
teoretic si aplicării lui în practică la analiza şi soluţionarea diferitor situații practice în domeniul 
managementului întreprinderii. 

 
 
 
 
 

 

 


