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MANAGEMENTUL ÎNTREPRINDERII 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Tehnologie si management in industria alimentara 

Catedra/departamentul Tehnologia Produselor Alimentare 

Ciclul de studii Studii superioare de licența, ciclul I 

Programul de studiu Tehnologia Produselor Alimentare 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativa 

Categoria de 
opționalitate 

Credite 
ECTS 

III (învățământ cu frecventă); 
IV (învățământ cu frecventă 

redusă) 

6; 
8 E 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
6 

 

2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învățământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator/seminar 
Proiect de 

an 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire 
seminare 

Zi 180 45 45 30 30 30 

Fr 180 16 16 30 68 50 

 

3. Precondiții de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învățământ Utilizarea cunoștințelor teoretice dobândite: TIC, teoria economică, 
marketing și integrarea europeana , Bazele statului și dreptului si 
legislația în ramură, Economia și statistica ramurii, proiectare, tehnologie. 

Conform competentelor Analiza, Evaluarea, prelucrarea și interpretarea datelor economice, 
planificarea, primirea deciziilor. Folosirea softurilor de gestionare a 
întreprinderii. Capacitatea de a realiza analize şi studii de caz. 

 
4. Condiții de desfășurare a procesului educațional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector si 
calculato,INTERNET CU DEBIT ÎNALT, Softuri de gestionare a întreprinderilor. 
 Nu vor fi tolerate întârzierile studenților, INTERZISE STRICT convorbirile telefonice în 
timpul cursului. 

Seminar Studenții vor pregăti un portofoliu în format digital cu toate sarcinile în timpul 
semestrului. Studii de caz și activități interactive. La orele practice se cere cunoașterea 
materialului anterior și de la disciplinele conexe. 

 

5. Competente specifice acumulate 

Competente 
profesionale 

CP1. Utilizarea cunoştinţelor de specialitate pentru explicarea şi interpretarea unor situaţii 
legate de planificarea, organizarea, motivarea și controlul  managerial în unitățile IA 
CP.2 Folosirea softurilor în gestionarea întreprinderii, elaborarea de proiecte profesionale cu 
utilizarea aplicaţiilor software și a tehnologiilor digitale în rezolvarea de sarcini specifice 
planificării și organizării fabricării produselor alimentare 
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CP3. Elaborare de studii, rapoarte și sinteze operaționale aferente mediului de afaceri. 
CP4. Elaborarea de proiecte profesionale pentru proiectarea și fabricarea produselor 
alimentare și a proceselor tehnologice asociate, utilizând principii, procedee, tehnici și 
metode de bază consacrate în domeniu. 
CP5. Managementul operațional, controlul eficienței economice și a calității produselor 
alimentare; 
CP7. Monitorizarea si controlul proceselor de gestionare și  tehnologice din industria 
alimentara, identificarea situațiilor anormale si propunerea de soluții/decizii; 
CP8. Evaluarea, conform standardelor existente, a performantelor activității economice  prin 
intermediul sistemelor de monitorizare din industria alimentara; 
CP9. Analiza, evaluarea, planificarea  gestionarea și îmbunătățirea continua a activității 
economice  din industria alimentara in concordanta cu cerințele specifice cadrului legislativ, 
implementarea cerințelor specifice standardelor de tipul ISO. 

Competente 
transversale 

CT1 Executarea sarcinilor profesionale de gestionare  conform cerințelor precizate și în 
termenele impuse, cu respectarea legislației,  normelor de etică profesională și de conduită 
morală, urmând un plan de lucru prestabilit și cu îndrumare calificată. 
CT2Rezolvareasarcinilorprofesionaleînconcordanțăcuobiectivelegeneralestabiliteprinintegrar
eaîncadrulunuigrup de lucru și distribuirea de sarcini pentru nivelurile subordonate. 
CT3Informareașidocumentareapermanentăîndomeniulsău de activitate în limba maternă și 
într-o limbă de circulație internațională cu utilizarea metodelor moderne de informare și 
comunicare, inclusiv internetul. 

 
6. Obiectivele unității de curs/modulului 

Obiectivul general Acumularea de cunoștințe și abilități în conducerea și luarea deciziilor. 

Obiectivele specifice 
 

 Să inițieze, să administreze și să conducă un proces de schimbare 

 Să folosească gândirea creativa și analitică în rezolvarea problemelor 

 Să ia decizii informate faptic și uman-relațional 

 Să delege pentru realizarea sarcinilor și pentru a dezvolta pe subordonați 

 Să abordeze pozitiv situațiile conflictuale 

 Să influențeze și să motiveze angajații 

 Să –și dezvolte sursele de putere și să conducă 

 Să formeze echipe în contextul culturii organizaționale 

 
7. Conținutul unității de curs/modulului 

Nr Tema prelegerilor Ore Tema seminarelor Ore 

1 TEMA1. Managementul, conotaţii 
conceptuale 

2 
TEMA1. Managementul, conotaţii 
conceptuale 

1 

2 TEMA 2. Funcţiile și principiile 
managementului.  

4 
TEMA 2. Funcţiile și principiile 
managementului.  

2 

3 TEMA 3. Întreprinderea - obiect al 
managementului. 

2 
TEMA 3. Întreprinderea - obiect al 
managementului. 

2 

4 TEMA 4 Organizarea procesuală și 
structurală a firmei. 

4 
TEMA 4 Organizarea procesuală și 
structurală a firmei. 

4 

5 TEMA 5. Organizarea planificării la 
întreprinderile agroindustriale (AI). 

4 
TEMA 5. Organizarea planificării la 
întreprinderile agroindustriale (AI). 

4 

 TEMA 6. Planificarea capacităţii 
întreprinderii și a cifrei de afaceri. 

2 
TEMA 6. Planificarea capacităţii 
întreprinderii și a cifrei de afaceri. 

2 

7 TEMA 7.  Planificarea cheltuielilor şi 
costurilor. 

4 
TEMA 7.  Planificarea cheltuielilor şi 
costurilor. 

4 
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8 TEMA 8. Determinarea planului 
financiar la întreprinderile de AI  

4 
TEMA 8. Determinarea planului financiar 
la întreprinderile de AI  

4 

9 TEMA 9. Gestiunea surselor de 
munca. 

4 TEMA 9. Gestiune surselor de munca. 4 

10 Tema 10. Organizarea creditării la 
întreprinderile.   
 

2 
Tema 10. Organizarea creditării la 
întreprinderile.   
 

2 

11 Tema 11. Motivarea activităţii 
economice 

2 
Tema 11. Motivarea activităţii 
economice 

2 

12 Tema 12. Informarea şi comunicarea 
in activitatea economica 

4 
Tema 12. Informarea şi comunicarea in 
activitatea economica 

2 

13 Tema 13 Softuri de gestionare a 
întreprinderilor (NOU) 

2 
Tema 13 Softuri de gestionare a 
întreprinderilor (NOU) 

6 

14 Tema 14. Pregătirea şi primirea 
deciziilor în procesul managerial 

2 
Tema 14. Pregătirea şi primirea 
deciziilor în procesul managerial 

2 

15 Tema 15. Controlul în sistemul 
managerial 

2 Tema 15. Controlul în sistemul managerial 4 

16 Tema 16. Dirijarea conflictelor şi 
stresului. 

1 Tema 16. Dirijarea conflictelor şi 
stresului. 

1 

 Total 45  45 
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9. Evaluare 

Curenta 
Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

30% 30% 40% 

Standard minim de performanta 

Prezenta si activitatea la prelegeri si seminare; 
Obținerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestării; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finala a cunoașterii condițiilor de aplicare a analizei, planificării, 
evaluării și a luării deciziilor. 

 

 


