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MANAGEMENTUL PERFORMANȚEI ȘI AL COMPETITIVITĂȚII 

 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Textile și Poligrafie 

Catedra/departamentul Modelarea și Tehnologia Confecțiilor Textile și din Piele 

Ciclul de studii Studii superioare de Licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 521.8 Inginerie și Management în Industria Ușoară 

Anul de studiu Semestrul Tip de evaluare Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

 III Învăţământ cu frecvenţă v 

E 

 
 
 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

 
 
 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
4 

III Învăţământ cu frecvenţă 
redusă. Pachet opțional 1 – 
Inginerie și management în 
domeniul confecțiilor textile 

VI 

IV Învăţământ cu frecvenţă 
redusă. Pachet opțional 1 – 
Inginerie și management în 
domeniul confecțiilor textile 

VII 

 
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 

S. 05 O 030 
120 

30 -/30 - 60 - 

S. 06 O 141 
120 

14 -/16 - 90 - 

S. 07 O 242 
120 

22 -/22 - 76 - 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ micromacroeconomia, management, etica și cultura profesională, 
economia ramurii, comportament organizational. 

Conform competențelor cunoștințe și abilități de lucru la calculator. Cunoașterea noțiunilor 
teoretice din disciplinele precedente. 

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de tablă de scris, 
proiector şi calculator.  

Laborator/seminar Studenţii vor realiza sarcini de studiu de caz, vor activa în grup și vor manifesta cunoștințele 
de la orele de curs. 

 

http://www.utm.md/
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5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

CP2. Identificarea, formularea și soluționarea problemelor inginerești și manageriale din 
întreprinderile din domeniul textil:  
 Identificarea teoriilor și metodelor oportune din domeniul ingineresc și managerial pentru 

soluționarea problemelor specifice din domeniul textil. 
 Interpretarea și aplicarea teoriilor și metodelor specifice în scopul  identificării, formulării 

și soluționării problemelor inginerești și manageriale din întreprinderile din domeniu. 
 Aplicarea cunoștințelor specifice pentru identificarea, formulare  și soluționarea 

problemelor inginerești și manageriale din domeniul textil. 
 Evaluarea eficienței soluțiilor preconizate pentru rezolvarea problemelor inginerești și 

manageriale din domeniul textil. 
 Soluționarea problemelor inginerești și manageriale din domeniul textil aplicând proceduri 

și metode inovativ. 
CP3. Managementul produselor, proceselor, sistemelor de producție și afacerilor în domeniul 

textil: 

 Identificarea teoriilor și metodelor specifice managementului produselor, proceselor, 
sistemelor de producție și afacerilor în confecții textile și din piele. 

 Interpretarea și aplicarea teoriilor și metodelor specifice pentru managementul 
produselor, proceselor, sistemelor de producție  și afacerilor în confecții textile și din piele. 

 Aplicarea cunoștințelor specifice pentru managementul produselor, proceselor , sistemelor 
de producție și afacerilor în confecții textile și din piele. 

 Culegere, analiză și interpretare de date în scopul evaluării managementului proceselor de 
producție și afacerilor. 

 Management inovativ al produselor, proceselor și sistemelor de producție în confecții 
textile și din piele. 

CP5. Gestiunea resurselor organizației în scopul asigurării dezvoltării acesteia:  

 Identificarea metodelor și tehnicilor economice și manageriale pentru gestiunea eficientă 
a resurselor organizației. 

 Interpretarea și aplicarea teoriilor și metodelor specifice gestiunii resurselor organizației. 
 Aplicarea cunoștințelor specifice pentru organizarea utilizării eficiente a resurselor în 

scopul dezvoltării organizației. 
 Evaluarea modului de gestiune a resurselor în sistemele conduse. 
 Aplicarea metodelor inovative  pentru gestiunea eficientă a resurselor în organizații. 

Competențe 
transversale 

CT1. Aplicarea principiilor liderismului în conducerea grupurilor de lucru. Activitatea în 
condiții de colaborare, colegialitate, empatie, compasiune în relațiile cu colegii și subalternii.  

 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul 
general 

Familiarizarea cu terminologia şi noţiunile de bază legate de performanţă, competitivitate, 
metodele de realizare şi evaluare, precum şi factorii de influenţă ai acestora. 

Obiectivele 
specifice 

- Selectarea si aplicarea a sistemelor contemporane de îmbunătăţire şi măsurare a 
performanţei organizaţiei; 

- Cunoastere  metodelor de evaluare a performanţelor RU, adaptate situaţiilor concrete; 
- Recunoașterea şi de influenţarea a comportamentul organizaţional penru atingerea 

performanţelor; 
- Aplicarea mtodelor de management cu influiență asupra performanței; 
- Identificarea nivelurilor și factorilor de competitivitate; 
- Aplicarea elementelor metodologice de măsurare a competitivității. 
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7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

 
Tematica prelegerilor 

Realizarea în timp, ore Tematica seminarelor Realizarea în timp, ore 

Învăţă-
mânt cu 
frecven-

ţă 

învăţământ cu 
frecvenţă redusă 

Învăţă-
mânt cu 
frecven-

ţă 

învăţământ cu 
frecvenţă 

redusă 
Opț.1 Opț.2 Opț.1 Opț.2 

TI. Cadrul conceptual al 
Managementului 
performanţei. 

2 1 2 S1. Obiective SMART. 2 1 2 

T2. Program de îmbunătăţire a 
performanţei. Sisteme de 
măsurare a performanţei. 

4 2 2 S 2. Metode de măsurare a 
performanţei. 

   
4 2 2 

T3. Evaluarea performanţelor 
personalului. 

2 1 2 S 3. Evaluarea 
performanţelor 
personalului. 

 
2 
 

2 2 

T4. Comportamentul individual 
prin prisma influenţei asupra 
performanţei. 

2 1 2 S4. Comportament 
individual. 

 
2 2 2 

T5. Comportamentul 
grupurilor de muncă. 

2 1 2 S5. Comportamentul 
grupurilor de muncă. 

 
2 1 2 

T6. Influiența aptitudiniilor 
leadership și intelegenței 
emoționale asupra 
performanței. 

4 1 2 S6. Leadership şi inteligenţa 
emoţională. 

 
4 
 

 
1 

 
2 

T7. Coaching. 2 1 2 S7. Coaching. 2 1 2 

T8. Time management. 2 1 2 S8. Time management. 2 1 2 

T9. Metode de management 
cu influiență asupra 
performanței. 

4 2 2 S9. Metode de 
management cu influiență 
asupra performanței. 

 
4 

 
2 

 
2 

T10. Abordări conceptuale 
ale competitivității. 
 

2 1 2 S10. Metodologice de 
măsurare a competitivității. 
 

 
2 

 
1 

 
2 

T11. Analiza competitivității 
firmei. 

4 2 2 S11. Analiza competitivității 
firmei. 

4 2 2 

Total 30 14 22  30 16 22 
 

 

8. Referinţe bibliografice 
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5. Cristina Gănescu, Cultura organizațională și competitivitatea, Ed. Universitară, București, 

2011 
6. Dan, Vasile - Strategii si structuri industriale competitive, Editura All Educational, Bucuresti, 

1997 
7. Popescu-Bogdanesti, C., Resurse de competivitate ale firmei, Bucuresti, 2000 
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9. Gerald A. Cole Management, Teorie şi practică, ed. Ştiinţa, Chişinău, 2006 
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Suplimentare 10. И.А. Скопылатов, О.Ю. Ефремов.,  Управление персоналом,   Издательство Смольного 
университета, 2000 

11. Управление эффективностью бизнеса. Концепция Business Performance Management. 
Ред. Г.В. Генс. –М., Альпина Бизнес Букс, 2005. 

12. CAMPBELL J.P., Modeling the performance prediction  problem in industrial and 
organizational psychology , DUNNETTE M.D. & HOUGH L.M. (Dir), Handbook of Industrial and 
Organizational Psychology, Palo Alto, Consulting Psychologists Press, vol. 1, 1990 

MOTOWIDLO S. J., Job performance ,BORMAN W. C., ILGEN D. R., KLIMOSKI R. J., & WEINER I. B. 
(Eds.), Handbook of psychology, vol. 12, Industrial and  organizational psychology, 2003 

 

9. Evaluare 
Învăţământ cu frecvenţă Învăţământ cu frecvenţă redusă 

Curentă 
Examen final Lucrarea de verificare Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

30% 30% 40% 50% 50% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi seminare; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări (Învăţământ cu frecvenţă); 
Obţinerea notei minime de „5” la lucrarea de verificare (Învăţământ cu frecvenţă redusă); 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoștințelor conform obiectivelor cursului. 

 

 

 

  


