
                                                                                             FIŞA UNITĂŢI I  DE CUR S/MODULULUI  
 

 

MD-2045, CHIŞINĂU, STR. STUDENȚILOR 9/7, 4, TEL: 022 50-99-46|  www.utm.md 

 

MANAGEMENT ŞI MARKETING 
 

1. Date despre unitatea de curs/modul  

Facultatea Calculatoare Informatică şi Microelectronică 

Departamentul Informatică şi Ingineria Sistemelor 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 0612.2 Managementul informaţiei 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

III (învăţământ cu frecvenţă) 5 E 
de orientare 

socio-umanistă 
opţională 5 

 

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 

150 45 0/30 - 45 30 
 

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de 
învăţământ 

Teoria Economică, Economia și Statistica ramurii, Etica profesională și Bazele 
comunicării 

Conform 
competenţelor 

Obţinerea abilităților de gândire economică și de luare a deciziilor manageriale în 
diverse circumstanțe economice și organizaționale 

 

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector şi calculator și 
microfon. Nu vor fi tolerate întârzierile studenţilor, precum şi convorbirile telefonice în timpul 
cursului. 

Laborator/ 
seminar 

Studenţii vor efectua calcule ale indicatorilor economici, vor analiza situațiile economice, care 
pot provoca crize economice sau de carieră, vor efectua simulări ale situațiilor de producție cu 
ulterioarele soluții de rezolvare. 

 

5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

 

CP3. Identificarea, formularea şi soluţionarea problemelor economico- manageriale folosind 
instrumentele ştiinţei şi ingineriei calculatoarelor. 
 Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea procedeelor de 

elaborarea construcţiilor de model al soft-urilor. 
 Aplicarea de principii şi metode de bază pentru proiectarea tiparelor de model, în 

condiţii de asistenţă calificată. 
 Utilizarea adecvată de criterii şi metode de evaluare a modelelor noi pentru adoptarea 

procedeelor, tehnicilor şi metodelor de bază, necesare în proiectarea tiparelor de model. 
 Elaborarea tiparelor de model de diversă complexitate, utilizând principii, procedee, 

tehnici şi metode de bază consacrate în domeniu. 

CP5. Implementarea, testarea, administrarea şi mentenanța sistemelor hardware şi de 
comunicaţii.  
 Descrierea procedeelor, tehnicilor şi metodelor de bază necesare pentru asigurarea 

calităţii construcţiilor de model în relaţie cu procesele economice asociate. 
 Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea procedeelor, 
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tehnicilor şi metodelor de bază, necesare în procesele de evaluare şi asigurare a calităţii 
construcţiilor de model în relaţie cu procesele manageriale asociate. 

 Aplicarea de principii şi metode de bază pentru evaluarea şi asigurarea calităţii 
construcţiilor de model în relaţiile de producție asociate. 

 Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare pentru adoptarea 
procedeelor, tehnicilor şi metodelor de bază, necesare în procesele de evaluare şi 
asigurare a calităţii construcţiilor de model în relaţie de producție asociate. 

 Elaborarea tiparelor de model, selectând şi utilizând principii, concepte şi metode 
specifice proceselor de evaluare şi asigurare a calităţii construcţiilor de model în relaţiile 
de producție și procesele economice asociate. 

CP6. Utilizarea, configurarea şi dezvoltarea sistemelor şi aplicaiilor software. 
 Selectarea SOFT-urilor respective, adecavate proceselor economice cercetate. 
 Configurarea SOFT-urilor  și tilizarea acestora pentru evaluarea situațiilor economice 

specifice. 
 Dezvoltarea sistemelor şi aplicaiilor software pentru Sistemele Biometrice. 

Competenţe 
transversale 

CT1. Realizarea proiectului de an cu utilizarea corectă a surselor bibliografice şi metodelor 
specifice, în condiţii de autonomie restrânsă şi asistenţă calificată, precum şi 
susţinerea acestora cu demonstrarea capacităţii de evaluare calitativă şi cantitativă a 
unor soluţii tehnice din domeniu. 

CT3. Identificarea nevoii de formare profesională, cu analiza critică a propriei activităţi de 
formare şi a nivelului de dezvoltare profesională şi utilizarea eficientă a resurselor de 
comunicare şi formare profesională (Internet, e-mail, baze de date, cursuri on-line 
etc.), inclusiv folosind limbi străine. 

 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul 
general 

Formarea abilităţilor manageriale, care ar permite valorificarea maximală a factorilor de 
producţie în activitatea întreprinderilor contemporane şi asigurarea competitivităţii acestora la 
nivel național și internațional 

Obiectivele 
specifice 

 Să înţeleagă şi să utilizeze suportul ştiinţific al managementului în diferite situații ale 
activităţilor economice  în cadrul întreprinderilor. 

 Să cunoască metodele și tehnicile informaționale de luare a deciziilor manageriale și de 
gestiune al acestora. 

 Să poată aplica funcțiile managementului adecvate situațiilor de caz formate la 
întreprindere. 

 Să-și formeze capacităţi comunicaţionale pentru gestionarea proceselor de producție, să 
utilizeze tehnologiile informaționale pentru diverse tipuri de comunicare.  

 Să însușească aspectele metodice și aplicative în inițierea/dezvoltarea afacerilor. 
 Însușirea metodologiei de întocmire a planului-business și calculul nivelului de fezabilitate al 

acestuia, utilizând instrumentarul tehnologiilor informaționale.  
 Posedarea abilităților de formare a relațiilor interpersonale în cadrul grupurilor de lucru. 

 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Esenţa managementului ca ştiinţă, artă şi proces. Caracteristicile 
       managementului la etapa contemporană. 

2  

T2. Organizaţia ca subiect managerial, interacțiunea acesteia cu mediul extern. 2  

T3. Antreprenoriat: rolul și funcțiile acestuia în economia contemporană. 4  
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      Dezvoltarea antreprenoriatului în R.Moldova: viziune comparată. 

T4. Primii paşi în afacere. Algoritmul de inițiere al afacerilor. 2  

T5. Procesele de producţie: organizarea acestora și tipurile de producție. 2  

T6. Evaluarea duratei ciclurilor de producție. Factori de reducere a duratei  
       ciclurilor de producție. 

4  

T.8. Structurile organizaţionale ale întreprinderii: forme şi caracteristici. 4  

T.9. Managerul: noțiune, abilități, clasificare și rolurile acestora în cadrul 
        întreprinderii. 

2  

T.10. Stiluri de conducere și performanța acestora. 2  

T.11. Concepte și forme de motivare ale muncii în cadrul întreprinderii 
          contemporane. 

4  

T.12. Planificarea strategică  a întreprinderii: algoritm și tipuri de strategii. 
Planul de afaceri al întreprinderii. Calculul pragului de rentabilitate. 

4  

T.13. Echipa managerială: criterii de evaluare, principii de formare, etape de 
          dezvoltare. Planul financiar al întreprinderii. Comunicarea în cadrul 
întreprinderii. 

4  

T.14. Conceptul de marketing. Mediul de marketing al întreprinderii 2  

T. 15. Piaţa în viziunea de marketing. Cercetarea de marketing. Studierea 
comportamentul consumatorului 

3  

T. 16. Mixul de marketing. Politica de produs. Politica de preț și politica de 
distribuție în mixul de marketing. Politica de promovare- componentă a mixului 
de marketring 

4  

Total prelegeri: 45  

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

LL1. Studierea Legii despre întreprindere şi antreprenoriat a Republicii 
Moldova”, Nr.845-XII din 03 ianuarie 1992;, Legii despre susţinerea şi protecţia 
micului business , Codului Fiscal al Republicii Moldova, Monitorul Oficial 
Nr.1165-XV din 24 aprilie 1997  etc. 

 

          2 

 

 

LL2. Calculele duratei ciclurilor de producţie. Evaluarea gradului de paralelizare 
a proceselor. 

2  

LL3. Calculele parametrilor fluxului întrerupt şi neîntrerupt.  2  

LL4. Jocurile didactice ”Telefonul stricat”, “Mafia” care vor testa capacităţile 
comunicaţionale ale studenţilor ca viitori antreprenori.  

2  

LL5. Jocul didactic ,,Inițierea afacerii”. 
Analiza avantajelor şi dezavantajelor diferitor forme de antreprenoriat. 

2  

LL 6. Întocmirea unui plan de afaceri după capitole. Calculele pragului de 
rentabilitate 

2  

LL7. Proiectarea structurilor manageriale. Studierea avantajelor şi 
dezavantajelor diferitor structuri. Joaca didactică “Scaunul fierbinte”. 

2  

LL8. Testarea complexului motivaţional la  studenţi şi evaluarea capacităţilor 
antreprenoriale, testul lui Cătălin Zamfir. 

2  

LL9. Jocul didactic ”Imaginea”. Testarea temperamentului şi caracterului, 
evaluarea gradului de compatibilitate a personalului în firmă.  

2  

L10. Lucrare practică de evaluare a calităţii produselor SOFT și Hard cu 
destinație economică. 

2  

L11. Jocul didactic “Zbor spre Lună” pentru evaluarea capacităţilor de 
comunicare şi de lider în echipa managerială. Planificarea strategică  - funcţia 
centrală a firmei. Analiza SWOT a firmei, evaluarea diferitor tipuri de strategii 
ale întreprinderii. 

2  
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LL12. Elaborarea conceptuală a Planului de afaceri. Completarea capitolelor. 
Calculele pragului de rentabilitate. Planul financiar al firmei. 

2  

LL13. Sistemul fiscal al Republicii Moldova Calculele impozitelor şi defalcărilor în 
Fondul Social.. Reglementările juridice privind impozitul pe venit. 
Reglementările juridice privind taxa pe valoare adăugată. . Reglementările 
juridice privind taxele vamale şi accizele. 

2  

LL14. Conceptul de marketing și evoluția acestuia. Factorii micro- şi 
macromediul de   marketing al întreprinderii. Calculul capacităţii pieţei şi cotei 
de piaţă. Etapele unei cercetări de marketing. 

2  

LL15. Analiza comportamentului consumatorului, factorilor de influenţă şi a 
procesului deciziei de cumpărare. Componentele politicii de produs. Etapele 
ciclului de viață a produsului. Elaborarea strategiei de preţ. Strategii de 
distribuție. Componentele politicii promoţionale. 

 
2 

 

Total lucrări de laborator/seminare: 30  
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9. Strategia de dezvoltare a R.Moldova 2013-2020. 
 

9. Evaluare 

Curentă 
Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

30% 30% 40% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări de laborator; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi lucrări de laborator 

 


