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MANAGEMENTUL  ÎNTREPRINDERII 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică 

Catedra/departamentul Ingineria Software şi Automatică 
Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 526.2 Tehnologii Informaţionale 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria formativă Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

III (învăţământ cu frecvenţă); 
IV (învăţământ cu frecvenţă redusă); 

5; 
7 
 

E 
U – unitate de cusr 

formare socio-umanistă 
O - unitate de 
curs opţională 

5 

2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Seminar Proiect de an Studiul materialului teoretic Pregătire aplicaţii 
150 45 30 - 45 30 

150(f/r) 16 10 - 74 40 

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului 
de învăţământ 

Studierea particularităţilor activităţii economice a ramurii corespunzătoare, indicatorii economici ai 
producerii şi metodele calculării lor, metodele efectuării calculelor economice pentru stabilirea 
eficienţei folosirii tehnicii noi, investiţiilor capitale, eficienţei producţiei analizei activităţii economice. 

Conform 
competenţelor 

Cunoaşterea avansată a metodologiei de cercetare  economico-ştiinţifică;  elaborarea de studii şi 
proiecte diverse (proiecte de afaceri, studii de piaţă, etc.) în domeniul afacerilor .Capacitatea de a 
negocia interinstituţional, de a previziona la nivel microeconomic, de a modela performant 
mecanismele şi categoriile economice în afaceri. 

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector şi calculator. Studenții 
nu se vor prezenta la prelegeri, seminare cu telefoanele mobile deschise. De asemenea, nu vor fi 
tolerate convorbirile telefonice în timpul cursului, nici părăsirea de către studenți a sălii de curs în 
vederea preluării apelurilor telefonice personale. Nu va fi tolerată întârzierea studenților la curs și 
seminar întrucât aceasta se dovedește disructivă la adresa procesului educațional. 

Laborator/seminar Studenţii vor perfecta rapoarte conform condiţiilor impuse de indicaţiile metodice. Studierea 
disciplinei economice va permite studenţilor să primească pregătirea necesară şi deprinderi practice 
pentru luarea deciziilor economic efective, ceea ce în special e important în condiţiile de piaţă. 

5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

CP4. Definirea conceptelor, teoriilor, modelelor şi metodelor de studiere a managementului ca ştiinţă. 
✓ Studierea metodelor, tehnicilor și proceselor de management, ce caracterizează rezultatele activităţii 

de antreprenoriat.  
✓ Cunoașterea şi înțelegerea conținuturilor teoretice ale acestei discipline, precum întreprinderea, 

firma, mediul întreprinderii, piață, funcțiile întreprinderii, resursele, structura organizatorică etc.; 
✓ Aplicarea de principii şi metode de calcul în scopul prognozării nivelului dezvoltării întreprinderii și 

tipurile de startegii aplicate pentru dezvoltarea întreprinderii. 
CP6. Evaluarea principiilor de activitate a unei entităţi în scopul dirijării unei entități economice. 
✓ Formarea deprinderilor practice pentru luarea deciziilor economic efective. 

Crearea condiţiilor prielnice pentru formarea conceptului de conducere, care înseamnă: planificare, 
organizare, reglare, control, îndrumare etc.  

tel:+373%2022%2050-99-05
http://www.fcim.utm.md/
http://www.utm.md/
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Competenţe 
profesionale 

✓ Trecerea la conceptul de „management“, care pune accent pe: folosirea resurselor umane, pe 
motivarea acestora, pe umanizarea deciziilor, pe informare şi comunicare, pe obţinerea de 
performanţe. 

✓ Competenţe de gestionare a resurselor materiale şi financiare în funcţie de priorităţile planurilor de 
afaceri cu respectarea legislaţiei specifice domeniului economic. 

✓ Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii cantitative şi calitative referitoare la o 
problemă clar definită prin utilizarea de diverse surse alternative în vederea formulării de sinteze şi 
evaluări argumentate pentru decizii. 

Competenţe 
transversale 

CT1. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup, deprinderea şi exercitarea rolurilor specifice în munca de 
echipă, prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare interpersonală. 

CT3. Executarea unor sarcini profesionale complexe în condiţii de autonomie şi de independenţă 
profesională.Demonstrarea spiritului de inițiativă și acțiune pentru actualizarea cunoștințelor 
profesionale, economice. 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul 
general 

Formarea la studenţi a unei culturi generale referitoare la metode și tehnici în cadrul întreprinderii. 
Familiarizarea cu principalele noţiuni, tipuri de strategii manageriale aplicabile pentru conducerea 
întreprinderii. Să cunoască acţiunea şi mecanismul de aplicare a legilor economice în diferite ramuri ale 
economiei naţionale. 

Obiectivele 
specifice 

Folosirea adecvată a conceptelor specifice ale managementului şi înţelegerea funcţionării entității în cadrul 
circuitului economic. Valorificarea cunoştinţelor dobândite pentru elaborarea planului de afaceri pentru 
lansarea unei ideii în afaceri. 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 
Numărul de ore 

învăţământ cu 
frecvenţă 

învăţământ cu 
frecvenţă redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Conceptul de Management.  3 1,5 
T2. Funcţiile Managementului.  3 1,5 

T3. Managerul – elementul de bază al Managementului.  3 1 

T4. Întreprinderea ca obiect al Managementului.  3 1 

T5. Structura întreprinderii. 3 1 

T6. Organizarea planificării la întreprindere. 3 1 

T7. Procesul decizional. 3 1 

T8. Comunicarea managerială. 3 1 
T9. Motivarea. 3 1 

T10. Controlul managerial. 3 1 

T11. Subsistemul metodologic al Managementului. 3 1 

T12. Managementul Resurselor Umane.  3 1 
T13. Administrarea salarizării la nivel de întreprindere. 3 1 

T14. Colectivul de muncă. 3 1 

T15. Cultura organizaţională. 3 1 
Total prelegeri: 45 16 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ cu 
frecvenţă 

învăţământ cu 
frecvenţă redusă 

Tematica seminarelor 

S1. Definiţia managementului. Procesele de management şi relaţiile de management. 
Principiile managementului. Evoluţia gândirii umane în domeniul managementului. 
Şcolile managementului.  

2 
 

0,5 
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S2. Caracteristicile funcţiilor de management. Previziunea. Organizarea. 
Coordonarea. Antrenarea-motivarea. Controlul.  

2 
0,5 

S3. Noţiunea şi tipurile de manageri. Misiunea managerilor. Activităţile şi 
responsabilităţile  managerilor. Stilurile de conducere.  

2 
0,5 

S4. Întreprinderea: definiţii şi caracteristici. Funcţiile întreprinderii. Clasificarea 
întreprinderilor. Caracteristica întreprinderilor după forma organizatorico-juridică. 
Legislaţia Republicii Moldova privind antreprenoriatul şi întreprinderile.  

2 
0,5 

S5. Structura generală şi productivă a întreprinderii. Noţiunea şi componentele de 
bază ale structurii organizatorice. Tipuri de structuri organizatorice ale întreprinderii. 
Postul de muncă.  

2 
 

0,5 

S6. Caracteristica generală a sistemului de planificare. Planul de afaceri la 
întreprindere. Structura, conţinutul şi caracteristica planului de afaceri. Planificarea 
strategică. 

2 
0,5 

S7. Conceptul şi importanţa deciziilor în management. Tipuri de decizii. Structura 
procesului decizional.  

2 
0,5 

S8.Procesul comunicării manageriale. Comunicarea în cadrul organizaţiei. Formele de 
comunicare. Îmbunătăţirea comunicării manageriale. 

2 
0,5 

S9.Conţinutul şi natura motivaţiei. Teoriile conceptuale ale motivării. 2 0,5 

S10.Definirea şi importanţa controlului. Tipuri de control managerial. Structura 
procesului de control managerial. Metode de control managerial.  

2 
0,5 

S11.Sisteme manageriale de gestiune a întreprinderii. Metode specifice de 
management. Caracteristica tehnicilor manageriale.  

2 
1 

S12.Definirea MRU,  activitățile MRU, categoriile de personal. Recrutarea și selecţia  
personalului. Evaluarea performanţelor a personalului.  

2 
1 

S13.Noţiune de salariu. Principiile generale ale sistemului de salarizare. Sistemul 
tarifar: noţiune şi elemente de bază. Reţeaua tarifară unică. Formele şi variantele 
sistemului tarifar. Structura fondului de salarii. Sistemul de adaosuri şi premii la 
salariu. 

2 

 
1 

S14.Colectivul de muncă. Caracteristicile şi componenţa colectivului de muncă. 
Echipa şi grupul de muncă. Deosebirile dintre grup şi echipă. Criteriile de clasificarea 
a echipelor de muncă. Etapele de dezvoltarea echipei şi rolurile instrumentale legate 
de realizarea sarcinilor. Diferenţierea psihologică a colectivelor de muncă.  

2 

 
1 

S15.Natura şi definirea culturii organizaţionale (CO). Responsabilitatea socială (RS) a 
întreprinderii şi etica managerială 

2 
1 

Total seminare: 30 10 
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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 seminare; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi orele de seminar; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii şi definirii managementului întreprinderii, proceselor de 
management şi relaţiile de management în întreprindere; principiile managementului; evoluţia gândirii umane în domeniul 
managementului; şcolile managementului etc. 
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