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MANAGEMENTUL ÎNTREPRINDERII 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Electronică și Telecomunicații 

Catedra/departamentul Telecomunicații 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 525.2 Sisteme și Rețele de Comunicații Optoelectronice 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

VI (învăţământ cu frecvenţă); 
IV (învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

7 
 

8 

E 
 

E 
 

S – unitate de 
curs socio-
umanistă 

O - unitate de 
curs 

obligatorie  
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 30 30 - 45 45 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Teoria economică,  marketing, contabilitate, finanțe, probabilitate. 

Conform competenţelor Scopul principal este de a dezvolta capacitatea de aplicare a teoriei 
manageriale în practica de planificare, de organizare, de conducere și de 
control ale activității unei organizații. 

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de echipament 

informatic şi software pentru prezentări multimedia, conexiune la internet. Nu vor 
fi tolerate întârzierile studenţilor, precum şi convorbirile telefonice în timpul cursului. 

Laborator/seminar La lecțiile de seminar studenții vor fi orientați spre studierea notelor e curs, a manualelor 
și a altei literaturi de specialitate, rezolvarea problemelor, studiilor de caz, prezentarea 
de referate și comunicări tematice, la alegere,  cît și spre întocmirea unei lucrări 
individuale. 
 

 
5. Competenţe profesionale  acumulate 

Competențe 
profesionale 

 înțelegerea noțiunilor de baza, fondul principal de cunoștințe care constituie 

conținutul managementului modern; 

 colectarea și selecția informației necesare adoptării deciziilor manageriale optime;  

 analiza mediului firmei în sensul stabilirii obiectivelor și strategiilor organizației; 

  analiza alternativelor strategice organizaționale;  

  analiza funcțiunilor firmei și a relațiilor dintre ele; 

 sa deprindă o serie de concluzii teoretico-metodologice aplicabile mai des 
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organizațiilor economice; 

 exemplificarea cunoștințelor teoretice cu aplicații practice referitoare la 

componentele de bază ale managementului sub forma studiilor de caz; 

 îndemânare de a alege structura organizațională a întreprinderii ; 

 utilizarea rațională a metodelor și tehnicilor de management; 

 proiectarea unei structuri organizatorice eficiente ale întreprinderii; 

 deprinderi de luare a deciziilor manageriale și de gestionare a întreprinderilor, 

resurselor: 

 abilitățile de îndeplinire a documentelor și a rapoartelor manageriale; 

 capacități de punere în aplicare în condițiile economiei de piață a principalelor 

elemente teoretico-metodologice a managementului modern. 

 
 

 
6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general de a dezvolta capacitatea de aplicare a teoriei manageriale în practica de planificare, 
de organizare, de conducere și de control ale activității unei organizații.  

Obiectivele specifice - Să posede  abilităţi şi  cunoştinţe necesare pentru managementul unei firme; 
- Să însușească principale  concepte legate de firmă și mediul acesteia; 
- Să cunoască  toate elementele legate de stabilirea unei strategii a firmei; 
- Aprofundarea principalelor funcțiuni ale firmei: funcțiunea de producție, 

funcțiunea comercială, funcțiunea financiar-contabilă, funcțiunea de personal; 
- Să însușească  principalele aspecte privind calitatea și managementul calității la 

nivel organizațional;; 
- Să cunoască și realizeze  principalele capitole ale unui plan de afaceri. 

 
7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T.1. Esența și conținutul managementului. 1 0,5 

T.2. Evoluția conceptuală a managementului.  1 0,5 

T.3. Organizaţia, managerii, rolurile şi nivelele de conducere. 1 0,5 

T.4. Mediul organizației.  1 0,5 

T.5. Misiunea, obiecivele și strategia firmei. 1 0,5 

T.6. Cultura organizației. 1 0,5 

T.7. Sistemul şi funcţiile de conducere în organizaţie. 1 0,5 

T.8. Funcția de planificare. 1 0,5 

T.9. Planificarea strategică de management.  Matricea SWOT. 1 0,5 

T.10. Elaborarea planului de afaceri.  1 0,5 
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T.11. Funcția de organizare. 1 0,5 

T.12. Funcția de motivare în conducere. 1 0,5 

T.13. Funcția de control a managementului. 1 0,5 

T.14. Principiile de conducere a întreprinderii și metodele sale de realizare. 1 0,5 

T.15. Procesul decizional  în management. 2 0,5 

T.16. Procesul de comunicare și sistemul informațional. 2 0,5 

T.17. Conflictul și stresul organizațional. 2 0,5 

T.18. Stilurile de conducere şi leaderismul. 2 1 

T.19. Conducerea personalului întreprinderii. 2 1 

T.20. Managementul riscului. 2 1 

T.21. Managementul investițional al întreprinderii. 2 0,5 

Total 30 12 

 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica  seminarelor 

S.1. Introducere în managementul organizației. 2 0,5 

S.2.  Întreprinderea -  agent economic  și obiect al conducerii.  2 0,5 

S.3. Implicarea factorilor de mediu în activitatea întreprinderilor moderne.   2 

 

1 

S.4. Cultura organizației. 2 1 

S.5. Funcțiunile și funcțiile manageriale ale întreprinderii. 2 1 

S.6. Funcția de planificare. Necesitatea elaborării planului de afaceri. 2 1 

S.7. Structura organizatorică a întreprinderii. 2 1 

S.8. Sistemul metodelor si tehnicilor de conducere. 2 1 

S.9. Sistemul decizional. 2 1 

S.10. Sistemul informațional și comunicarea în afaceri.  2 1 

S.11. Analiza conflictelor și a stresului în organizație.  2 0,5 

S.12. Leaderismul. 2 0,5 

S.13. Rolul resurselor umane în management. 2 0,5 

S.14. Metode de prevenire și estimare a riscului. 2 0,5 

 
S.15. Procesul investițional în întreprindere. 

2 1 
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Total 30 12 
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Suplimentare 1. Ionescu Gh., Managementul producţiei industriale, Editura Mirton, Timişoara, 2003; 
2. Krajewski L.J., Ritzman P., Operations Management, Prentice Hall, 2003; 
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Pedagogică, Bucureşti, 1995. 
 

 

9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Evaluare curentă 1 Evaluare curentă 2 

30% 30% - 40% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi seminarelor; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări și seminare; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii condiţiilor de aplicare a   teoriei manageriale în 
practica de planificare, de organizare, de conducere și de control ale activității unei organizații. . 

 


