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MANAGEMENTUL ÎNTREPRINDERII 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Tehnologia Alimentelor 

Departamentul Economie și Management 

Ciclul de studii Studii superioare de licență, ciclul I 

Programul de studiu 541.2 Tehnologia produselor alimentare 
541.3 Tehnologia vinului și a produselor obținute prin fermentare 
552.2 Biotehnologii industriale 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opționalitate 

Credite 
ECTS 

III (învățământ cu frecvență); 
IV (învățământ cu frecvență 

redusă) 

6 
8 E 

U – unitate de 
curs umane 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
4 

 
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 aplicații 

120 30 30 LA 30 30 
 

3. Precondiții de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învățământ Teoria economică, economia și statistica ramurii 

Conform competențelor Conștientizarea metodelor teoriei economice și aplicarea procedeelor 
economiei și statisticii ramurii. 

 
4. Condiții de desfășurare a procesului educațional pentru 

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

Seminar În vederea efectuării calculelor studenții vor avea nevoie de un calculator de buzunar. 
Studenții vor lucra în baza setului de probleme și studii de caz elaborate de titular, vor 
realiza lucrul individual în baza datelor oferite de profesor. 

 

5. Competențe specifice acumulate 

Competențe 
profesionale 

CP1. Utilizarea conceptelor, principiilor, fenomenelor, metodologiilor din aria științelor 
exacte, tehnologice, economice, sociale, umanitare pentru rezolvarea unor sarcini 
specifice proiectării, fabricării produselor alimentare: 

 Identificarea și definirea conceptelor, principiilor, metodelor, proceselor folosite în 
ingineria și tehnologia produselor alimentare. 

 Explicarea și interpretarea rezultatelor teoretice, fenomenelor sau proceselor specifice 
ingineriei produselor alimentare. 

 Aplicarea unor principii și metode de bază pentru rezolvarea unor sarcini specifice 
proiectării, fabricării produselor alimentare. 

 Evaluarea procedeelor și metodologiilor utilizate pentru prelucrarea și interpretarea 
rezultatelor calculelor în rezolvarea sarcinilor specifice proiectării și fabricației produselor 
alimentare. 
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 Elaborarea de modele și proiecte profesionale specifice ingineriei produselor alimentare. 

Competențe 
profesionale 

CP5. Elaborarea proiectelor tehnice și tehnologice specifice domeniului industriei alimentare 
inclusiv cu utilizarea tehnologiilor informaționale. 

 Descrierea conceptelor și metodelor de elaborare a proiectelor tehnice și tehnologice 
specifice domeniului 

 Utilizarea cunoștințelor de bază pentru explicarea și interpretarea unor metode de 
elaborare a proiectelor tehnice și tehnologice specifice domeniului 

 Aplicarea metodologiilor avansate de elaborare a proiectelor tehnice și tehnologice 
specifice domeniului profesional 

 Utilizarea adecvată a criteriilor și metodelor standard de elaborare a proiectelor tehnice 
și tehnologice specifice domeniului profesional 

 Elaborarea proiectelor tehnice și tehnologice specifice domeniului profesional inclusiv cu 
utilizarea tehnologiilor informaționale 

Competențe 
profesionale 

CP6. Organizarea activității economice profitabile a întreprinderii. 
 Descrierea modalităților de organizare a activității economice profitabile 
 Explicarea și interpretarea unor metode eficiente de organizare a activității economice 

profitabile  
 Aplicarea unor metode eficiente de organizare a activității economice profitabile a 

întreprinderii 
 Evaluarea critică a nivelului calitativ de organizare a activității economice a întreprinderii 
 Elaborarea programului anual de activitate ale unei entități/ întreprinderi 

 

6. Obiectivele unității de curs/modulului 

Obiectivul general Formarea competențelor profesionale în baza pregătirii teoretice și practice în 
domeniul Managementului Întreprinderii. Formarea abilităților de cercetare în 
domeniul economiei și managementului, pregătirea specialistului în scopul investigării 
problemelor ce țin de domeniu vizat, dezvoltării bazei metodologice a evoluției științei 
de ramură. Asigurarea condițiilor de dezvoltare multilaterală a viitorului specialist, 
formarea dimensiunii etice a personalității. 

Obiectivele specifice - conștientizarea importanței practicării unor activități eficiente și eficace în 
activitatea profesională, științifică și cea cotidiană. 

- formarea și dezvoltarea competențelor necesare pentru obținerea succesului în 
afaceri și în cercetări. 

- acumularea un stoc de cunoștințe și crearea plus valoare academică în domeniul 
Managementului Întreprinderii ce va servi drept bază pentru dezvoltarea personală 
și profesională. 

 

7. Conținutul unității de curs/modulului 

Tematica activităților didactice 
Numărul de ore 

învățământ 
cu frecvență 

învățământ cu 
frecvență redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Obiectul de studiu, metodele și sarcinile cursului. 4 1 

T2. Întreprinderea. Conținutul și structura sistemului de gestiune al 
întreprinderii. 

2 1 

T3. Clasificarea întreprinderilor. Structura organizatorică și procesuală a 
întreprinderilor industriei alimentare. 

2 1 

T4. Procesul de producție la întreprinderile industriale.  4 1 

T5. Managementul activității de bază a întreprinderii. 4 2 

T6. Capacitatea de producție a întreprinderii. 4 1 
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T7. Managementul activității auxiliare și de servire a întreprinderii. 4 1 

T8. Managementul aprovizionării cu resurse materiale și energetice. 4 1 

T9. Managementul operativ la întreprindere. 2 1 

Total prelegeri: 30 10 
 

Tematica activităților didactice 

Numărul de ore 

învățământ 
cu 

frecvență 

învățământ 
cu frecvență 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

S1. Întreprinderea – sistem  de gestiune. 4 1 

S2. Structura generală și de producție a întreprinderilor industriale. 2 1 

S3. Structura organizatorică a întreprinderilor industriale. 2 1 

S4. Procesul de producție, structura și evaluarea lui. 4 1 

S5. Organizarea fluxului de producție la întreprinderile de vinificare. 4 2 

S6. Calcularea și estimarea folosirii capacității de producție la întreprinderile de 
vinificare. 

4 1 

S7. Elaborarea planului de reparare a utilajului și a mijloacelor de transport. 4 1 

S8. Gestiunea aprovizionării cu resurse materiale și energetice. 4 1 

S9. Elaborarea planului operativ de producție 2 1 

Total seminare: 30 10 
 
 

8. Referințe bibliografice 
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9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Evaluarea curentă 1 Evaluarea curentă 2 
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15% 15% 30% 40% 

Standard minim de performanță 

Prezența și activitatea la prelegeri și seminare; 
Obținerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări; 
Obținerea notei minime de „5” la fiecare din evaluările curente medii (1 și 2); 
Obținerea notei minime de „5” la proiectul de an; 
Demonstrarea în lucrare de examinare finală a cunoașterii subiectelor disciplinei predate. 
 


