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FIȘA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 

1.2 Facultatea        Facultatea de Științe Economice 

1.3 Departamentul   Management, Marketing, Administrarea Afacerilor 

1.4 Domeniul de studii                 Administrarea afacerilor 

1.5 Ciclul de studii                   Master 

1.6 Programul de studii/Calificarea    Strategii şi politici de management şi marketing ale firmei 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei              Managementul schimbării şi dezvoltării organizaţionale 

2.2 Titularul activităţilor de curs    Conf.univ.dr. Ramona Todericiu 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf.univ.dr. Ramona Todericiu 

2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei Ob 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână          4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp                                                            ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe                             32 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate  şi pe teren                                                                             22 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri                   14 

Tutoriat 12 

Examinări 4 

Alte activităţi  12 

3.7 Total ore studiu individual      96 

3.9 Total ore pe semestru            150 

3.10 Numărul de credite              6 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum         Nu este cazul 

4.2 de competenţe         Capacitatea de a lucra in echipa, abilitati de comunicare 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfăşurare a                                     

cursului                  
 sala dotata cu echipament de proiectie, echipament audio/video 

5.2. de desfăşurare a                                    

seminarului/laboratorului 
 sala dotata cu echipament de proiectie, echipament 

audio/video; mobilier modular 
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6. Competenţele specifice acumulate 
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• Să cunoască tipuri de comportament ca reacţii la schimbare  

• Să cunoască instrumentele specifice managementului schimbării  

• Să fie capabili a identifica importanța influenței culturale în implementarea managementului 

schimbării 

• Să identifice necesitatea managementului schimbării în organizații 

• Să înțeleagă importanța comunicării necesității schimbării 

• Capacitatea de a diagnostica o organizaţiei şi de a implementa diferite programe de intervenţie 

pe diferite elemente şi caracteristici organizaţionale  

•  Capacitatea de a evalua, măsura şi raporta performanţele unei organizaţii ( analiza şi alegerea 

indicatorilor şi criteriilor de performenţă), respectiv implementa sisteme de măsurare a 

performanţei 
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• Studentul trebuie să facă dovada înţelegerii practice, prin transferul conceptelor teoretice asupra 

unor studii de caz concrete 

• Să asume implicarea în activităţi de cercetare, cum ar fi documentarea, elaborarea unor referate  

• Să participe la proiecte/studii de caz/referate având caracter ştiinţific  

• Să demonstreze preocupare pentru aspectele interculturale caracteristice companiilor 

multinaționale 

 

 

 

 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Acest curs îşi propune să clarifice studentului necesitarea 

schimbării organizaţionale, precum şi instrumentele adecvate cu 

ajutorul cărora are loc schimbarea organizaţională. 

 Dobândirea cunoştinţelor şi abilităţilor legate de dezvoltare 

organizaţională . 

7.2 Obiectivele specifice              Definirea cadrului conceptual al managementului schimbării şi 

inovării; 

 Etapizarea procesului de schimbare şi prezentarea unor modele 

de schimbare organizaţională; 

 Evidenţierea rolului comunicării şi al motivării în implementarea 

programelor de schimbare; 

 Explicarea unor atitudini şi comportamente ale resurselor umane  

în contextul schimbării organizaţionale; 

 Proiectarea unui model cultural inovativ-evolutiv, ca vector al 

schimbării organizaţionale; 

 Analiza corelativă a trinomului „creativitate - inovare - 

schimbare”; 

• Cunoasterea tipurilor de comportament ca reacţii la schimbare şi 

fenomenul des întâlnit în organizaţii: rezistenţa la schimbare  

• Aplicarea instrumenteleor managementului schimbării într-un 

demers logic, în vederea asigurării schimbării organizaţionale  
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8. Conţinuturi 

8.1 Curs                              Metode de predare Observaţii 

Cadrul conceptual al managementului schimbării şi inovării: 
Conceptul de schimbare organizaţională; Inovarea în organizaţii; Forţe 

şi variabile implicate ale schimbării organizaţionale; 

Prelegere 

interactive, 

dezbaterea, 

problematizarea, 

explicaţia, discutii 

in grup, studiu de 

caz. 

4 ore  

Procesul de schimbare organizaţională: Etape ale procesului de 

schimbare; Metode utilizate în procesul schimbării; Modele de 

schimbare organizaţională; 

4 ore  

Resursele umane, actori ai schimbării şi inovării în  organizaţii: 
Învăţarea organizaţională şi orientarea spre schimbare; Comportament 

inovativ; Rolul motivării în implementarea programelor de schimbare; 

4 ore  

Schimbare si dezvoltare organizationala; Strategii de schimbare şi 

dezvoltare organizaţională: Oportunitatea schimbării, Rezistenţa la 

schimbare,  

4 ore  

Cultura organizaţională, vector al schimbării organizaţionale: 

Analiza critică a modelului cultural, Cultura organizaţională evolutivă, 

bazată pe creativitate şi inovare, Opţiuni manageriale privind cultura 

organizaţională; 

2 ore  

Organizaţia specializată în schimbare , Organizaţia inovantă: 

Delimitări conceptuale, Sustenabilitate organizaţională prin proiecte 

inovante; 

2 ore  

Comunicarea  si rolul ei in implementarea schimbării în cadrul 

organizaţiei; 

2 ore  

Dezvoltare organizaţională – Definiri conceptuale, teorii şi modele 

legate de dezvoltare organizaţională 

2 ore  

Diagnoză organizaţională – tipologia, teorii şi modele privind diagnoza 

organizaţională 

2 ore  

Bibliografie 

1. Burduş, E., Managementul schimbării organizaţionale, Editura Economică, Bucureşti, 2008; 

2. Clarke, Liz, 2002, Managementul Schimbării –ghid practice privind producerea, menţinerea şi 

controlul schimbării într-o firmă sau organizaţie, Editura Teora; 

3. Harrington, H. James; Harrington, James S., 2001, Management total în firma secolului 21, Editura 

Teora; 

4. Makin, P., Cox, Ch., 2006, Schimbarea în organizaţii. Optimizarea comportamentului angajaţilor, 

Editura Polirom,, Bucureşti; 

5. Newton, R., 2009, Managementul schimbării pas cu pas. Tot ceea ce vă trebuie pentru a alcătui şi a 

realiza un plan, Editura ALL, Bucureşti; 

6. Revista MANAGER, 2012, Editura Universităţii din Bucureşti, ISSN 1453-0538; 

7. Todericiu, R., Suport de curs, 2016; 

8. TODERICIU Ramona, FRATICIU  Lucia, 2012,  CHANGES AND CHALLENGES OF THE 

CONTEMPORARY KNOWLEDGE BASED ECONOMY, Revista Economica 4-5 (63)/2012, ISBN 

978-606-12-0323-0, p:91-100; 

9. TODERICIU Ramona, SAVA Augustin, MUSCALU Emanoil, 2011, TALENT MANAGEMENT 

– CHALLENGE OF THE ROMANIAN HR THE BIGGEST, 18th International Economic 

Conference - IECS 2011 CRISES AFTER THE CRISIS. INQUIRIES FROM A NATIONAL, 

EUROPEAN AND GLOBAL PERSPECTIVE, SIBIU, ROMANIA,MAY 19-20;  

10. Todericiu, Ramona, Fraticiu, Lucia, Grama, Blanca, CHANGE- DOMINANT CHARACTERISTIC  

OF THE 21st CENTURY AND ESSENTIAL FACTOR FOR ORGANIZATIONAL SUCCESS, 
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International Economic Conference - IECS 2013, "POST CRISIS ECONOMY CHALLENGES 

AND OPPORTUNITIES  

 

 

8.2 Seminar/laborator                 Metode de predare Observaţii 

Ciclurile schimbării după Kondratieff, fazele proceselor de schimbare  Exerciţiul, studiul 

de caz,  metode  şi  

tehnici  ale 

gândirii critice 

4 ore  

Rezistenţa la schimbare, modele de rezistenţă la schimbare 4 ore  

Cultura organizationala factor decisiv in procesul de schimbare 

organizationala 

4 ore  

Comunicarea in organizatie ca motor al schimbarii 2 ore  

Rolul motivarii in implementarea programelor de schimbare 

organizationla; 

2 ore  

Rolul RU in schimbarea organizationala 2 ore  

Schimbarea organizationala si comunicarea manageriala 2 ore  

Creativitate, inovare si schimbare in organizatii 2 ore  

Dezvoltarea personala versus dezvoltarea organizationala 2 ore  

Introducere în studiul dezvoltării organizaţionale. De ce avem nevoie şi 

la ce ajută dezvoltarea organizatională? factorii care influenţează 

dezvoltarea organizaţională 

2 ore  

Managementul crizelor de imagine ale organizatiei 2 ore  

Bibliografie 

11. Burduş, E., Managementul schimbării organizaţionale, Editura Economică, Bucureşti, 2008; 

12. Clarke, Liz, 2002, Managementul Schimbării –ghid practice privind producerea, menţinerea şi 

controlul schimbării într-o firmă sau organizaţie, Editura Teora; 

13. Harrington, H. James; Harrington, James S., 2001, Management total în firma secolului 21, Editura 

Teora; 

14. Makin, P., Cox, Ch., 2006, Schimbarea în organizaţii. Optimizarea comportamentului angajaţilor, 

Editura Polirom,, Bucureşti; 

15. Newton, R., 2009, Managementul schimbării pas cu pas. Tot ceea ce vă trebuie pentru a alcătui şi a 

realiza un plan, Editura ALL, Bucureşti; 

16. Revista MANAGER, 2012, Editura Universităţii din Bucureşti, ISSN 1453-0538; 

17. Todericiu, R., Suport de curs, 2013; 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

●  

 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din                                                         

nota finală 

10.4 Curs              Participare activa la 

prelegeri cu intrebari, 

Se inregistreaza frecventa si 80% 
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comentarii, exemple de 

analizat; 

Raspunsuri corecte la 

intrebari adresate la 

cursuri; 

se aplica grile de punctaj; 

Grila de punctaj pentru 

raspunsurile corecte 

10.5 Seminar/laborator Implicarea in analiza si 

rezolvarea unor studii 

de caz si participarea 

corespunzatoare in 

echipe de simulare 

manageriala. 

Prezentarea unor teme de 

casă/referate elaborate pe 

parcursul semestrului 

(pondere 20%).  

 

20 % 

10.6 Standard minim de performanţă   

● învatarea suportului de curs, parcurgerea  bibliografiei obligatorii, acumularea numarului minim de 

puncte la evaluarea pe parcursul semestrului si sustinerea proiectelor. 

obţinerea a minim 70 % din punctajul examenului final şi obţinerea a minim 50% din punctajul total 

(pentru nota 5) 
                                 

 

 

Data completării      Semnătura titularului de curs      Semnătura titularului de seminar 

01.10.2016  ..........................................      ..........................................    

 

Data avizării în departament                Semnătura şefului departamentului 

..........................................        ..........................................    
 


