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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 si Administrarea afacerilor 

1.4 Domeniul de studii                 Administrarea afacerilor 

1.5 Ciclul de studii                   Master 

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

 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei              MANAGEMENT STRATEGIC – CONTINUT SI 

INSTRUMENTE 

2.2 Titularul activităţilor de curs    Prof. univ. dr. Claudia Ogrean 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof. univ. dr. Claudia Ogrean 

2.4 Anul de studiu I 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                             30 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate  şi pe teren                                                                             35 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri                   30 

Tutoriat 14 

Examinări 10 

Alte activităţi   

3.7 Total ore studiu individual      119 

3.9 Total ore pe semestru            175 

3.10 Numărul de credite              7 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum         Management 

 Economie manageriala 

 Analiza diagnostic a mediului de afaceri 

4.2 de competenţe         Cunoasterea si intelegerea notiunilor / conceptelor si 

instrumentarului de baza ale administrarii afacerilor, in vederea 

explicarii si operationalizarii aplicate a acestora, precum si a 

realizarii de conexiuni 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1. de desfăşurare a                                     

cursului                  

● Nu este cazul 

5.2. de desfăşurare a                                    

seminarului/laboratorului 

● Nu este cazul 

    

6. Competenţele specifice acumulate 
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 Fundamentarea științifică a deciziilor privind procesul managerial strategic si sistemul 

strategiilor firmei – prin identificarea, analiza şi interpretarea informațiilor care privesc 

interacțiunea dintre organizație și mediul său  

- Identificarea și descrierea fenomenelor și proceselor care au loc la nivelul firmei, in 

contextul creat de dinamica mediului internațional de afaceri; 

- Explicarea si interpretarea fenomenelor si proceselor economice specifice firmei, pe baza 

conceptelor, principiilor si teoriilor managementului strategic, si in condițiile perceperii 

corecte a mutațiilor care au loc la nivelul mediului global de afaceri. 

- Aplicarea de modele si instrumente de analiza, evaluare si previziune pentru identificarea 

factorilor (interni si externi) care influențează dinamica proceselor strategice ce se 

derulează in cadrul firmei si a impactului acestora; 

- Fundamentarea de studii si analize pentru deciziile strategice, tactice si curente luate la 

nivelul firmei si a subsistemelor sale; 

- Analiza critic-constructiva a datelor si informațiilor care privesc fenomene si procese care 

au loc la nivelul organizației, in stransa corelatie cu evolutiile si tendintele mediului 

ambiant. 

 Elaborarea, formularea, coordonarea implementării și control-evaluarea (interdependentă și în 

concordanță cu evoluțiile mediului extern a) sistemului strategiilor firmei  

- Definirea conceptului de strategie, a componentelor definitorii ale strategiei si a sistemului 

strategiilor firmei; 

- Explicarea si interpretarea procesului strategic  – continut, faze, definirea relatiei dintre 

managementul strategic si strategiile firmei. 

- Formularea strategiei (globale a) firmei si configurarea sistemului strategic al firmei in 

conditiile asumarii unei viziuni sistemice, integratoare si contextuale; 

- Elaborarea sistemului strategiilor firmei si integrarea lor operațională in strategia globala a 

firmei; 

- Implementarea și control-evaluarea sistemului strategiilor firmei.  

 Elaborarea și implementarea sistemului managerial strategic al firmei şi a subsistemelor sale, și 

exercitarea funcțiilor managementului la nivelul organizației și al diviziilor/unităților de afaceri 

strategice ale acesteia 

- Descrierea, înțelegerea și explicarea (in context si interdependență a) conceptelor și 

metodelor specifice sistemului managerial strategic şi a subsistemelor sale; 

- Interpretarea științifică a fenomenelor, situaţiilor şi proceselor organizaţionale din 

perspectiva abordarii strategice – anticipative si proactive - a firmei.  

- Evaluarea critic-constructivă a funcţionării sistemului strategic managerial şi a 

subsistemelor sale și aplicarea principiilor şi metodelor specifice pentru eficientizarea 

acestora; 

- Evaluarea modului de aplicare a funcțiilor managementului și identificarea soluțiilor 

manageriale de optimizare a acestuia din perspectiva strategica; 

- Realizarea de studii/lucrări privind funcţionarea sistemului strategic managerial și 

exercitarea funcțiilor managementului in organizatie din perspectiva strategica. 

 Managementul și utilizarea bazelor de date, informaţii şi cunoştinţe în aplicarea metodelor, 

tehnicilor şi instrumentelor de management strategic la nivelul firmei 

- Cunoașterea, intelegerea si descrierea conceptelor, teoriilor şi metodologiilor de 

administrare a bazelor de date  specifice managementului strategic; 

- Explicarea şi interpretarea cantitativă și calitativă, in mod diacronic si sincronic, a 

informaţiilor rezultate din scanarea si monitorizarea caracteristicilor mediului; 

- Aplicarea instrumentarului adecvat de analiză a datelor specifice  managementului strategic 

al afacerilor;  

- Evaluarea critic-constructivă a sistemului informatic al firmei pentru managementul 

strategic si a instrumentarului de prelucrare şi analiză  a datelor; 

- Configurarea solutiilor de optimizare a sistemului informatic – suport pentru 

managementul strategic al firmei. 
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 Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in cadrul propriei strategii de 

munca riguroasă, eficientă şi responsabilă 

- Soluţionarea în timp real, în condiţii de autonomie decizională, a unei dileme etice 

reale/ipotetice de la locul de muncă. 

 Identificarea și definirea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată și 

autocondusă, şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei 

- Realizarea unui proiect complex, prin asumarea cu responsabilitate a sarcinilor specifice 

rolului într-o echipă plurispecializată și autocondusă. 

 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi 

tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare 

- Elaborarea şi susţinerea cu argumente a aplicării unui proiect personal de dezvoltare 

profesională. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1 Obiectivul general al disciplinei  Cunoasterea (integrativa si interdisciplinara a) continutului, 

principiilor si instrumentelor managementului strategic si sistemului 

strategic al firmei – in contextul evolutiilor si tendintelor inregistrate 

in mediul global de afaceri 

7.2 Obiectivele specifice              relevarea conceptelor specifice strategiei şi managementului 

strategic, identificarea şi explicarea evoluţiilor în planul teoriei şi 

practicii managementului strategic; 

 poziţionarea strategiei ca instrument esenţial al operaţionalizării 

procesului de management strategic; 

 relevarea elementelor specifice analizei mediului intern şi extern al 

firmei; 

 evidenţierea componentelor, conturarea şi operaţionalizarea 

sistemului strategiilor de firmă; 

 identificarea tendinţelor previzibile în evoluţia teoriei şi practicii 

managementul strategic. 

    

8. Conţinuturi 
8.1 Curs                              Metode de predare Observaţii 

Managementul strategic si strategia – fundamente  

1. Managementul strategic 

• Ce este MS? – atribute & termeni cheie 

• Modelul procesului de MS 

• Beneficiile MS 

• De ce unele firme nu practica planificarea / managementul strategic? 

• Capcanele planificarii & managementului strategic 

• Rolul guvernantei corporative si al stakeholder management 

• Perspectiva strategica – un imperativ organizational 

2. Strategia  

• Definirea strategiei – o pluralitate de abordari 

• Strategia & avantajul competitiv 

• Leadership strategic - viziune, misiune & valori 

• Componentele si determinantii strategiei 

3. Relatia management strategic - strategie 

 Prelegere 

 Expunere  

 Dezbatere  

– 4 ore 

A. Analiza strategica  

Analiza/auditul strategic al mediului extern al firmei 

• Mediul extern  

– Concept; Importanta pentru MS; Contextul analizei mediului 

 

 Prelegere 

 Expunere  

 Dezbatere 

 

– 2 ore 
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extern 

• Pluralismul abordarilor teoretice ale analizei mediului extern 

– Crearea unei organizatii constiente de mediul sau 

• Analiza mediului extern general al firmei 

– Analiza PEST/PESTEL; Scenariile strategice 

– Analiza mediului ramurii/industriei 

– Industrie, sector, segment de piata; Modelul lui Porter; limite; 

Dinamica industriei 

– Identificarea factorilor strategici & Auditul strategic extern 

Analiza / auditul strategic al mediului intern al firmei 

• Componentele mediului intern care conduc la avantaj competitiv si 

competitivitate strategica 

– Resurse, capabilitati, competente cheie 

• Viziunea firmei bazata pe resurse 

– Cadrul/modelul VRIO, sustinerea avantajului competitiv, 

capabilitati dinamice 

• Lantul valorii  

– Activitati primare & de suport; prosumer; benchmarking; 

outsourcing 

• Natura auditului intern 

– Identificarea punctelor forte si slabe in ariile functionale, 

matricea IFE 

• Prelegere 

• Expunere 

• Dezbatere 

- 2 ore  

B. Formularea Strategiei 

 Asigurarea coerentei in ceea ce priveste directia strategica a firmei  

- Viziunea; Misiunea; Valorile fundamentale; Obiectivele 

strategice  

 Niveluri strategice. Stadii generice de dezvoltare a (strategiei) firmei. 

Categorii si strategii generice uzuale 

- Niveluri strategice: Corporativ/global/al firmei; De 

afaceri/UAS (SBU)/divizional/competitiv; Functional 

- Stadii generice de dezvoltare a (strategiei) firmei  

- Categorii generice si tipuri de strategii specifice  

 Cadrul analitic al formularii strategiei  

- Stadiul de Input – matricile EFE, CPM, IFE 

- Stadiul de “potrivire” – matricile SWOT, SPACE, BCG, IE, 

Grand Strategy 

- Stadiul decizional – matricea QSPM 

 Decizia strategica si formularea strategiei 

 

 Prelegere 

 Expunere 

 Dezbatere 

 

- 4 ore  

Strategia competitiva - crearea si mentinerea avantajului competitiv 

 Strategii generice  

- Diferentiere  

- Leadership prin cost 

- Focalizare  

- Integrare versus “Stuck in the middle” 

 Inovatie si antreprenoriat strategic 

- Inovatia  

- Antreprenoriatul strategic  

- Impactul ciclului de viata al industriei 

 Sustinerea strategiei competitive 

- Miscari / actiuni competitive si cooperative 

 Alte strategii competitive 

- Matricea optiunilor de piata 

 Prelegere 

 Expunere 

 Dezbatere 

- 4 ore  
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- Matricea metodelor de expansiune 

- Strategiile adecvate diferitelor industrii si situaţii competitive 

- Strategiile generice – dupa Mintzberg   

 Factorii determinanti ai avantajelor competitive 

 Crearea si mentinerea avantajelor competitive  

Strategia corporatista 

 Ce este strategia corporatista?  

 Granitele firmei 

- Firme versus piete: ”faci” sau ”cumperi”? + Alternative 

 Integrarea verticala pe lantul valoarii industriei  

- Tipologie; Beneficii si riscuri; Alternative 

 Diversificarea corporatista – extindere dincolo de granitele unei singure 

piete   

- Tipologia diversificarii; Valorificarea competentelor cheie 

pentru diversificarea corporatista; Diversificarea corporatista si 

performanta firmei 

 Fuziuni, achizitii si aliante strategice 

 Strategia de internationalizare 

 Prelegere 

 Expunere 

 Dezbatere 

- 4 ore  

C. Implementarea Strategiei 

Organizarea firmei pentru Avantaj Competitiv 

• Inertia organizationala si esecul firmelor  

• Elementele cheie ale structurii  organizatorice 

• Organizatiile organice versus organizatiile mecaniciste 

Adaptarea structurii organizatorice la strategia firmei 

• Structura Simpla  

• Structura Functionala  

• Structura Multidivizionala 

• Structura Matriceala  

Cultura Organizationala: Valori, Norme, Artefacte 

• Concept si componente  

• Cultura Organizationala  si Advantajul Competitiv 

Implementarea / operationalizarea strategiei  

• Probleme 

– Manageriale si  

– Operationale 

• Probleme de  

– Marketing,  

– Finante & Contabilitate,  

– Cercetare & Dezvoltare,  

– Sistem Informational al Managementului 

Sistemul de evaluare, control strategic si recompensare 

• Control Input & Control Output  

• Evaluarea strategiei 

 Prelegere 

 Expunere 

 Dezbatere 

- 6 ore 

Procesele de schimbare si managementul acestora – componente ale 

unei viziuni strategice  

 Managementul schimbarii – componenta a managementului strategic 

 Atitudinea managementului fata de resursa umana – factor suport al 

schimbarii si al proiectarii unei viziuni strategice 

 Pregatirea si / sau perfectionarea managerilor – premisa pentru 

execitarea unui management strategic 

 Managementul proiectelor – materializare a strategiilor manageriale 

 Prelegere 

 Expunere 

 Dezbatere 

– 2 ore 

Bibliografie 
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 Ciobanu, I., Ciulu, R., Strategiile competitive ale firmei, Ed. Polirom, Iasi, 2005 

 David, F., Strategic management. Concepts and cases, Pearson Prentice Hall, New Jersey, 2011 

 Dess, G.G., Lumpkin, G.T., Eisner, A.B., Strategic management. Text and cases, McGraw-Hill Irwin, New 

York, 2007 

 Dumitrescu, M., Strategii si management strategic, Ed. Economică, Bucureşti, 2002  

 Hill, C., Jones, G., Strategic management. An integrated approach, South-Western College Pub, 2007  

 Ogrean, C., Management strategic, Ed. Universitatii ”Lucian Blaga” din Sibiu, 2006  

 Popa, I., Management strategic, Ed. Economica, Bucuresti, 2008 

 Hamel, G., Prahalad, C.K., Competitia pentru viitor, Ed. Meteor Press, 2008  

 Hrebiniak, L.G., Strategia in afaceri. Implementarea si executarea eficienta, Ed. ALL, Bucuresti, 2009 

 Rothaermel, F.T., Strategic management. Concepts and Cases, McGraw-Hill Irwin, 2015 

8.2 Seminar/laborator                 Metode de predare Observaţii 

Procesul de management strategic si rolul strategiei  Problematizare 

 

 Studiu de caz 

 

 Discutii, dezbateri 

 

 Cercetarea documentelor 

 

 Mozaic  

 

 Harta cognitiva 

 

 Brainstorming  

2 ore 

Auditul strategic al firmei 2 ore 

Analiza/auditul mediului intern 2 ore 

Analiza/auditul mediului extern general 2 ore 

Analiza industriei  2 ore 

Analiza influentei simultane a factorilor de mediu 2 ore 

Strategii corporative 2 ore 

Strategii competitive 2 ore 

Strategii functionale  2 ore 

Strategii ale FMN 2 ore 

Elaborarea si formularea strategiei  2 ore 

Implementarea strategiei 2 ore 

Evaluarea si controlul strategiei 2 ore 

Proiect final  2 ore 

Bibliografie 

 Bacanu, B., Practici de management strategic, Ed. Polirom, Iasi, 2006 

 Bacanu, B., Tehnici de analiza in managementul strategic, Ed. Polirom, Iasi, 2007 

 Ogrean, C., Herciu, M., Strategic management between the Constraints and Incentives of Globalization – 

the role and contribution of Business Ethics and Corporate Social responsibility, capitol in lucrarea “The 

Economic Geography of Globalization”, Ed. Piotr Pachura, InTech Open Acces Publisher, Croatia, 2011 

 Tantau A., Management strategic de la teorie la practica, Ed. C.H.Beck, 2011   

 Lampel, J., Mintzberg, H., Quinn, J.B., Ghoshal, S., The Strategy Process, PEARSON, 2014 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 
● Se realizeaza prin: 

 Cunostintele (teoretice si aplicative) dobandite  

o consonante cu noile teorii si practici ale domeniului  

o adaptate nevoilor dinamice ale pietei muncii 

o capabile a dezvolta abilitati si competente relevante practicii in domeniu 

 Dimensiunea accentuat aplicativa a: 

o studiilor de caz dezbatute saptamanal  

o continutului tematic al disciplinei 

 Competente transversale dobandite de masteranzi in directiile: 

o Gandire critica, creativa si inovativa 

o Comunicare / dezbatere 

o Realizare de conexiuni – cu alte discipline si cu realitati organizationale concrete 

o Studiu individual si dezvoltare personala / profesionala  
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10. Evaluare 
Tip activitate         10.1 Criterii de  

evaluare 

10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din                                                         

nota finală      

10.4 Curs               Participarea la 

dezbateri 

 Notare pe parcursul 

semestrului 

10% 

 Cunoasterea 

continutului si 

instrumentarului 

specifice disciplinei 

 Examen scris – Test 

grila 

30% 

10.5 Seminar/laborator  Intelegerea situatiei 

concrete 

 Problematizarea 

 Identificarea si 

formularea solutiilor 

 Proiecte / teme 

saptamanale – studii 

de caz 

30% 

 Atingerea si acoperirea 

aspectelor relevante 

 Culegerea, analiza si 

interpretarea datelor, 

fundamentarea 

deciziilor strategice, 

identificarea 

alternativelor 

strategice, formularea 

si implementarea  

sistemului strategic  

 Realizarea conexiunilor 

intre sectiuni  

 Lucrul in echipa 

 Sustinerea proiectului 

si raspunsurile la 

intrebari 

 Proiect final 30% 

10.6 Standard minim de performanţă                                                        

 identificarea şi clasificarea noţiunilor si instrumentelor de bază folosite; definirea, recunoasterea şi 

enumerarea categoriilor fundamentale specifice;  

 conceptualizarea şi operationalizarea noţiunilor de bază – identificate în studii de caz concrete; 

 atingerea la nivel minimal a cerintelor privind aplicarea modelului Auditului strategic pe cazul unei firme; 

 obtinerea punctajului minim la testul grila final. 

 

Data completării      Semnătura titularului de curs     Semnătura titularului de seminar 

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

 

Data avizării în departament                Semnătura şefului departamentului 

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


