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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 Finanțe-Contabilitate 
1.4 Domeniul de studii                 Științe Economice 
1.5 Ciclul de studii                   Licență 
1.6 Programul de studii/Calificarea    Contabilitate și informatică de gestiune 
 

2. Date despre disciplină 
 
2.1 Denumirea disciplinei              MANAGEMENT 
2.2 Titularul activităţilor de curs    Lect.univ.dr. Anca Văcar 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect.univ.dr. Anca Văcar 
2.4 Anul de 
studiu 

II 2.5 Semestrul 1 2.6 Tipul de 
evaluare 

E 2.7 Regimul 
disciplinei 

DF 
 

 
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: 3.2 curs 28 3.3 seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp                                                            ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe                             20 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate  şi pe teren                              10 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri                   10 
Tutoriat 0 
Examinări 4 
Alte activităţi ..................................                                      0 
3.7 Total ore studiu individual      44 
3.9 Total ore pe semestru            100 
3.10 Numărul de credite              4 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 
4.1 de curriculum        ● microeconomie, statistică, marketing 
4.2 de competenţe        ● cunoașterea conceptelor economice fundamentale 
 

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

 Existența unei săli mari de curs cu materiale de suport: laptop, 
videoproiector, tablă. 

5.2. de desfăşurare a                                     Existența unei săli de seminar cu tablă.  
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seminarului/laboratorului  Termenul predării lucrărilor de seminar este stabilit de titular de 
comun acord cu studenții. 

    
6. Competenţele specifice acumulate 

 

C
om

pe
te

nț
e 

 p
ro

fe
si

on
al

e 

 Elaborarea şi implementarea sistemului managerial şi a subsistemelor sale (alocare şi realocare 
de resurse şi activităţi): 

o Descrierea conceptelor de bază şi a metodelor specifice sistemului managerial şi a 
subsistemelor sale; 

o Explicarea conceptelor de bază şi a metodelor specifice sistemului managerial şi a 
subsistemelor sale; 

o Aplicarea principiilor şi metodelor de bază pentru eficientizarea sistemului managerial 
şi a subsistemelor sale; 

o Evaluarea critic-constructivă a funcţionării a sistemului managerial şi a subsistemelor 
sale. 

 Identificarea, selectarea  şi utilizarea modalităţilor de previzionare, organizare, coordonare, 
antrenare şi control-evaluare: 

o Recunoaşterea funcţiilor manageriale (previzionare, organizare, coordonare, antrenare 
şi control-evaluare); 

o Interpretarea fenomenelor, situaţiilor şi proceselor organizaţionale din perspectiva 
funcţiilor manageriale; 

o Aplicarea principiilor şi metodelor de bază pentru previzionare, organizare, 
coordonare, antrenare şi control-evaluare în organizaţii; 

o Evaluarea aplicării modalităţilor de previzionare, organizare, coordonare, antrenare şi 
control-evaluare. 

 Fundamentarea, adoptarea şi implementarea deciziilor pentru organizaţii: 
o Definirea conceptelor, conceptelor şi metodelor manageriale de bază necesare în 

procesul decizional; 
o Interpretarea conceptelor, conceptelor şi metodelor manageriale de bază necesare în 

procesul decizional; 
o Aplicarea principiilor şi metodelor manageriale de bază necesare în procesul 

decizional; 
o Utilizarea de criterii şi metode standard de evaluare a procesului decizional în 

organizaţii. 
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 Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in cadrul propriei strategii de 
munca riguroasă, eficientă şi responsabilă: 

o reacţia pozitivă la sugestii, cerinţe, sarcini didactice, satisfacţia de a răspunde corect si 
de a fi apreciat (motivație intrinsecă și extrinsecă); 

o capacitatea de a avea un comportament etic si de a promova valorile morale in 
managementul organizatiei. 

 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de 
tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei: 

o abilitatea de a colabora cu specialităţi din alte domenii – în definirea problemelor, 
identificarea si implmentarea solutiilor / deciziilor; 

o capacitatea de a aprecia diversitatea şi multiculturalitatea – și de a adopta abordarea 
contextualistă a managementului. 

 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi 
tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare: 

o implicarea în activităţi ştiinţifice în legătură cu disciplina – participarea la olimpiade, 
concursuri și conferințe științifice studențești; 

 cultivarea capacităţii de analiză a condiţiilor actuale şi viitoare de evoluţie ale mediului 
intern şi promovarea în acest fel a unui management orientat spre angajați. 

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

 
7.1 Obiectivul general al disciplinei  Cunoașterea conținutului, principiilor și instrumentelor 

managementului, utilizarea și aplicarea acestora în cadrul 
proiectelor profesionale specifice elaborate – în contextul 
influențelor exercitate de factorii mediului global de 
afaceri. 

7.2 Obiectivele specifice              Formarea la studenti a unei gândirii manageriale moderne, 
anticipative si proactive, corespunzătoare condiţiilor de 
mediu în care opereaza astazi organizaţiile si de natura a 
favoriza adaptarea rapida la realitatile lumii economice; 

 Însuşirea de către studenţi a problematicii de bază cuprinse 
în ştiinţa managementului, managementul ştiinţific, 
procesul şi sistemul de management; 

 Stăpânirea  si utilizarea corecta a conceptelor şi noţiunilor 
de bază referitoare la sistemul organizatoric al firmei, 
sistemul decizional, sistemul informaţional, sistemul 
managementului resurselor umane, metodele şi tehnicile 
de management; 

 Însuşirea principalelor metode, tehnici şi instrumente 
aplicabile în managementului organizatiei / firmei; 

 Abordarea si asimilarea sistemelor şi metodelor de 
management. 
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8  Conţinuturi 
 
8.1 Curs                              Metode de predare Observaţii 
Bazele teoretice ale managementului organizaţiei  

Prelegere, discutii, 
dezbateri 

 

4 ore 
Mediul ambiant, organizaţia şi întreprinzătorul      2 ore 
Strategia, managementul strategic şi alianţa strategică  4 ore 
Sistemul decizional  4 ore 
Sistemul informaţional-managerial  4 ore 
Sistemul organizatoric 2 ore 
Sistemul metodologico-managerial 2 ore 
Sistemul managementului resurselor umane  2 ore 
Managerii, leaderii şi leadershipul  2 ore 
Cultura organizaţională  2 ore 
Bibliografie 
 Burdus, E., Tratat de management, Ed. Economica, Bucuresti, 2005 
 Burdus, E., Fundamentele managementului organizaţiei, ediţia a II-a, Ed. Economica, Bucuresti, 2007 
 Burduș, E., Căprarescu, G., Androniceanu, A., 2008, Managementul schimbării organizaționale, 

Editura Economică, București 
 Crişan, S., Management. Elemente fundamentale, Ed. Mira Design, Sibiu, 2001 
 Nicolescu, O., Plumb, I., Pricop, M., Vasilescu, I., Verboncu, I., Abordari moderne in managementul 

si economia organizatiei, (4 volume), Ed. Economica, Bucuresti, 2003  
 Nicolescu, O., Verboncu, I., Managementul organizatiei, Ed. Economica, Bucuresti, 2007 
8.2 Seminar/laborator                 Metode de predare Observaţii 
Bazele teoretice ale managementului organizaţiei  Studii de caz 2 ore 
Mediul ambiant, organizaţia şi întreprinzătorul      Studii de caz 2 ore 
Strategia, managementul strategic şi alianţa strategică  Studii de caz 2 ore 
Sistemul decizional  Aplicații 10 ore 
Sistemul informaţional-managerial  Studii de caz 2 ore 
Sistemul organizatoric Studii de caz 2 ore 
Sistemul metodologico-managerial Studii de caz 2 ore 
Sistemul managementului resurselor umane  Studii de caz 2 ore 
Managerii, leaderii şi leadershipul  Studii de caz 2 ore 
Cultura organizaţională  Studii de caz 2 ore 
Bibliografie 
 Burdus, E., Management. Studii de caz. Exerciții. Probleme. Teste. Grile de evaluare, Ed. Ed. 

Economica, Bucuresti, 2005 
 Emilian, R., 2004, Fundamentele managementului firmei, Editura ASE, Bucureşti  
 Gavrilă, T., Lefter, V., 2002, Managementul general al firmei, Editura Economică, București 
 Nicolescu, O., Verboncu, I., 2008, Fundamentele managementului organizaţiei, Editura Economică, 

București 
 Popa, I., 2005, Management general, Editura ASE, București 
 Ursachi, I., 2007, Management, ediţia III, Editura ASE, Bucureşti 
 



 

 

Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice 

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 
Facultatea de Științe Economice 

 

5 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 
 
 Disciplina Management, prin tematica cursurilor și a seminariilor, vizează identificarea și împlinirea 

nevoilor și așteptărilor angajatorilor din domeniu economic în vederea rezolvării cu succes a diferitelor 
situaţii de muncă circumscrise profesiei de manager în condiţii de eficacitate şi eficienţă. 

 
10. Evaluare 

 
Tip activitate        10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de 

evaluare 
10.3 Pondere din                                                         

nota finală 
10.4 Curs             Cunoaşterea terminologiei utilizate în 

management. 
Examen final 50% 

Capacitatea de utilizare adecvată a 
noţiunilor din management. 
Înţelegerea importanţei studiilor de caz 
pentru explicarea diverselor situații reale. 
Capacitatea de a construi tipurile de 
argumente pro şi contra studiate. 

10.5 Seminar/ 
laborator 

Capacitatea de a utiliza corect metodele, și 
modelele parcurse. 

Examen parțial 25% 

Însuşirea problematicii tratate la curs şi 
seminar și susținerea unor referate care să 
prezinte situații reale. 

Proiect 25% 

10.6  Standard minim de performanţă                                                        
 Cunoaşterea în linii mari a problematicii abordate în management. 
 Promovarea examenului partial cu minim nota 5. 

 
 
Data completării      Semnătura titularului de curs     Semnătura titularului de seminar 
01.10.2016     
       ..………….............................     …………………………........... 
 
 
Data avizării în departament                Semnătura şefului departamentului 
              
03.10.2016             …………………………............... 
 


