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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   Departamentul de Management, Marketing si Administrarea 

Afacerilor 
1.4 Domeniul de studii                 Management 
1.5 Ciclul de studii                   Licenta 
1.6 Programul de studii/Calificarea    Management 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei              MANAGEMENT STRATEGIC 
2.2 Titularul activităţilor de curs    Prof.univ.dr. Claudia Ogrean  
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect.univ.dr. Anca Vacăr  
2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul I 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                             15 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate  şi pe teren                       15 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri                   15 
Tutoriat 14 
Examinări 10 
Alte activităţi   
3.7 Total ore studiu individual      69 
3.9 Total ore pe semestru            125 
3.10 Numărul de credite              5 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum         Management 
4.2 de competenţe         Cunoasterea si intelegerea notiunilor / conceptelor si 

instrumentarului de baza ale managementului 
 

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 
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6. Competenţele specifice acumulate 
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 Identificarea, analiza şi gestionarea elementelor care definesc mediul intern şi extern al 
organizaţiei prin diagnosticare şi analiză SWOT – ca etapa prealabila definirii strategiei firmei 

o Identificarea  teoriilor,  conceptelor,  metodelor şi instrumentarului necesare proceselor 
de management strategic,  în corelaţie cu mediul (intern si extern al) organizaţiei 

o Explicarea, interpretarea şi corelarea factorilor care constituie mediul intern şi extern al 
organizaţiei în dinamica acestora 

o Aplicarea de metode, tehnici  şi instrumente specifice managementului strategic în 
rezolvarea de probleme/situaţii bine definite în dinamica mediului intern şi extern al 
organizaţiei 

o Evaluarea critic-constructivă a utilizării metodelor de monitorizare şi diagnosticare a 
mediului intern şi extern al organizaţiei 

o Realizarea de lucrări de analiză, diagnoză, audit privind funcţionarea din perspectiva 
strategica a organizaţiei  

 Elaborarea şi implementarea de strategii şi politici ale organizaţiei  
o Identificarea conceptelor, metodelor şi instrumentarului necesare elaborării de strategii 

şi politici organizaţionale 
o Explicarea conceptelor, metodelor şi instrumentarului necesare elaborării de strategii şi 

politici organizaţionale 
o Aplicarea de metode, tehnici şi instrumente manageriale de elaborare, implementare, 

monitorizăre şi revizuire a strategiilor şi politicilor organizaţiei 
o Utilizarea de metode şi criterii de evaluare  a strategiilor şi politicilor organizaţionale 
o Realizarea de proiecte de implementare a strategiilor şi politicilor organizaţionale   

 Elaborarea şi implementarea sistemului managerial şi a subsistemelor sale din perspectiva 
strategica 

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

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

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

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

o Realizarea de studii/lucrări privind funcţionarea sistemului managerial strategic şi a 
subsistemelor sale 

 Identificarea, selectarea  şi utilizarea modalităţilor de previzionare, organizare, coordonare, 
antrenare şi control-evaluare a procesului managerial strategic 

o Recunoaşterea funcţiilor manageriale (previzionare, organizare, coordonare, antrenare 
şi control-evaluare) din perspectiva strategica 

o Interpretarea fenomenelor, situaţiilor şi proceselor organizaţionale din perspectiva 
funcţiilor manageriale aplicate procesului managerial strategic   

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

o Evaluarea aplicării modalităţilor de previzionare, organizare, coordonare, antrenare şi 
control-evaluare din perspectiva strategica 

o Realizarea de studii/lucrări de previzionare, organizare, coordonare, antrenare şi 
control-evaluare în organizaţii din perspectiva strategica 
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Cunoasterea continutului, principiilor si instrumentelor 
fundamentale ale managementului strategic si sistemului strategic al 
firmei, utilizarea si aplicarea acestora in cadrul unor proiecte 
profesionale specifice 

7.2 Obiectivele specifice              relevarea conceptelor fundamentale ale 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 – fundamente  
 Aparitia si evolutia managementul strategic 
 Managementul strategic – esenţă, importanţă, concepte de bază 
 Necesitatea si utilitatea managementului strategic 

 Prelegere 
 Expunere  
 Dezbatere  

4 ore 

Strategia – instrument esential al procesului de management strategic  
 Delimitări conceptuale privind strategia firmei 
 Noţiunea de strategie 
 Componentele si determinanţii strategiei  
 Relaţia management strategic – strategie 

 Prelegere 
 Expunere  
 Dezbatere 

4 ore 

Analiza mediului – etapă prealabilă formularii strategiei firmei  
 Analiza mediului intern al firmei 

 Analiza pe baza resurselor 
 Analiza pe baza competentelor functionale 
 Analiza pe baza lantului valorii 
 Analiza pe baza culturii organizationale 

 Analiza mediului extern al firmei 
 Analiza mediul general  
 Analiza mediul specific  
 Analiza concurentilor 
 Analiza clientilor & segmentarea pietei 

 Analiza influenţei simultane a factorilor de mediu 

 Prelegere 
 Expunere 
 Dezbatere 

6 ore 

Niveluri strategice şi tipologia strategiilor specifice  
 Strategia corporativă  

o Strategii de crestere 
o Strategii de mentinere 
o Strategii defensive 

 Strategiile de afaceri 
o Strategii competitive generice 
o Strategii specifice fazei din ciclul de viata al industriei 
o Strategii specifice pozitiei competitive a firmei 

 Prelegere 
 Expunere 
 Dezbatere 

6 ore 
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 Strategiile funcţionale  
o Strategii ale MRU 
o Strategii de CD 
o Strategii FC 
o Strategii de MK 
o Strategii privind productia/operatiile 

 “Noile strategii”  
o Strategii ale internationalizarii firmei 
o Strategii ale FMN 
o Retele & aliante strategice 

Operaţionalizarea strategiei  
 Elaborarea şi formularea strategiei 
 Implementarea strategiei 
 Controlul strategic şi evaluarea strategiei 

 Prelegere 
 Expunere 
 Dezbatere 

6 ore 

Tendinţe previzibile în evoluţia firmei, a mediului acesteia şi a 
managementului strategic  

 Prelegere 
 Expunere 
 Dezbatere 

2 ore 

Bibliografie: 
 Ciobanu, I., Ciulu, R., Strategiile competitive ale firmei, Ed. Polirom, Iasi, 2005 
 Dumitrescu, M., Strategii si management strategic, Ed. Economică, Bucureşti, 2002  
 Ogrean, C., Management strategic, Ed. Universitatii ”Lucian Blaga” din Sibiu, 2006  
 Popa, I., Management strategic, Ed. Economica, Bucuresti, 2008 
 Tantau A., Management strategic de la teorie la practica, Ed. C.H.Beck, 2011   
 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, 2013 
8.2 Seminar/laborator                 Metode de predare Observaţii 
Provocările schimbării – determinante ale abordării strategice a 
managementului 

 Problematizare 
 

 Studiu de caz 
 

 Discutii, 
dezbateri 
 

 Cercetarea 
documentelor 
 

 Mozaic  
 

 Harta cognitiva 
 

 Brainstorming  

2 ore 

Strategia – instrument managerial indispensabil al procesului de 
management strategic al firmei 

2 ore 

Viziune, misiune, obiective strategice 2 ore 
Analiza mediului intern 2 ore 
Analiza mediului extern 2 ore 
Analiza influentei simultane a factorilor de mediu 2 ore 
Niveluri strategice si sistemul strategiilor firmei 2 ore 
Strategia corporativa / globala a firmei 2 ore 
Strategiile competitive 2 ore 
Strategiile functionale 2 ore 
Formularea strategiei 2 ore 
Implementarea strategiei 2 ore 
Controlul si evaluarea strategiei 2 ore 
Tendinte in managementul strategic pe plan mondial si in Romania 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 
 Lynch, R., Strategia corporativa, Ed. ARC, Chisinau, 2002 
 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 
 Hill, C., Jones, G., Strategic management. An integrated approach, South-Western College Pub, 2007  
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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  

 Competente transversale dobandite de studenti in directiile: 
o Gandire critica, creativa si inovativa 
o Comunicare / dezbatere 
o Lucru in echipa 
o Operare PC 
o Realizare de conexiuni – cu alte discipline si cu realitati organizationale concrete 
o Studiu individual si dezvoltare personala / profesionala 

 
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 si intelegerea 
continutului si instrumentarului 
specifice disciplinei 

 Examen 
scris/test grila 

40% 

10.5 
Seminar/laborator 

 Intelegerea situatiei concrete 
 Problematizarea 
 Identificarea si formularea 

solutiilor 

 Proiecte / teme, 
studii de caz 

 
30% 

 Testare pe 
parcursul 
semestrului 

 
 
20% 

10.6 Standard minim de performanţă                                                        
Studentul: 
 să identifice şi să clasifice noţiunile de bază folosite; 
 să definească, să recunoască şi să enumere categoriile fundamentale specifice; 
 să conceptualizeze şi să opereze cu noţiunile de bază, să le identifice în studii de caz concrete; 
 sa aiba o reprezentare corecta si coerenta a locului si rolului managementului strategic   

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


