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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 și 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              MANAGEMENTUL IMM-URILOR 
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 III 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                             15 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate  şi pe teren                              12 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri                   13 
Tutoriat 2 
Examinări 2 
Alte activităţi ..................................                                      - 
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        ● Cunostinte in domeniul managementului 
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 
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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 

 Identificarea  teoriilor,  conceptelor,  metodelor şi instrumentarului necesare proceselor 
manageriale,  în corelaţie cu mediul organizaţiei 

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

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

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

 Realizarea de lucrări de analiză, diagnoză, audit privind funcţionarea organizaţiei  
Elaborarea şi implementarea de strategii şi politici ale organizaţiei  

 Identificarea conceptelor, metodelor şi instrumentarului necesare elaborării de strategii şi 
politici organizaţionale 

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

 Aplicarea de metode, tehnici şi instrumente manageriale de elaborare, implementare, 
monitorizare şi revizuire a strategiilor şi politicilor organizaţiei 

 Utilizarea de metode şi criterii de evaluare  a strategiilor şi politicilor organizaţionale 
 Realizarea de proiecte de implementare a strategiilor şi politicilor organizaţionale   

Fundamentarea, adoptarea şi implementarea deciziilor pentru organizaţii de mică complexitate 
(în ansamblu sau pe o componentă) 

 Definirea conceptelor, conceptelor şi metodelor manageriale de bază necesare în procesul 
decizional pentru organizaţii de mică complexitate (în ansamblu sau pe o componentă) 

 Interpretarea conceptelor, conceptelor şi metodelor manageriale de bază necesare în 
procesul decizional pentru organizaţii de mică complexitate (în ansamblu sau pe o 
componentă) 

 Aplicarea principiilor şi metodelor manageriale de bază necesare în procesul decizional 
pentru organizaţii de mică complexitate (în ansamblu sau pe o componentă) 

 Utilizarea de criterii şi metode standard de evaluare a procesului decizional în organizaţii 
 Dezvoltarea şi implementarea de studii/lucrări privind procesul decizional în organizaţii 

C
om

pe
te

nț
e 

ta
ns

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

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Cunoasterea conceptelor si teoriilor cu privire la 
functionarea si dezvoltarea Intreprinderilor mici si mijlocii 
in contextul national si international al noii economii bazate 
pe cunostinte. 

7.2 Obiectivele specifice              Identificarea şi înţelegerea modalităţilor de iniţiere a unei 
întreprinderi mici;  

 Familiarizarea cu modul de elaborare a unui plan de afaceri 
de succes; Inţeleagerea rolului şi importanţei realizării unui 
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plan de afaceri pentru competitivitatea IMM-urilor ; 
 Cunoaşterea elementelor specifice ale principalelor 

alternative de finanţare a întreprinderilor mici şi mijlocii; 
    

8.  Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
IMM şi rolul lor în economia bazata pe cunostinte;  

Dezbaterea, prelegerea 
interactive, 
problematizarea, 
dicutii in grup, studii 
de caz. 

4 ore 
Activitatile intreprenoriale si spiritul de intreprinzator; 2 ore 
Intreprenoriatul; 2 ore 
Înfiinţarea  IMM-urilor;  
Modalitati  de  constituire  a intreprinderilor mici si mijlocii; 
Evolutia si caracteristicile sectorului de IMM-uri in Romania; 

6 ore 

Planul de afaceri; premisa a succesului oricarui start-up. 2 ore 
Sistemul organizatoric al IMM;  2 ore 
Sistemul informational al managementului IMM-urilor;  2 ore 

Sistemul decizional al managementului IMM-urilor;  2 ore 
Metode si tehnici utilizate în managementul IMM-urilor;  2 ore 
Resursele umane în managementul IMM-urilor;  2 ore 
Strategii antreprenoriale în IMM. 4 ore 

Motivaţia şi creşterea performanţelor economice;  2 ore 

Bibliografie: 
 Abrudan, I., Lobonţu G., Lobonţiu, M., -  IMM-urile şi managementul lor specific, Editura Dacia, 

Cluj-Napoca, 2010; 
 Bucurean, Mirela, Antreprenoriatul si managementul IMM, Oradea, 2009; 
 Borza, A., Mitra, C., Bordeian, O., Mureşan, A., Supuran, R., Antreprenoriat. Managementul firmelor 

mici şi mijlocii, Editura Risoprint, 2009; 
 Nicolescu Ovidiu şi Nicolescu Luminiţa. (co-autor), Economia, firma si managementul bazate pe 

cunostinte, Editura Economica, 2005, 294 pagini, ISBN 973-709-125-6.,  
 L Nicolescu, A.I. Popescu, Managementul IMM-urilor în contextul economiei bazate pe cunoștințe, 

Editura ASE, 2008, publicație pe CD, ISBN 978-606-505- 098-3. 
 O. Nicolescu,Intreprenoriatul si managementul IMM-urilor, minidictionar de management, eeditura 

Pro Universitaria,2012; 
 O. Nicolescu,C. Nicolescu, Intreprenoriatul și managementul întreprinderilor mici și mijlocii: 

concepte, abordări, studii de caz, Colecția „Biblioteca de Management”, 2008; 
 S.,Văduva, Antreprenoriat în managementul public. Globalizarea, europenizarea și importanța 

societății civile a afacerilor, Ed. universitatea Emanuel, 2015; 
 Ghenea M., Antreprenoriat. Drumul de la idei către oportunități și succes în afaceri, Editura  

Universul Juridic, București, 2011 ; 
 Ghidul Tânărului Întreprinzător, http://www.aippimm.ro/files/articles_files/50/3080/ghidul-tanarului- 
 intreprinzator.pdf 
 http://www.immromania.ro/  
8.2 Seminar/laborator                 Metode de predare Observaţii 
Activitatea manageriala a IMM-urilor in contextul european si 
modial; 

 
 
Exerciţiul, studiul 
de caz, metode  şi  

2 ore 

Succesul  sau  insuccesul,  ca  efecte  ale  managementului IMM-
urilor; 

4 ore 
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Comunicarea manageriala si importanta ei in performanta IMM-
urilor; 

tehnici  ale gândirii 
critice 
 
 

2 ore 

Interdependente  intre  organizarea  formala  si  organizareainformala 
in IMM-uri; 

2 ore 

IMM urile romanesti intre Strategia Lisabona si Europa 2020 2 ore 

Perfectioarea  sistemului  informational  managerial  al  IMM-urilor; 4 ore 

Studii de caz şi aplicaţii privind procesul decizional în IMM-uri 2 ore 

Organizarea  procesului  de  consultanta  in  managementulIMM-
uriloir 

2 ore 

Planul de afaceri 2 ore 

Creativitate, inovare si schimbare in IMM uri 2 ore 

IMM-urile in economia bazata pe cunostiinte 2 ore 

Provocari si perspective in dezvoltarea sectorului afacerilor mici si 
mijlocii. 

2 ore 

Bibliografie: 
 Ovidiu Nicolescu, Ciprian Nicolescu, Intreprenoriatul și managementul întreprinderilor mici și 

mijlocii: concepte, abordări, studii de caz, Colecția „Biblioteca de Management”, Bucuresti, 2008; 
 Ana Maria Popescu, Analiza și evaluarea întreprinderii, Editura Economica, 2015; 
  Ion Anghel, Adrian Anica Popa,Mihaela Oancea Negescu, Ana Maria Popescu, Evaluarea 

intreprinderii, Editura Economica, 2014; 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 
 Disciplina răspunde cerinţelor actuale de dezvoltare şi evoluţie pe plan naţional şi internaţional în 

domeniul studiat; 
 Programa disciplinei este integrată în programele de studii asociate domeniului, fiind corelată cu 

programe de studii similare din universitățile europene ce aplică sistemul Bologna; 
 Se asigură studenţilor competenţe adecvate cu necesităţile calificărilor actuale, o pregătire ştiinţifică 

şi tehnică corespunzătoare nivelului de licență, care să le permită inserţia rapidă pe piaţa muncii după 
absolvire, dar şi posibilitatea continuării studiilor prin programe de masterat; 

 
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, 
comentarii, exemple de 
analizat; 
Raspunsuri corecte la 
intrebari adresate la 
cursuri; 

Se inregistreaza 
frecventa si se aplica 
grile de punctaj; 
 
Grila de punctaj pentru 
raspunsurile corecte 
 

70% 

10.5 Seminar/laborator Implicarea in analiza si 
rezolvarea unor studii 

Studii de caz 30% 



 

 

Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice 

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 
Facultatea de Științe Economice 

 

5 
 

de caz si participarea 
corespunzatoare in 
echipe de simulare 
manageriala. 

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 
03.10.2016         ........................................... 


