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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                   Licență 
1.6 Programul de studii/Calificarea    Management 
 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei              MANAGEMENTUL SERVICIILOR 
2.2 Titularul activităţilor de curs    Lect.univ.dr. Dumitru Troancă 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect.univ.dr. Dumitru Troancă 
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                             29 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate  şi pe teren                              20 
Pregătire seminarii/laboratoare,teme, referate, portofolii şi eseuri                   10 
Tutoriat 6 
Examinări 4 
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         nu este cazul 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a                                     
cursului                  

 Videoproiector și conexiune la internet 

5.2. de desfăşurare a                                    
seminarului/laboratorului 

 Videoproiector și conexiune la internet 
 Acces la resurse bibliografice online  
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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   

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

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

 Explicarea concepte-lor de bază şi a metodelor specifice sistemului managerial şi a 
subsistemelor sale 

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

 Evaluarea critic-constructivă a funcţionării, a sistemului managerial şi a subsistemelor 
sale 

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

C
om

pe
te

nț
e 

tr
an

sv
er

sa
le

 

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  Însuşirea conceptelor, metodelor şi tehnicilor de 
management al organizațiilor din domeniul terțiar 

7.2 Obiectivele specifice              Dezvoltarea capacităţii studenţilor de a identifica cele mai 
potrivite metode de management ce pot fi aplicate în 
conducerea unei organizații din sectorul terțiar. 
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8.  Conţinuturi 
8.1 Curs                              Metode de predare Observaţii 
Managementul serviciilor: caracteristici, importanţă, evoluţie 

Prelegerea,  
Explicaţia,  

Problematizarea, 
Discuții, dezbateri. 

2 ore 
Managementul IMM-urilor din sectorul serviciilor 2 ore 
Metode moderne de conducere în IMM-urile din servicii 2 ore 
Managementul relaţiilor cu clienţii 2 ore 
Strategii manageriale în IMM-urile din domeniul serviciilor 2 ore 
Rolul managerului în IMM-urile din domeniu serviciilor 2 ore 
Costurile și tarifele serviciilor 2 ore 
Serviciile publice 4 ore 
Serviciile de asigurări 2 ore 
Serviciile bancare 2 ore 
Serviciile medicale 2 ore 
Serviciile turistice 4 ore 
Bibliografie: 
 Budacia, E. A., Managementul serviciilor, Editura universitară, Bucureşti, 2010. 
 Chaffey, D., E-Business and E-Commerce Management, 4th edition, Prentice Hall, 2011. 
 Lovelock, C., Wirtz, J., Services marketing: people, techology, strategy, Pearson Education, Boston, 

2012 
 Militaru Gh., Managementul serviciilor, Editura C.H. Beck, 2011. 
 Troanca, D., Managementul serviciilor, Suport de curs ULBS 
 Zaharia, V., Management. Sinteze, Editura Universitară, Bucureşti, 2010. 
8.2 Seminar/laborator                 Metode de predare Observaţii 
Caracteristicile sectorului terțiar 

Explicaţia, conversaţia 
euristică, dezbaterea, 

brainstorming-ul, 
problematizarea, 
studiul de caz, 

organizatorii grafici 

2 ore 
Managementul IMM-urilor din sectorul serviciilor 2 ore 
Metode moderne de conducere în servicii 2 ore 
Managementul relaţiilor cu clienţii 2 ore 
Strategii manageriale în IMM-urile din domeniul serviciilor 2 ore 
Rolul managerului în IMM-urile din domeniu serviciilor 2 ore 
Costurile și tarifele serviciilor 2 ore 
Serviciile publice 4 ore 
Serviciile de asigurări 2 ore 
Serviciile bancare 2 ore 
Serviciile medicale 2 ore 
Serviciile turistice 4 ore 
Bibliografie:  
 Budacia, E. A., Managementul serviciilor, Editura universitară, Bucureşti, 2010. 
 Chaffey, D., E-Business and E-Commerce Management, 4th edition, Prentice Hall, 2011. 
 Lovelock, C., Wirtz, J., Services marketing: people, techology, strategy, Pearson Education, Boston, 

2012 
 Militaru Gh., Managementul serviciilor, Editura C.H. Beck, 2011. 
 Troanca, D., Managementul serviciilor, Suport de curs ULBS 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 
 În urma unor întâlniri și dezbateri profesionale cu toți cei ce au legături cu activitățile incluse în 
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sectorul terțiar (ONG-uri, societăți comerciale, administraţii publice locale), conţinutul cursului a fost 
adaptat cerințelor mediului economic. 

 
10. Evaluare 

Tip activitate         10.1 Criterii de 
evaluare 

10.2 Metode de 
evaluare 

10.3 Pondere din                                                         
nota finală      

10.4 Curs              Volumul şi 
corectitudinea 
cunoştinţelor teoretice 

Examen scris tip grilă 30% 

10.5 Seminar/laborator Activitatea de seminar Evaluare pe parcursul 
semestrului 

40% 

 Abilitatea de a rezolva 
aplicațiile 

Evaluare finală 30% 

10.6 Standard minim de performanţă          
 cunoaşterea conceptelor cheie cu care operează disciplina; 
 capacitatea de a transpune în practică conceptele teoretice însuşite. 
 
 
Data completării             Semnătura titularului de curs     Semnătura titularului de seminar 
  01.10.2016               ............................................          ............................................ 
 
Data avizării în departament                Semnătura şefului departamentului  
  03.10.2016         ............................................ 


