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Denumirea disciplinei MANAGEMENT 
Codul 
disciplinei 

D.D.2.3.13. 

Anul de studiu II Semestrul* III Tipul de evaluare finală (E / V / C) V 

Categoria formativă a disciplinei  

DF- fundamentală, DG-generală, DS-de specialitate, DE-economică/managerială, DU-umanistă 
DE 

Regimul disciplinei {Ob-obligatorie, Op-opţională, F- facultativă} Op Numărul de credite 3 

Total ore din planul de învăţământ 28 Total ore studiu individual 25 Total ore pe semestru 53 

Titularul disciplinei Conf. univ. dr. Vladimir-Codrin IONESCU 

* Daca disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru 

 

Facultatea DREPT 

 
 

Numărul total de ore (pesemestru) din 
planul de învăţământ 

(Ex: 28 la C dacă disciplina are curs de  
14_săptămâni x 2_h_curs pe săptămână) 

Departamentul CATEDRA DE  ŞTIINŢE ECONOMICE 

Domeniul fundamental de 
ştiinţă, artă, cultură 

ŞTIINŢE JURIDICE 

Domeniul pentru studii 
universitare de licenţă 

DREPT 
 
 

 
Total 

 
C** 

 
S 

 
L 

 
P 

Direcţia de studii LICENŢĂ 
 
 28 28 - - - 

** C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice 

 

 
Discipline  
anterioare 

Obligatorii 
(condiţionate) 

 

 

Recomandate 

Micro şi macroeconomie 

 

 

 
 

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului 
(completaţi cu zero activităţile care  nu sunt cerute)  

1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 5  8. Pregătire prezentări orale  

2. Studiu după manual, suport de curs 5  9. Pregătire examinare finală  

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 5  10. Consultaţii 3 

4. Documentare suplimentară în bibliotecă 5  11. Documentare pe teren  

5. Activitate specifică de pregătire  
SEMINAR şi/sau LABORATOR 

  12. Documentare pe INTERNET 2 

6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc.   13. Alte activităţi …  

7. Pregătire lucrări de control   14. Alte activităţi …  

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 25 

 
  



 

 

Competenţe generale 

 

1. Competenţe instrumentale 
Capacitatea de analiză şi sinteză 

 Capacitatea de organizare 

 Cunoştinţe generale de bază 

 Cunoştinţe de bază necesare unei profesii 

 Comunicare scrisă şi orală în limba română 

Capacitatea de a decide independent, fără imixtiuni şi influenţe 

 Capacitatea de a soluţiona probleme 

 Capacitatea de a lua decizii 

Capacitatea de a susţine public un discurs coerent,   logic şi retoric 

 Voinţa de a asigura promovarea şi respectarea legalităţii 

2. Competenţe interpersonale 
 Capacitatea de evaluare şi autoevaluare 

 Capacitatea de a lucra în echipă 

 Abilităţi interpersonale 

 Abilitatea de a lucra într-o echipă interdisciplinară 

 Abilitatea de a colabora cu specialişti/experţi din alte domenii 

 Capacitatea de a aprecia diversitatea şi multiculturalitatea 

 Capacitatea de a avea un comportament etic şi de respectarea a regulilor deontologiei profesionale 

3. Competenţe sistemice 
Capacitatea de a transpune în practică cunoştinţe dobândite 

 Abilităţi de cercetare 

 Capacitatea de a învăţa 

 Capacitatea de  adaptare la noi situaţii 

 Creativitate 

 Abilităţi de conducător 

 Capacitatea de a se adapta procesului de integrare europeană şi de armonizare a legislaţiei 

 Capacitatea de a interpreta legile 

 Abilitatea de a lucra independent 

 Capacitatea de a concepe proiecte şi de a le derula 

 Preocuparea pentru obţinerea calităţii 

 Voinţa de a reuşi 

Competenţe specifice 

disciplinei 

1.Cunoaştere şi înţelegere 

cunoaşterea unor concepte, teorii, modele specifice managementului 
 înţelegerea contextelor manageriale 
 aplicarea teoriei în practică prin simulări – studii de caz 

2.Explicare şi interpretare 

explicarea unor situaţii concrete la nivel organizaţional 
interpretarea atitudinilor angajaţilor şi managerilor în diverse situaţii 
explicarea utilităţii interdisciplinarităţii 

3. Instrumental – aplicative 

evaluarea performanţei la nivel organizaţional - metode 
evaluarea calităţii la nivel organizaţional; standarde de calitate 
instrumente de investigare a eficienţei organizaţionale 

4. Atitudinale 

 cultivarea unor atitudini constructive în contexte organizaţionale variate 
încurajarea unor comportamente morale la nivel de parteneriate 
promovarea unui sistem coerent de valori – responsabilitate, implicare, moralitate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Tabla de materii 

1. Introducere în Managementul organizaţiei 
1.1. Cadrul conceptual al managementului organizaţiei 
1.2. Teorii şi abordări în ştiinţa managementului 
1.3. Procesele şi relaţiile manageriale 
 
2. Organizaţia şi mediul ambiant 
2.1. Organizaţia - concept şi trăsături definitorii 
2.2. Tipuri de organizaţii existente în România 
2.3. Mediul organizaţiei 
 
3. Funcţiile manageriale ale organizaţiei 
3.1. Funcţie de previziune 
3.2. Funcţia de organizare 
3.3. Funcţia de coordonare 
3.4. Funcţia de antrenare 
3.5. Funcţia de control-evaluare 
 
4. Subsistemul organizatoric al firmei 
4.1. Consideraţii introductive privind subsistemul organizatoric 
4.2. Organizarea procesuală a firmei 
4.3. Structura organizatorică a firmei 
4.4. Organizarea informală 
 
5. Subsistemul decizional al organizaţiei 
5.1. Decizia managerială - concept şi parametri calitativi 
5.2. Tipuri de decizii manageriale adoptate în organizaţii 
5.3. Procesul decizional în cadrul organizaţiei 
 
6. Subsistemul informaţional al organizaţiei 
6.1. Subsistemul informaţional - definire şi componente 
6.2. Funcţii ale subsistemului informaţional 
6.3. Principiile subsistemului informaţional 
 
7. Subsistemul metodologico-managerial al organizaţiei 
7.1. Conţinutul şi funcţiile subsistemului metodologico-managerial 
7.2. Sisteme şi metode generale de management 
7.3. Metode şi tehnici specifice de management 
 
8. Tendinţe actuale în managementul organizaţiei 
8.1. Accentuarea dimensiunii previzionale a managementului 
8.2. Informatizarea managementului 
8.3. Flexibilizarea managementului 
8.4. Modernizarea instrumentarului managerial 
8.5. Profesionalizarea managementului 



 

 

Bibliografia 
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Universitară, Bucureşti, 2008. 

9. Nicolescu, O., Verboncu, I., Metodologii manageriale, Editura Universitară, Bucureşti, 
2008. 

10. Rădăceanu, E., Managementul de succes. Metode, realităţi, perspective, Editura AGIR, 
Bucureşti, 2008. 

11. Vizjak, A., Iuga, V.,Formule de succes pentru următorul deceniu. Companii care au 
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12. Revista MANAGER, Editura Universităţii din Bucureşti, ISSN 1453-0538. 

Lista materialelor 
didactice necesare 

 
Suport de curs 
 

 
 

La stabilirea notei finale se iau în considerare 
 

 
Ponderea în notare, exprimată in  % 

{Total=100%} 
 
 
- răspunsurile la examen / colocviu (evaluarea finală) 

50% 

 
- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator - 

 
- testarea periodică prin lucrări de control  - 

- testarea continuă pe parcursul semestrului  

 
- activităţile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc. 50% 

 
- alte activităţi (precizaţi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 

 
Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală, EN. de exemplu: lucrare scrisă ( descriptivă şi/sau test grilă şi/ sau 

probleme etc.), examinare orală cu bilete, colocviu individual ori în grup, proiect, etc.. 

Lucrare scrisă 

Cerinţe minime pentru nota 5  
(sau cum se acordă nota 5) 

Cerinţe pentru nota 10  
(sau cum se acordă nota 10) 

 
însuşirea unui volum minim de cunoştinţe 

 
 
 

 
obţinerea punctajului maxim la lucrarea scrisă de examen 
şi la referatul / proiectul elaborat 

 
 
       

Data completării:      Titular curs,  
    1.10.2017         Conf. univ. dr. Vladimir-Codrin IONESCU 
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