
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 

1.2 Facultatea Sociologie şi Asistenţă Socială  

1.3 Departamentul Sociologie 

1.4 Domeniul de studii Sociologie 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Resurse umane 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Managementul firmei 

2.2 Titularul activităţilor de curs Profesor univ.dr. Liviu Ilieș 

2.3 Titularul activităţilor de seminar - 

2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul 3 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DS 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 0 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 0 

Distribuţia fondului de timp:  

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 40 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 35 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 40 

Tutoriat 0 

Examinări  4 

Alte activităţi: .................. 0 

3.7 Total ore studiu individual 119 

3.8 Total ore pe semestru 147 

3.9 Numărul de credite 3 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum - 

4.2 de competenţe - 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1 De desfăşurare a 

cursului 

-  

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

-  



6. Competenţele specifice acumulate 
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 1. Realizarea de studii pentru societăţi comerciale, instituţii private si publice în domeniul afacerilor, și 
anume: 

a. Analiza mediului firmei în sensul stabilirii obiectivelor și strategiilor organizației; 

b. Analiza alternativelor strategice organizaționale; 

c. Analiza funcțiunilor firmei și a relațiilor dintre ele; 

2. Diagnoza în domeniul afacerilor: 

a. Construirea unui plan de afaceri pentru implementarea strategiilor organizaționale; 

b. Realizarea de analize financiare, analize strategice în vederea stabilirii viabilității măsurilor 

specificare în planul de afaceri;  

c. Stabilirea unui plan de implementare a strategiilor organizaționale, considerând limitările unei firme 

din viața reală;  

Realizarea unui plan de îmbunătățire organizațională prin intermediul managementului calității. 
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1. Să asume implicarea în activităţi de căutare de informații privind diverse domenii de activitate, în sensul 

identificării oportunităților de afaceri;  

2. Să elaboreze analize economice complexe privind planul de afaceri și funcționarea unei firme ca ansamblu. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
Firma și mediul acesteia Prelegere 3 întâlniri 

Strategia firmei Prelegere 4 întâlniri 

Funcțiunile firmei Prelegere 4 întâlniri 

Calitatea și managementul calității Prelegere 1 întâlnire 

Planul de afaceri Prelegere 2 întâlniri 

Bibliografie:  

1. Bărbulescu C., Bâgu C., Ciocârlan D., Managementul producţiei industriale, Editura Sylvi, Bucureşti, 2000. 

2. Donaldson B., Managementul vânzărilor, Editura Codecs, Bucureşti, 2001. 

3. DuBrin AJ. Essentials of Management 5th Edition: Thomson South-Western 1999. 

4. Ilieş, L., Crişan, E., Managementul calității totale, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2011. 

5. Ilieş, L., Crişan, E., Managementul firmei şi planul de afaceri, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2009. 

6. Ionescu Gh., Managementul producţiei industriale, Editura Mirton, Timişoara, 2003. 

7. Krajewski L.J., Ritzman P., Operations Management, Prentice Hall, 2003. 

8. Lefter, V., Manolescu, A., Managementul resurselor umane, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1995. 

9. Porter ME. Competitive Advantage - Creating and sustaining superior performance, with a new introduction. 

London: Free Press; 1998. 

10. Porter ME. Strategie concurenţială. Bucureşti: Editura Teora; 2001. 

11. Stegerean, R., Sisteme moderne de conducere a producţiei, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2002. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
Disciplina este mereu înnoită cu ultimele noutăți din domeniu: noi standarde și noi practici privind managementul firmei. 

De asemenea, studiile de caz sunt puternic ancorate în realitate, fiind analizate funcționarea și evoluția firmelor 

românești, și, dacă se poate, chiar locale. Planurile de afaceri sunt întocmite pe baza ideilor studenților, fiind încurajate 

dezvoltarea unor planuri de afaceri pentru afaceri ce urmează să fie implementate, respectiv pentru afaceri deja existente 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

Formarea abilităţilor şi a cunoştinţelor necesare pentru managementul unei firme 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 

 

1. Însușirea principalelor concepte legate de firmă și mediul acesteia; 

2. Cunoașterea tuturor elementelor legate de stabilirea unei strategii a firmei; 

3. Aprofundarea principalelor funcțiuni ale firmei: funcțiunea de producție, 

funcțiunea comercială, funcțiunea financiar-contabilă, funcțiunea de personal; 

4. Însușirea principalelor aspecte privind calitatea și managementul calității la nivel 

organizațional; 

5. Cunoașterea și realizarea principalelor capitole ale unui plan de afaceri. 



la care studenții au acces. 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de 

evaluare 

10.3 Pondere 

din nota finală 

10.4 Curs Definirea firmei ca sistem Examen scris 

 

 

 

100% 

Cunoașterea principalelor aspecte 

teoretice privind mediul firmei 

Cunoașterea principalelor aspecte 

teoretice privind strategia firmei 

Explicarea conținutului unei strategii a 

firmei 

Cunoașterea principalelelor elemente 

teoretice și practice privind 

managementul funcțiunilor firmei 

Cunoașterea principalelor instrumente 

utilizate în îmbunătățirea calității  

10.6 Standard minim de performanţă 

Cunoașterea conținutului strategiei unei firme 

 

Data completării: 30.09.2014  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

      
 

Data avizării în departament: 01.10.2014             Semnătura directorului de departament  

           


