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PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER PROFESIONAL 

„MANAGEMENTUL STRATEGIC AL FIRMEI” 

 

Domeniul de studii universitare de master acreditat
1
: Management 

Număr puncte credit  transferabile (ECTS): 120 

Durata studiilor: 2 ani 

Forma de învățământ: IF  

Limba de predare: Română 

 

Pentru a oferi un mediu integrat de învăţare şi cercetare, Facultatea de Management-Marketing 

organizează programul de studii universitare de master profesional  „Managementul Strategic al Firmei”, 

reprezentând ciclul II al studiilor universitare, orientat spre formarea competențelor profesionale în domeniu. 

 

Misiunea programului de studii universitare de master „Managementul Strategic al Firmei” este 

de a forma manageri profesionişti, cu competenţe în domeniul managementului strategic, capabili să 

conducă şi să administreze organizaţii de tip economic funcţionale pe o piaţă globală, într-o economie a 

cunoaşterii şi într-un mediu de afaceri aflat în continuă schimbare. Caracteristica distinctivă a programului 

de studii universitare de master constă în adecvarea curriculei la standardele educaţionale naţionale şi 

europene, la dinamica şi exigenţele pieţei muncii, având în structura sa discipline de cunoaştere avansată în 

domeniul managementului şi, în egală măsură, o accentuată componentă de cercetare ştiinţifică. 

 

Obiectivele programului de studii universitare de master „Managementul Strategic al Firmei” 

vizează în principal: 

 Formarea unui comportament managerial profesionist specialiştilor din domeniul managementului 

strategic; 

 Optimizarea activităţilor practice integrate în ansamblul procesului didactic şi dezvoltarea laturii 

vocaţionale a specialiştilor în management strategic; 

 Abordarea în viziune sistemică, integratoare, a celor mai importante aspecte implicate de 

fundamentarea, elaborarea, implementarea şi evaluarea strategiei unei firme în contextul 

internaţionalizării activităţilor, globalizării şi trecerii la economia bazată pe cunoaştere; 

 Asimilarea conceptelor fundamentale ale managementului strategic, care au relevanţă pentru 

profesionalizarea activităţii în domeniul respectiv; 

 Evidenţierea rolului determinant al managerilor, a caracteristicilor sale şi multiplelor funcţii pe care 

le exercită în firma contemporană; 

 Axarea problematicii managementului strategic pe utilitatea şi oportunitatea economică, elemente 

specifice determinante pentru funcţionalitatea şi competitivitatea firmelor; 

                                                 
1
 H.G. nr. 581/2013 privind acreditarea domeniilor de studii universitare de master, a programelor de studii 

și a numărului maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2013 – 2014 



 

2 

 

 Compatibilizarea modului de gândire strategică şi acţiune cu exigenţele actuale ale mediului 

concurenţial; 

 Evidenţierea rolului determinant al managerilor în creşterea eficienţei organizaţiilor, a 

caracteristicilor acestora şi multiplelor funcţii pe care le exercită în firma contemporană; 

 Formarea profilului etic – profesional al specialiştilor în domeniul managementului strategic al 

firmei; 

 Dobândirea de competenţe de specialitate şi abilităţi cognitive specifice: capacitatea de adaptare la 

medii concurenţiale aflate în continuă schimbare, capacitatea de proiectare, elaborare şi 

implementare a strategiilor economice şi manageriale, capacitatea de adoptare a deciziilor 

manageriale în diferite stări ale condiţiilor obiective, abilităţi de leadership la nivel organizaţional, 

abilitatea de a lucra în echipă, de a antrena şi motiva angajaţii şi de a gestiona conflictele la nivel 

organizaţional. 

 

În cadrul programului de studii universitare de master „Managementul Strategic al Firmei” se abordează 

aspectele moderne ale managementului general şi strategic, pornind de la premisa că „revoluţia” 

cunoştinţelor şi globalizarea au condus la redefinirea universului organizaţiilor economice, redirecţionând 

gândirea managerială şi strategică. În acest context, în prim planul planificării strategice apare necesitatea 

reconceptualizării strategiei, redefinirii misiunii strategice, practicării unui management strategic axat pe 

valorile intangibile, reproiectării sistemului de management, creării unor instrumente noi de captare a 

fluxurilor de valoare şi a unor mecanisme care să recompenseze crearea de valoare. Programul de studii 

universitare de master va urmări cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea specializată a conceptelor, teoriilor,  

modelelor şi metodelor din domeniul managementului care să conducă la formarea şi dezvoltarea abilităţilor 

de a explica şi interpreta problematici specifice, de a realiza conexiuni cu alte domenii economice, de a 

formula judecăţi de valoare în domeniul managementului strategic al firmei, de a soluţiona probleme în 

contexte noi, de a realiza o reflecţie critic-constructivă asupra managementului precum şi a relaţiilor cu alte 

domenii. 

 

Absolvenţii programului de studii universitare de master „Managementul Strategic al Firmei” vor avea 

capacitatea de a practica, la nivel de înaltă competenţă, activităţi specifice managementului general şi 

strategic al firmei, prin utilizarea cunoştinţelor dobândite în procesul formativ, experienţei în profesie, 

calităţilor psihologice şi trăsăturilor de personalitate.  

 

Ocupații posibile după absolvire, conform COR: consilier economic (111211); director societate 

comercială (112004); director adjunct societate comercială (112005); director general societate comercială 

(112011); director general adjunct societate comercială (112012); director general regie autonomă (112014); 

director general adjunct regie autonomă (112015); director comercial (112017); director / director adjunct 

(112019); director economic (112020); director tehnic (112024); director incubator tehnologic de afaceri 

(112026); director departament cercetare – dezvoltare (112027); manager general (112028); manager 
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(112029); director resurse umane (112033); manager resurse umane (121207); manager marketing (tarife, 

contracte, achiziții) (122107); director proiect (122313); manager achiziții (132448); manager aprozivionare 

(132450); manager relația cu furnizorii (132451); specialist în planificarea, controlul și raportarea 

performanței economice (242110); consultant în management (263107); manager al sistemelor de 

management al calității (325701). 

 

DISCIPLINE DE STUDIU 

 

 

I. DISCIPLINE OBLIGATORII 

 

Managementul schimbării şi inovării – crearea şi dezvoltarea capacităţii de a înţelege necesitatea 

schimbărilor organizaţionale şi inovării ca factor de creştere a competitivităţii firmelor contemporane.  

6 ECTS 

 

Management operaţional – furnizarea de cunoştinţe şi dezvoltarea abilităţilor necesare pentru 

operaţionalizarea managementului în domeniul productiv al organizaţiilor economice din diverse sectoare de 

afaceri. 6 ECTS 

 

Finanţe corporative – prezentarea fondului principal de cunoştinţe care constituie conţinutul finanţelor 

corporatiste şi formarea unei concepţii manageriale moderne utile în conducerea şi administrarea 

corporaţiilor. 6 ECTS 

 

Managementul marketingului – furnizarea cunoştinţelor de specialitate privind organizarea, implementarea 

şi controlul activităţilor de marketing la nivelul firmei. 6 ECTS 

 

Sisteme suport pentru adoptarea deciziilor – aprofundarea cunoştinţelor necesare pentru proiectarea şi 

utilizarea unui sistem suport de decizie ca parte a sistemului de management şi tehnologiile informatice 

asociate acestuia. 6 ECTS 

 

Strategii şi politici antreprenoriale – crearea şi dezvoltarea competenţelor privind fundamentarea, 

elaborarea, implementarea şi evaluarea eficienţei strategiilor antreprenoriale. 6 ECTS 

 

Managementul proiectelor – furnizarea competenţelor specifice managementului proiectelor la nivelul 

firmei, respectiv elaborare, implementare, monitorizare, control şi evaluare a eficienţei economice.  

6 ECTS 
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Managementul relaţiilor cu clienţii – prezentarea cunoştinţelor specifice CRM, evaluarea impactului 

strategic, operaţional şi analitic al CRM asupra performanţelor firmei. 6 ECTS 

 

Politici de promovare a afacerilor internaţionale – aprofundarea cunoştinţelor privind conceptele şi 

instrumentarul specific domeniului activităţii promoţionale, dobândirea abilităţii de a elabora, organiza şi 

monitoriza desfăşurarea unei campanii promoţionale. 6 ECTS 

 

Cercetare ştiinţifică de specialitate – furnizarea cunoştinţelor de specialitate privind metodologia cercetării 

ştiinţifice în domeniul economic, dezvoltarea capacităţii creativ-inovative în domeniul managementului 

organizaţional şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi lucru în echipă. 3 ECTS 

 

Leadership şi cultură organizaţională – studiul conceptelor, principiilor, tehnicilor şi metodelor specifice 

leadership-ului şi culturii organizaţionale, dezvoltarea abilităţii de a conduce performant o firmă în context 

multicultural, dezvoltarea unei culturi organizaţionale antreprenoriale, la confluenţa dintre dintre 

management-afaceri-comunicare şi psihologie în contextul firmei globale. 6 ECTS 

 

Politici şi strategii în managementul resurselor umane – abordarea strategică a managementului resurselor 

umane şi crearea unui nou mod de a gândi şi de a percepe fenomenele economice şi sociale în care sunt 

implicate resursele umane. 6 ECTS 

 

Managementul performanţei – cunoaşterea conceptelor şi componentelor cheie ale managementului 

performanţei, însuşirea celor mai bune practici privind proiectarea, implementarea şi utilizarea indicatorilor-

cheie pentru măsurarea performanţei în afaceri. 6 ECTS 

 

Managementul afacerilor internaţionale – abordarea celor mai importante aspecte ale desfăşurării 

activităţilor economice externe – forme de organizare ale comerţului internaţional, promovarea afacerilor 

externe, organizarea negocierilor internaţionale, clauzele operaţiunilor de export-import, plăţi internaţionale, 

operaţiuni comerciale combinate şi complexe, mecanismul de funcţionare a licitaţiilor. 6 ECTS 

 

Management strategic – furnizarea cunoştinţelor de specialitate privind managementul strategic, dezvoltarea 

capacităţii de analiză strategică a firmei, dezvoltarea abilităţilor necesare pentru adaptarea managementului 

strategic la specificul organizaţiilor de tip economic din diverse sectoare de afaceri, în context multicultural 

globalizat. 5 ECTS 
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II. DISCIPLINE OPŢIONALE 

 

 

Strategii de negociere – furnizarea noţiunilor de bază privind pregătirea şi organizarea negocierii, 

evidenţierea particularităţilor interculturale în negocierea internaţională de afaceri, crearea şi dezvoltarea 

unor abilităţi practice privind negocierea. 6 ECTS 

 

Comportament organizaţional – cunoaşterea conceptului de comportament organizaţional, analiza 

comportamentului uman ca factor de schimbare şi impactul acestuia asupra arhitecturii organizaţionale, 

formarea abilităţilor de integrare a scopurilor organizaţiei cu nevoile angajaţilor, dezvoltarea abilităţilor de 

comunicare, dezvoltarea spiritului responsabilităţii sociale. 6 ECTS 

 

Etică în afaceri – prezentarea conceptelor de etică, legalitate, moralitate şi responsabilitate socială în 

derularea afacerilor, cunoaşterea principalelor reglementări la nivel naţional şi internaţional privind etica în 

afaceri, politici şi practici non-etice în derularea afacerilor, metode de identificare şi combatere a acestora. 

6 ECTS 

 

Management comparat – cunoaşterea modului în care diferitele sisteme economice, sociale şi culturale 

influenţează atitudinile şi comportamentele manageriale, dezvoltarea capacităţii de a identifica similarităţile 

şi deosebirile dintre sistemele multiculturale şi implicit a modului în care acestea influenţează managementul 

strategic al firmei. 6 ECTS 

 

Managementul calităţii totale – prezentarea cunoştinţelor de specialitate privind managementul calităţii 

totale – principii de bază, elaborarea documentaţiei specifice proiectării sistemului de management al 

calităţii, auditul sistemului de management al calităţii. 6 ECTS 

 

Finanţarea, evaluarea şi fezabilitatea afacerilor – studiul metodelor de finanţare şi evaluare a afacerilor, a 

mecanismelor de evaluare şi analiză a fezabilităţii afacerilor, previziuni şi prognoze în vederea obţinerii 

finanţării. 6 ECTS 

 

Investiţii şi managementul riscului de portofoliu – furnizarea cunoştinţelor de specialitate privind 

fundamentarea deciziilor financiare în condiţii de risc, metodele de evaluare a proiectelor de investiţii şi 

indicatorii de performanţă specifici utilizaţi în managementul şi gestiunea riscului. 5 ECTS 
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Competitivitate şi globalizare – aprofundarea cunoştinţelor referitoare la problematica globalizării şi a 

competiţiei globale, cunoaşterea principalelor mecanisme de cuantificare a competitivităţii la nivel global, 

dezvoltarea abilităţii de realizare a unor analize comparative la nivel regional/global. 5 ECTS 

 

Managementul instrumentelor structurale europene – cunoaşterea corelaţiei existente între politica de 

coeziune economico-socială a Uniunii Europene şi instrumentele structurale, a mecanismelor şi procedurilor 

de utilizare a instrumentelor structurale şi evaluarea impactului utilizării acestora asupra reducerii decalajelor 

de dezvoltare ale României faţă de media Uniunii Europene. 5 ECTS 

 

 


