
FIŞA DISCIPLINEI  

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţămînt Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

1.2. Facultatea  de Drept și Științe Sociale 

1.3. Departamentul  De Științe Juridice și Administrative 

1.4. Domeniul de studii ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE 

1.5. Ciclul de studii Master 

1.6. Programul de studii Asistență Managerială în Sectoarele Public și Privat 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Strategii manageriale 2.2. Cod disciplină AMSPP I 2 

2.3. Titularul activităţii de curs Conf.univ.dr. Larisa Dragolea  

2.4. Titularul activităţii de seminar Conf.univ.dr. Larisa Dragolea  

2.5. 

Anul de 

studiu 

I 2.6. Semestrul I  2.7. Tipul de 

evaluare 

(E/C/VP) 

E 2.8. Regimul disciplinei (O 

– obligatorie, Op – 

opţională, F – facultativă) 

O 

 

3. Timpul total estimat 

3.1. Numar ore pe 

saptamana 

4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/laborator 2 

3.4. Total ore din planul 

de învăţămînt 

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 32 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 35 

Tutoriat 10 

Examinări 2 

Alte activităţi …….  

3.7 Total ore studiu individual 94 

3.8 Total ore din planul de învăţământ 56 

3.9 Total ore pe semestru 150 

3.10 Numărul de credite 6 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum Evoluții ale sectoarelor public și privat 

4.2. de competenţe - 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului  Sala dotata cu videoproiector/tabla, flipchart, pointer  

5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului Sala dotata cu videoproiector/tabla, flipchart, pointer 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale 

generale 

a. Competențe exprimate în cunoștințe 

- Descrierea și aprofundarea conceptelor, metodologiilor și procedurilor specifice asistenței 

manageriale în sectoarele public și privat 

- Stabilirea de acțiuni, sarcini și responsabilități pentru rezolvarea problemelor specifice 

asistenței manageriale în sectoarele public și privat. 

b. Competențe exprimate în abilități 

- Dobândirea abilității de identificare și descriere a conceptelor, metodologiilor și 

procedurilor specifice activității de asistență managerială în sectoarele public și privat 

- Stabilirea și ierarhizarea obiectivelor, identificarea riscurilor și determinarea resurselor 

pentru implementarea politicilor, programelor și proiectelor 

- Proiectarea de sarcini, responsabilități și ierarhii specifice politicilor, programelor și 

proiectelor la nivelul asistenței manageriale în sectoarele public și privat 



- Elaborarea și aplicarea de intervenții specifice dezvoltării și organizării activității de 

asistență managerială și secretariat. 

c. Competențe atitudinale 

- Respect pentru diversitatea socio-culturală a mediului public și privat 

- Interes și sensibilitate pentru problemele specifice dezvoltării activităților specifice 

asistenței manageriale și secretariatului 

- Motivația intrinsecă pentru rezolvarea problemelor care apar în activitatea de asistență 

managerială în sectoarele public și privat. 

Competențe profesionale 

specifice 

- cunoaşterea aprofundată a conceptelor, strategiilor, metodelor şi tehnicilor din 

sfera managementului resurselor umane;  

- capacităţi de punere în practică a funcţiilor managementului resurselor umane în 

sfera educației; 

Competenţe transversale CT1 Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil, a sarcinilor profesionale, 

cu respectarea principiilor etice şi a deontologiei profesionale 

CT2 Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup, deprinderea şi exercitarea rolurilor specifice 

în munca de echipă, prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare interpersonală 

CT3 Autoevaluarea nevoii de formare profesională şi identificarea resurselor şi modalităţilor 

de formare şi dezvoltare personală şi profesională, în scopul inserţiei şi adaptării la cerinţele 

pieţei muncii. 

7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul general al disciplinei Studenţii vor dobândi cunoștințe privitoare la strategie și management strategic 

în organizația publică în scopul dezvoltării competențelor decizionale, 

organizaționale și aptitudinale necesare în activitatea profesională viitoar 

7.2 Obiectivele specifice ▪ Să dobândească cunoştinţe privitoare la analiza, implementarea și evaluarea 

unei strategii în organizația publică prin analiza impactului factorilor interni și 

externi prin metode de cercetare sociologică.  

▪ Să utilizeze aptitudinile organizatorice prin realizarea proiectelor individuale şi 

de echipă.  

▪ Să aplice conceptele managementului strategic în situații practice date. ▪ Să 

asume atitudini corecte în cadrul activităţilor de curs şi seminar, prin implicare 

şi responsabilitate în realizarea sarcinilor. 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de 

predare 

 

1. Strategia. Evoluţii şi teorii ştiinţifice  4 ore 

2. Curente științifice privind strategia 4 ore 

3. Strategie şi management strategic în organizaţia publică 4 ore 

4. Componentele strategiei 4 ore 

5. Tipologia strategiilor 2 ore 

6. Analiza determinanţilor exogeni ai strategiei organizaţionale 2 ore 

7. Analiza determinanţilor endogeni ai strategiei organizaţionale 2 ore 

8. Planificare strategică în organizaţiile publice 4 ore 

9. Direcţiile managementului strategic în organizaţia publică 2 ore 

8.2 Bibliografie  

Seminar   

1. Rolul managementului în economia de piaţă concurenţială 4 ore 

2. Fundamentele teoretico-metodologice ale strategiilor 4 ore 

3. Determinanţii strategiei 4 ore 

4. Strategii de piaţă 2 ore 

5. Evaluarea avantajelor și limitelor managementului strategic în 4 ore 



organizația publică 

6. Proiectarea unei strategii urmărind parcurgerea etapelor de 

constituire și implementare într-o organizație publică 

4 ore 

7. Identificarea tipologiilor strategiei din contexte date 4 ore 

8. Problematizarea procesului planificării organizaționale și a 

planificării strategice pe exemple concrete 

2 ore 

Bibliografie 

1. Seminar 

2. Buica L.A., Pipas M.D., Cordos M., Jaradat M.H.,  Basic concepts in strategic management of human resources, 

Ed. Tiporex, Alba Iulia, 2010; 

3. Dinu E., Diagnosticul strategic al firmei: studii de caz si lucrari aplicative , Editura Economică , București, 2003; 

4. Dragolea L., Strategii Manageriale, Seria Didactica, Universitatea ,,1 Dedcembrie 1918,, din Alba Iulia, 2013; 

5. Drucker P., Management strategic, Ed. Teora, București, 2001; 

6. Hinescu A., Management strategic, Ed. Napoca Star, Cluj-Napoca, 2006; 

7. Mcgee J., The blackwell encyclopedia of management: Strategic management. Vol. XII, Oxford: BLACKWELL, 

Second edition 2005; 

8. Niculescu M., Diagnostic global strategic Vol. I. Diagnostic economic, Editura Economică, București, 2003; 

9. Tuclea C.E., Raicu R.E., Management strategic in turism-servicii: Exercitii si studii de caz , Editura Uranus, 

București, 2007; 

10. Voiculescu F., Voiculescu E., Management educational strategic: analiza - proiectare - performare, Editura 

Risoprint, Cluj Napoca 2005. 

3. Coroborarea conţinuturilor  disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor  

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Cunoaşterea de către masteranzi a conceptelor și teoriilor specifice managementului strategic în sectorul public şi 

formarea de abilităţi şi deprinderi specifice de lucru constituie scopul fundamental al disciplinei studiate şi un răspuns la 

solicitările venite din mediul administraţiei publice. Conţinutul disciplinei pe cele două componente (curs şi seminar) 

răspunde cerinţelor şi nevoilor identificate şi reprezintă rezultatul unei colaborări permanente şi a unui dialog constructiv 

între mediul academic şi autorităţile şi instituţiile din sectorul public. 

Notă privind modalitățile de recuperare a orelor de seminar: Orele de seminar vor putea fi recuperate prin realizarea unui 

proiect aplicativ din tematica disciplinei, elaborat în mod individual de către masterand. 

4. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs Ponderea răspunsurilor corecte în 

acord cu punctajul maxim acordat 

fiecărui subiec 

Test clasic din materia 

parcurs 

50% 

10.5 Seminar/laborator Respectarea etapelor privind 

întocmirea, implementarea și 

evaluarea unei strategii în cadrul 

unei organizații, acuratețea și 

corectitudinea utilizării noțiunilor, 

înșiruirea logică a etapelor, 

claritatea prezentării și încadrarea 

în limitele de timp. 

a.  proiect individual 

privind întocmirea, 

implementarea şi evaluarea 

unei strategii în cadrul unei 

organizaţii şi predarea 

acestuia la data stabilita  

b. participare activă la 

discuți 

50% 

10.6 Media notelor la activitatea de seminar şi cea de curs să fie minim 5. 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs   Semnătura titularului de seminar 

………….       

Data avizării în departament    Semnătura director de departament  
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