
Management și planificarea afacerilor (ANUL IV, SEMESTRUL VIII) 
 
Nr. credite transferabile: 4 
 
Statutul disciplinei 
Disciplină de specialitatea (obligatorie) 
 
Titular disciplină 
Sef lucr. dr. Radu-Adrian MORARU 
 
Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 
 
 În cadrul orelor de curs şi lucrări practice se urmărește însuşirea de către studenţi a 
cunoştinţelor privind metodele şi tehnicile de management, a tipurilor de manageri şi a calităţilor 
necesare unui intreprinzător; formarea abilităţilor şi a cunoştinţelor necesare pentru 
managementul unei firme; înţelegerea rolului managerilor şi a importanţei procesului decizional 
în conducerea firmei; dezvoltarea competenţelor de coordonare ale activităţilor de producție din 
organizaţie; dezvoltarea abilităţilor de identificare şi soluţionare optimă a problemelor de 
management. 
 
Conținutul disciplinei (programa analitică) 
 

Curs (Capitole/subcapitole) 
Management-concept, evoluţie, trăsături: definirea conceptului de management; conţinutul 
managementului; evoluţia ştiinţei managementului; trăsăturile managementului 
Funcţiile (atributele) managementului: previziunea, organizarea, coordonarea, antrenarea, 
comanda, controlul şi evaluarea, relaţiile de interdependenţă dintre atributele managementului 
Procesul decizional în activitatea de management: concept şi caracteristici; factorii care 
influenţează calitatea deciziilor, elementele procesului decisional; tipologia deciziilor de 
management; etapele şi fazele procesului decisional; metode şi tehnici folosite în luarea deciziilor 
Managementul strategic în agricultură: conceptul de strategie a unei exploataţii agricole; 
tipologia strategiilor din agricultură; opţiuni strategice importante în agricultură (profilarea, 
specializarea, mărimea exploataţiei agricole, cooperarea, diversificarea producţiei agricole, 
informatizarea activităţii agricole, integrarea); etapele procesului strategic 
Metode moderne de management: Metode generale de management ( prin obiective, prin 
proiecte, prin excepţie,  prin bugete (costuri), prin sisteme, pe produs,  prin participare, prin 
motivare); Metode specifice de management (metode de management previzional, metode de 
stimulare a creativităţii, reuniunea (şedinţa), delegarea, tabloul de bord) 
Managementul resurselor umane: conceptul şi caracteristicile resurselor umane; recrutarea şi 
selecţia personalului. 
Tipuri de manageri şi stiluri de management: definirea managerilor; calităţi, cunoştinţe, 
aptitudini; tipuri de manageri, stiluri de management; evaluarea managerilor; raporturile 
manageri – subordonaţi 
 

Lucrări practice 
Unitati conventionale de masura si calcul utilizate in activitatea de management  
Programarea fortei de munca  
Prognoza productiilor medii  



Determinarea echilibrului economic  
Procese decizionale la nivel de firma: criteriul Wald; criteriul Laplace; criteriul Savage; criteriul 
Hurwicz  
Arborele decizional 
Metodologia stabilirii dimensiunii optime a exploataţiilor agricole  
Optimizarea itinerariilor de transport: -Metoga Kotzig/-Metoda Vogel. 
Aprecierea economica a furajelor: -Metoda clasica.;/-Metoda UCNP.; /-Metoda Peterson 
Intocmirea unui plan de afaceri in domeniul agro-zootehnic 
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Evaluare finală 
 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare Procent din nota 
finală 

Examen Evaluare scrisă 60% 

Aprecierea activităţii în 
timpul semestrului 

Evaluare orală în timpul semestrului, test 
de verificare și evaluarea proiectului 40% 

 
 
Persoana de contact 
Sef lucr. Dr. Radu-Adrian MORARU 
Facultatea de Agricultură - USV Iași 
Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, Iaşi, 700490, România 
telefon: 0040 232 407517 
E-mail: ramoraru@yahoo.com, ramoraru@uaiasi.ro  Modalități de evaluare Procent din nota 
finală 
 
 


