
Bazele managementului (ANUL I, SEMESTRUL II) 
 
Nr. credite transferabile 4 
 
Statutul disciplinei 
Disciplină de domeniu (obligatorie) 
 
Titular disciplină 
Prof. univ. dr. Constantin PASCAL 
 
Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 
 
Obiectivele disciplinei (curs şi aplicaţii):   

1. Definirea corectă a obiectului de studiu al managementului şi corelarea cu celelalte discipline;  
2. Prezentarea elementelor de bază ale sistemului de management;  
3. Prezentarea componentelor generale ale funcției de management și a strategiei manageriale;  
4. Descrierea, prezentarea și aplicațiile utilizând concepte fundamentale specifice funcţiilor 

management;  
5. Prezentarea funcțiilor de bază ale managementului general. 
La seminarii se urmăreşte ca studenții să se deprindă cu munca în echipă și să dezvolte activități 

bazate pe utilizarea principiilor de bază ale managementului și să planifice activități manageriale specifice 
în vederea înțelegerii corecte a funcțiilor de bază ale managementului general. 
 
Conținutul disciplinei (programa analitică) 
 

Curs (Capitole/subcapitole) 
I Conotații conceptuale ale managementul 
Obiectul de studiu și definirea științei managementului 
Procesele și relațiile de management 
Managementul ca știință și activitate 
Sisteme, tipuri si principiile specifice managementului conducerii 
II. EVOLUTIA MANAGEMENTULUI  
Scurt istoric al managementului și  etapele evolutive  
Școli de management  
Managementul în România   
III. Previziunea și planificarea 
Previziunea. Semnificație, conținut, importanta  
Metode de previziune  
Planificarea și tehnici de planificare operaționala  
IV. Organizarea 
Funcția de organizare. Definire  
Elementele distinctive ale organizării  
Structura organizatorica  
Organizarea (structura) informala  
V. Coordonarea 
Coordonarea – funcție a managementului. 
Forme, instrumente si proceduri de coordonare  
Comunicarea – suport al coordonării comunicării în cadrul organizației  
Practici de coordonare eficace  
Ședința  



VI. Antrenarea și Motivarea 
Funcția de antrenare. Motivația – fundament al funcției de antrenare  
Componentele motivației  
Forme de motivație  
Concepții si teorii privind motivata  
Principiile motivării eficace  
VII. Control și evaluare 
Funcția de control-evaluare. Definire  
Necesitatea si importanța control-evaluării  
Procesul de control-evaluare  
Criteriile de eficacitate ale controlului managerial  
Tipuri de control 
Metode si instrumente de control-evaluare
VIII. Decizia 
Definirea si rolul deciziei 
Elementele constitutive ale deciziei 
Procesul decizional 
Arborele de decizie 
Cerințele calitative ale deciziei de management 
Tipuri de decizii de management 
IX. Managerii si stilurile de management 
Definirea managerului  
Caracteristicile definitorii ale muncii managerilor  
Capacitatea manageriala  
Tipul uman al conducătorului  
Conceptul de stil managerial 
Tipologia stilurilor de management 
X. Conflicte organizaționale 
Abordări si concepții privind conflictele organizationale  
Tipuri de conflicte  
Cauze generatoare ale conflictelor  
Dinamica si consecințele conflictelor  
Managementul conflictelor organizaționale  

 
Seminarii 

CONCEPTUL DE MANAGEMENT, EVOLUŢIA MANAGEMENTULUI  
Prezentarea principiilor de bază ale managementului 
Evoluția gândirii manageriale 
Etapele evoluției managementului 
Școli de management  
Bazele managementului financiar 
Bazele planului de afaceri 
Planificarea afacerii  
Definire, structura, etape 
Bazele managementului 
Funcția de control 
Strategii de motivare 
Decizia și procesul decizional 
Managementul conflictelor 
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Evaluare finală 
 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare Procent din nota finală 

Examen Evaluare orală 60% 

Aprecierea activităţii în 
timpul semestrului 

Evaluare orală în timpul semestrului, 
teste de verificare, colocviu de laborator. 40% 

 
 
Persoana de contact 
Prof. univ. dr. Constantin PASCAL 
Facultatea de Ingineria Resurselor Animale și Alimentare - USV Iași 
Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, Iaşi, 700490, România 
telefon: 0040 232 407593,  
E-mail: pascalc@uaiasi.ro  de evaluare Procent din nota finală 


