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Statutul disciplinei 
Disciplină opțională  
 
Titular disciplină 
Prof. univ. dr. Ioan GÎLCĂ 
 
Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 
 
Obiectivul general: Pregătirea viitorilor specialişti privind cunoaşterea principalelor opțiuni 
strategice pentru crearea și dezvoltarea de produse sau servicii în alimentaţie publică şi 
agroturism. 
Obiective specifice: cunoaşterea și întelegerea conceptelor de: strategie, diferențiere, segment de 
piață, planificare, implementare etc; cunoașterea și înțelegerea elementelor de planificare 
strategică: misiune, viziune, obiective, ținte, indicatori, monitorizare, evaluare; însuşirea unor 
tehnici şi metode specifice pentru studiul managementului strategic în industria alimentară; 
formarea unor abilităţi de analiză şi interpretare a opțiunilor strategice luate în considerare în 
vederea îndeplinirii misiunii organizației; însuşirea metodologiei de creare și aplicare a 
opțiunilor strategice în industria alimentară; cunoașterea și înțelegerea unor studii de caz privind 
managementul strategic. 

Conținutul disciplinei (programa analitică) 

Curs 

Introducere în managementul strategic 
Managementul strategic – modul contemporan de gestionare a afacerilor 
Conceptul și noțiunile managementului strategic 
Misiunea 
Obiectivele 
Strategia 
Clasificarea strategiilor 
Avantajul strategic 
Diferențierea 
Etapele elaborării și implementării unei strategii 
Elaborarea strategiei 
Implementarea strategiei 
Evaluarea şi controlul strategiei 
Instrumente folosite în managementul strategic 
Analiza SWOT 
Modelul PORTER 
Matricea BCG 
Analiza scenariilor 



Evaluarea mediului extern  
Noţiunea de mediu de afaceri 
Evaluarea mediului extern larg 
Valoarea domeniului de activitate 
Evaluarea poziţiei concurenţiale a firmei 
Strategia şi stakeholderii firmei 
Elemente de leadership strategic 
Înțelegerea mediul de lucru 
Caracteristici ale leadership-ului strategic care conduc la o performanță superioară 
Motivarea și performanța 

Lucrări practice 

Stabilirea misiunii și evaluarea mediului extern al organizației 
Stabilirea obiectivelor pe termen lung și formularea strategiei generale 
Identificarea opțiunilor strategice luate în considerare în vederea îndeplinirii misiunii 
organizației 
Formularea unor obiective pe termen scurt derivate din strategia generală și din 
obiectivele pe termen lung 
Implementarea deciziilor strategice bazate pe alocarea resurselor disponibile și sarcinile 
salariaților 
Revizuirea și evaluarea succesului strategiei 
Verificarea cunoștințelor 
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Evaluare finală 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare Procent din nota 
finală 

Colocviu Test scris 30% 

Elaborarea și susținerea de 
proiecte și referate tematice Evaluare proiect 50% 

Implicarea activă în 
desfășurarea activităților 
specifice și dobândirea de 
cunoștințe și abilități 

Evaluare continuă 20 % 
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