
 
I. Descrierea programului de studii de licenţă 
 

Domeniul fundamental de ierarhizare: Ştiinţe sociale 
Ramura de știință: Ştiinţe economice 
Domeniul de licenţă: Management 
Program de studii de licenţă: Management 
Baza legală a programului: Acreditat - HG 140/2017 cu modificările și completările ulterioare 
Forma de învăţământ: Învăţământ cu frecvenţă 
Durata studiilor: 6 semestre 
 
Misiunea programului de studii  
Misiunea programului de studii de licenţă „Management” este didactică şi ştiinţifică, de formare a 
tinerilor specialişti pentru încadrare pe piaţa muncii şi se focalizează pe următoarele planuri: 

− un învăţământ superior de calitate, pentru specializarea absolvenţilor de licee în 
profesiuni recunoscute şi necesare pe piaţa muncii, 

− cercetare fundamentală, aplicativă şi dedicată, 
− transferul de cunoştinţe către societate şi în slujba societăţii, 
− pregătirea cadrelor didactice pentru învăţământul preuniversitar, 
− pregătirea specialiştilor în organizarea şi administrarea afacerilor. 

 
Obiectivele programului de studii: 
 
Obiective generale: 

- modernizarea permanentă a planurilor de învăţământ şi a programelor analitice în 
conformitate cu standardele stabilite pe plan naţional şi prin preluarea (de la alte specializări 
de profil din ţara şi străinătate) elementelor cu caracter de noutate şi necesitate; 

- competenţele pregătirii de specialitate să fie puternic şi în permanenţă racordate la 
problemele specifice economiei româneşti şi regionale, raportându-se tot timpul la 
performanţele tehnice şi economice naţionale şi internaţionale;  

- temele proiectelor de diplomă să fie mai bine ancorate în rezolvarea unor probleme ridicate 
de realităţile activităţii economice, păstrându-şi totuşi obiectivele didactice de evaluare a 
dobândirii competenţelor profesionale.  

 
Obiective specifice: 

− asigurarea premizelor unei informări continue şi în conformitate cu noile tehnici, politici etc. 
în domeniul managementului; 

- însuşirea la nivelul studenţilor a unor cunoştinţe, tehnici, metode şi proceduri moderne 
privind gestionarea activităţilor din domeniul producţiei şi al serviciilor; 

- oferirea răspunsului la cererea manifestată de cei dornici să urmeze studii care să acopere 
necesităţile lor de dezvoltare profesională. 

 
Titlul absolventului: Licenţiat în ştiinţe economice 

 Calificarea universitară: Management                                                          
 Cod RNCIS: L070070010 

 
Competenţe 
Competenţe profesionale: 
C1 Identificarea, analiza si gestionarea elementelor care definesc mediul intern si extern al 
organizaţiei prin diagnosticare si analiza SWOT; 
C2 Elaborarea si implementarea de strategii si politici ale organizaţiei;  
C3 Elaborarea si implementarea sistemului managerial si a subsistemelor sale (alocare si realocare 
de resurse si activităţi); 
C4 Identificarea, selectarea si utilizarea modalităţilor de previzionare, organizare, coordonare, 
antrenare si control-evaluare;  
C5 Fundamentarea, adoptarea si implementarea deciziilor pentru organizaţii de mica complexitate 
(în ansamblu sau pe o componentă); 
C6 Utilizarea bazelor de date, informaţii si cunoştinţe în aplicarea metodelor, tehnicilor și 
procedurilor manageriale. 



 
Competenţe transversale: 
CT1 Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in cadrul propriei strategii de 
munca riguroasa, eficienta si responsabilă; 
CT2 Identificarea rolurilor si responsabilităţilor într-o echipa plurispecializată si aplicarea de tehnici 
de relaţionare si munca eficienta în cadrul echipei; 
CT3 Identificarea oportunităţilor de formare continua si valorificarea eficienta a resurselor si 
tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare. 

 
Standarde ocupaţionale: 
242110- specialist în planificarea, controlul și raportarea performanței economice; 263107- 
consultant în management; 263101- consilier/expert/inspector/referent/economist in management; 
111211 - consilier economic ; 112013-director de program; 112018-director vânzări; 112019-
director/director adjunct, inspector-sef; 112020-director economic;   121308-manager informații 
pentru afaceri ; 122107-manager marketing (tarife, contracte, achiziții) ; 132448-manager achiziții ; 
132450-manager aprovizionare; 132451-manager relația cu furnizorii; 142008-manager de zona ; 
214135-logistician gestiune flux; 241105-auditor intern; 241226-manager de operațiuni/produs ; 
242101-manager proiect ; 242106-manager de inovare ; 242108-manager îmbunătățire procese; 
242111-administrator societate comerciala ; 242112-manager de proiect in parteneriat public privat; 
242314-specialist resurse umane; 243104-manager de produs ; 243207-brand manager; 263113-
asistent de cercetare economist in management; 325701-manager al sistemelor de management al 
calității; 325702-manager al sistemelor de management de mediu; 334303-asistent manager. 
 
II. Cerinţe pentru obţinerea diplomei de licenţă 
1. Credite ECTS - 6 semestre ECTS 

    
 

 - credite la discipline obligatorii 152 
    

 
 - credite la discipline opţionale 28 

    
  

Total credite 180 
    Credite la discipline facultative 15 
    Credite la disciplina "Educație fizică" 3 
    Credite pentru examenul de finalizare a studiilor 10 
    

   
Total 208 

    2. Examen de finalizare a studiilor 
     Perioada: iulie din anul de finalizare a studiilor potrivit calendarului academic 

 
Constă în 2 probe: 

       
 

Proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate - 5 ECTS 
  

 
Proba 2: Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă - 5 ECTS 

   Credite acordate: 10 ECTS 
      


