
FIŞA DISCIPLINEI1 
 

1. Date despre program 
 

1.1 Instituția de învățământ superior Universitatea Creștină Partium 

1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Economice şi Sociale 

1.3 Departamentul Departamentul de Economie  

1.4 Domeniul de studii Management 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii/Calificarea Management 
 

2. Date despre disciplină 
 

2.1 Denumirea disciplinei  Managementul micilor afaceri M3206 

2.2 Titularul activităţii de curs Lect. univ. dr. ing. Szabó Árpád 

2.3 Titularul activității de seminar Asist. univ. Vigh Enikő Zita 

2.4 Anul de studiu III 

2.5 Semestrul 6 

2.6 Tipul de evaluare Colocviu 

2.7 Regimul disciplinei Opțional /DS 
 

3. Timpul total estimat 
 

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 
din care 

3.2curs 
2 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 
din care 

3.5curs 
28 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuția fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 15 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe 

teren 
15 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 13 

Tutoriat 10 

Examinări 6 

Alte activităţi… 10 

3.7 Total ore studiu individual 69 

3.8 Total ore pe semestru 125 

3.9 Numărul de credite 4 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 
 

4.1 de curriculum  - 

4.2 de competenţe  - 
 

5. Condiții (acolo unde este cazul) 
 
 

5.1 de desfășurare a cursului Sală de curs, laptop, videoproiector, tablă,  

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului Sală de seminar, laptop, videoproiector, tablă, 

Internet 

 

                                                           
1 Cf.M.Of.al României, Partea I, Nr.800bis/13.XII.2011,Ordinul ministrului nr.5703 din18 oct.2011 



6. Competențele specifice acumulate 
 

Competențe 

profesionale 
 Identificarea, analiza și abordarea elementelor care alcătuiesc mediul intern și 

extern al IMM-urilor 

 Fundamentarea deciziilor și punerea acestora în practică în întreprinderile cu 

complexitate redusă 

 Identificarea, selectarea și aplicarea metodelor de previzionare, de organizare, de 

coordonare și de evaluare în cazul IMM-urilor 

 Fundamentarea din punctul de vedere al managementului a aplicării metodelor, 

tehnicilor și instrumentelor de marketing, în cazul IMM-urilor 

 Fundamentarea mixului de marketing al micilor întreprinderi cu ajutorul 

colectării, analizei și evaluării informațiilor interne și externe 

 Capacitatea de organizare a ariilor funcționale (în special marketing și finanțe) 

în cazul IMM-urilor 

 Cunoștințe de bază legată de managementul resurselor financiare, materiale și 

umane în managementul IMM-urilor 

Competențe 

transversale 
 Identificarea și respectarea normelor de etică și deontologie profesională, 

asumarea responsabilităților pentru deciziile luate și a riscurilor aferente;  

 identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă pluridisciplinară și 

aplicarea de tehnici de relaţionare și muncă eficientă în cadrul echipei;  

 utilizarea eficientă a surselor informaționale și a resurselor de comunicare și 

formare profesională asistată (portaluri, internet, aplicații software de 

specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atât în limba română, cât și într-

o limbă de circulație internațională; 
 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competenţelor specifice accumulate) 
 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

Obiectivul disciplinei “Managementul micilor afaceri” este de a le 

prezenta studenților cunoștințele de bază legate de conducerea 

microîntreprinderilor, respectiv a întreprinderilor mici și mijlocii. 

7.2 Obiectivele specifice La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenții vor cunoaște: 

 potențialul pe care îl reprezintă pentru economie întreprinderile 

mici și mijlocii în dezvoltarea și consolidarea mediului de afaceri;  

 aspectele ce diferențiază firmele mici și mijlocii de marile 

companii;  

 provocările de management, marketing și finanțe tipice diferitelor 

etape ale ciclului de viață 

 activitatea antreprenorială la nivel național și internațional, 

actualitățile legate de dezvoltarea antreprenorialului, provocările 

acestora și despre mecanismele de finanțare 

 întregul proces și mediu antreprenorial, de la decizia 

întreprinzătorului de a-și lansa afacerea până la creșterea târzie 

 elaborarea unui plan de afaceri pentru o întreprindere mică și 

mijlocie, de la analiza costul de oportunitate al întreprinzătorului, 

prin planul de marketing și planul financiar până la evaluarea 

acestuia. 
 



8. Conținuturi 

8.1 Curs Metode de 

predare 

Observaţii 

1. A fi antreprenor 

1.1. Diferența dintre un antreprenor și un om obișnuit 

1.2. Obiectivul de bază al înființării unei afaceri mici 

1.3. Deprinderile și condițiile necesare pentru a 

înființa o afacere 

Expunere PPT/ 

Dezbatere 
2 ore 

2. Business model - de la o idee până la un produs cerut 

de piață 

2.1. Dezvoltarea creativității personale 

2.2. Dezvoltarea unui model de afaceri viabil 

Expunere PPT/ 

Dezbatere 
4 ore 

3. Locul întreprinderilor mici și mijlocii în economia 

globală  

3.1. Definirea întreprinderilor mici și mijlocii  

3.2. Rolul și importanța întreprinderilor mici și 

mijlocii  

3.3. Dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii în 

România  

Expunere PPT/ 

Dezbatere 
2 ore 

4. Antreprenoriatul social 

4.1. O metodă posibilă de a crea locuri de muncă 

4.2. Antreprenoriatul în regiuni mai puțin dezvoltate 

Expunere PPT/ 

Dezbatere 
2 ore 

5. Organizarea și funcționarea întreprinderilor mici și 

mijlocii  

5.1. Surse de finanțare a afacerii  

5.2. Caracteristici specifice ale existenței și 

activității întreprinderilor mici și mijlocii  

5.3. Funcțiile manageriale în întreprinderile mici și 

mijlocii  

5.4. Planificarea strategică și operațională  

5.5. Particularități organizatorice în întreprinderile 

mici și mijlocii.  

Expunere PPT/ 

Dezbatere 
2 ore 

6. Managementul operațional în întreprinderilor mici și 

mijlocii  

6.1. Alegerea amplasării (localizarea)  

6.2. Planul general a unei organizații  

6.3. Planificarea producției și controlul acesteia  

6.4. Întreținerea și repararea echipamentelor  

6.5. Controlul calității  

Expunere PPT/ 

Dezbatere 
3 ore 

7. Poziționarea produselor și serviciilor pe piață 

7.1. Strategia IMM/urilor 

7.2. Marketing-ul IMM/urilor 

Expunere PPT/ 

Dezbatere 
3 ore 

8. Particularități în întreprinderile mici și mijlocii 

prestatoare de servicii  

8.1. Caracteristicile serviciilor și componentele 

acestora  

8.2. Managementul operațional  

8.3. Evaluarea calității serviciilor  

Expunere PPT/ 

Dezbatere 
2 ore 



8.1 Curs Metode de 

predare 

Observaţii 

9. Aprovizionarea și gestionarea stocurilor 

întreprinderilor mici și mijlocii  

9.1. Importanța și sarcinile aprovizionării  

9.2. Selectarea furnizorilor  

9.3. Negocierea  

9.4. Gestiunea optimă a stocului de materii prime  

Expunere PPT/ 

Dezbatere 
2 ore 

10. Managementul resurselor umane în întreprinderile 

mici și mijlocii  

10.1. Planificarea necesarului, recrutarea și selecția  

10.2. Instruirea angajaților și motivarea  

Expunere PPT/ 

Dezbatere 
2 ore 

11. Managementul riscului și asigurarea  

11.1. Ideea de risc  

11.2. Programe de management al riscului  

11.3. Tipuri de asigurări.  

Expunere PPT/ 

Dezbatere 
2 ore 

12. Taxele și impozitele plătite de firme  

12.1. Taxe și impozite directe  

12.2. Impozitele indirecte.  

Expunere PPT/ 

Dezbatere 
2 ore 

 

 

8.2 Seminar Metode de predare Observaţii 

De/a lungul semestrului fiecare student va elabora un plan de afacere pentru un IMM. 

Deprinderi și abilități antreprenoriale / testul 

Myers/Briggs 

Demonstrație, muncă în 

grup și individual sub 

supraveghere 

 

Decizia întreprinzătorului. Costurile alternative ale 

lansării unei afaceri. Estimarea oportunităţilor oferite 

pe piaţă. 

Demonstrație, muncă în 

grup și individual sub 

supraveghere 

 

Structura şi părţile planului de afaceri, planul de 

marketing, planul financiar, previzionarea veniturilor 

şi cheltuielilor. 

Demonstrație, muncă în 

grup și individual sub 

supraveghere 

 

Cash-flow, bilanţ, contul de profit şi pierdere - 

previzionare 

Demonstrație, muncă în 

grup și individual sub 

supraveghere 

 

Analiză economico-financiară. Analiza verticală şi 

orizontală a bilanţului 

Demonstrație, muncă în 

grup și individual sub 

supraveghere 

 

Rate de profitabilitate, rate de eficienţă, rate de 

lichiditate, rate de eficienţă a investiţiilor, NPV, IRR 

Demonstrație, muncă în 

grup și individual sub 

supraveghere 

 

Predarea proiectelor individuale şi susţinerea lor.  Ultimul 

seminar din 

semestru 

 



Bibliografie 
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2000  

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 

Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu materia predata  în alte centre universitare din 

țară şi din străinătate, precum și cu cerințele activităților profesionale derulate în cadrul 

organizațiilor angajatoare. 

 

10. Evaluare 

 
Tip activitate 10.1 Criterii de 

evaluare 
10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota 

finală 

10.4 Curs Cunoștințe legate de curs Examinare orală 50% 

10.5 Seminar - capacitatea de aplicare 

cunoștințele dobândite în 

practică; 

Elaborarea unui plan de 

afaceri și susținerea orală  

50% 

10.6 Standard minim de performanţă 

Cunoştinţe teoretice şi practice despre managementul proiectelor. 

Nota minimă 5 (cinci) atât privind activitatea la seminar cât și în cursul examenului scris. 
 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

 

15.09.2019. 

 

dr. ing. Szabó Árpád …………………… 

 

Vigh Enikő Zita .................................. 

 

 

Data avizării în departament Semnătura directorului de 

departament 

Dr. Fogarasi József 

 
…………………………….. 

 ………………………..

  


