
 
 

 

   

FIŞA DISCIPLINEI 
 
 

 
 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Management strategic 

2.2 Titularul activităţilor de curs  

2.3 Titularul activităţilor de seminar  

2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul  I 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei Ob 

 
 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care:   3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care:   3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 20 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri  20 

Tutoriat  5 

Examinări 4 

Alte activităţi...................................  

3.7 Total ore studiu individual 69 

3.8 Total ore pe semestru 125 

3. 9 Numărul de credite 5 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi 

1.2 Facultatea Economie şi Administrarea Afacerilor 

1.3 Departamentul Administrarea Afacerilor 

1.4 Domeniul de studii  Management 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii Management 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   Microeconomie, Management, Marketing, Matematica, Informatica, Limba engleza 

4.2 de competenţe  Însuşirea cunoștințelor și abilităților cerute de disciplinele menționate la precondiţii legate de 

curriculum.   

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  

5.1. de desfăşurare a 
cursului  

  

5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

  



 
 

 

 

 

8. Conţinuturi 

8. 1 Curs 
Metode de 
predare 

Observaţii 

 CapI. Noțiunea de strategie; comportament 

strategic;premisele analizei strategice  

Cap.II.: Analiza mediului extern; Diagnosticul general al 

mediului; Analiza spaţiului și contextului  concurenţial;  

Cap.III.: Analiza mediului intern; Segmentarea strategică; 

Metode clasice de diagnostic strategic intern; Curba experienței;  

Modelul PIMS; Teoria ciclului de viață a produselor; Analizele de 

portofoliu;  Matricea BCG, ADL, McKinsey,  Analiza strategică 

Prelegere, 
dezbatere, 
problematizare 

 

6. Competenţele specifice acumulate  
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-Aplicarea de metode, tehnici şi instrumente manageriale în rezolvarea de probleme/situaţii bine definite în 
dinamica mediului intern şi extern al organizaţiei; 
-Evaluarea critic-constructivă a utilizării metodelor de monitorizare şi diagnosticare a mediului intern şi extern 
al organizaţiei; 
-Explicarea, interpretarea şi corelarea factorilor care constituie mediul intern şi extern al organizaţiei în 
dinamica acestora; 
-Identificarea teoriilor, concepte-lor, metodelor şi instrumentarului necesare proceselor manageriale, în 
corelaţie cu mediul organizaţiei; 
-Realizarea de lucrări de analiză, diagnoză, audit privind funcţionarea organizaţiei; 
-Aplicarea de metode, tehnici şi instrumente manageriale de elaborare, implementare, monitorizăre şi 
revizuire a strategiilor şi politicilor organizaţiei; 
-Explicarea conceptelor, metodelor şi instrumentarului necesare elaborării de strategii şi politici 
organizaţionale  
-Identificarea conceptelor, metodelor şi instrumentarului necesare elaborării de strategii şi politici 
organizaţionale;  
-Realizarea de proiecte de implementare a strategiilor şi politicilor organizaţionale; 
 -Utilizarea de metode şi criterii de evaluare a strategiilor şi politicilor organizaţionale 
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 Aplicarea, în mod responsabil, a principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în realizarea 
sarcinilor profesionale şi identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, a etapelor de 
lucru, a duratelor de execuţie, a termenelor de realizare şi a riscurilor aferente; 

 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici de 
relaţionare şi munca eficiente în cadrul echipei; 

  Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi utilizarea eficientă, pentru propria dezvoltare, a 
surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată (portaluri 
Internet, aplicaţii software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atât in limba româna, cât 
şi intr-o limbă de circulaţie internaţională; 

 Competențe digitale 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Adaptarea dinamică la schimbarea anticipata si non anticipata  a ecosistemului 
organizațional. prin modelarea alocării resurselor strategice   interne si externe, 
cu rol cheie in capitalizarea poziției competitive a firmei. Pregătirea viitorilor 
absolvenţi ai specializării pentru preluarea responsabilităţilor de proiectare a 
mecanismelor si proceselor manageriale de asistare a deciziei strategice. 

7.2 Obiectivele specifice  -factorii de influenta in dezvoltarea   capacitații de răspuns a managementului 
la dinamica piețelor concurențiale  
- importanța strategică și tactică a poziționării competitive a organizației  
- utilizarea corectă a conceptelor specifice MS şi analiza critică a modelelor  
-aplicarea instrumentelor manageriale de demarcare a ariilor de competenta si 
capitalizarea pe baza auditului capacitații de răspuns   



 
 

 

multidimensională.  

Cap.IV.: Sinteza diagnosticului strategic ; Diagnosticul 

strategic - modelul analizei SWOT; Analiza resurselor si 

capabilităților; Factori cheie de succes-avantajul competitiv 

sustenabil și tranzitoriu; Proiectarea mecanismelor de 

coordonare și control adaptate strategiei. Matricea profilului 

concurențial 

Cap.V. Opțiuni strategice ; Strategii intra – industriale; 

Strategiile dinamicii nivelului obiectivelor; Strategii concurenţiale 

în cadrul industriei; Strategii inter – industriale; Alianţe strategice; 

Strategii relaţionale.  

Cap.VI. Abordări speciale în management strategic; 

Identitatea culturală și  adaptarea strategică  ; misiunea socială; 

amprenta strategică ; interacțiunea cu stakeholderii 

Bibliografie:  
Gianita Bleoju : Management Strategic (2017);Suport de curs 
Bratianu C.,  (2015) :Organizational Knowledge Dynamics: Managing Knowledge Creation, Acquisition, Sharing, and 

Transformation, Bucharest University of Economic Studies, Romania,  volume in the Advances KnowledgeAcquisition, 

Transfer, and Management (AKATM) Book Series 

Bratianu C., (2015 ): “Gandirea Strategica”  Prouniversitaria Bucuresti  

Băcanu B., Management Strategic, Teora, Bucureşti, 1999 si edițiile ulterioare 
Ciobanu I., Management Strategic, Polirom, Iaşi, 1998 si edițiile ulterioare 
Lesca, H., & Lesca, N. (2011). Weak signals for strategic intelligence: anticipation tool for managers. John Wiley & 
Sons. 
Von Krogh, G., Nonaka, I., & Aben, M. (2001). Making the most of your company's knowledge: a strategic framework. 
Long range planning, 34(4), 421-439. 
Nicolescu O. (coordonator), Strategii manageriale de firmă, Economică, Bucureşti, 1996; 
David J. Teece, Gary Pisano and Amy Shuen SMJ, Dynamic capabilities and strategic management 1997 
Arch. G Woodside  Journal of Business Research 65 (2012) 279–293 
http://www.archwoodside.com/wp-content/uploads/2015/09/Woodside-Incompetency-training-JBR-2012-published.pdf 

8. 2 Seminar/laborator 
Metode de 
predare 

Observaţii 

 1. Poziționarea strategică/ eficiența operațională. 
2. Accesul/construirea/obținerea /menținerea/dezvoltarea  
capabilităților organizației 
3. Configurații  informaționale de suport a deciziei 
strategice;teoria costurilor de tranzacţie și accesul diferențiat la 
informație/cunoștințe 
4. Diagnosticul strategic - modelul analizei SWOT  
5. Matricea BCG ,Matricea ADL, Matricea McKinsey  
6. Piața produselor agroalimentare și nișa ecologica 
7. Piața auto și strategii participative de diferențiere  
8 . Lanțurile parteneriale în agrofood și retail; reconfigurarea 
lanțului valoric 
9. Profilajul strategic și anticiparea traiectoriilor de poziționare 
competitivă.  

Dezbatere, studii 
de caz, proiect 

 

Bibliografie:  
Gianita Bleoju : Management Strategic (2017);Suport de curs 
Bratianu C., (2015 ): “Gandirea Strategica”  Prouniversitaria Bucuresti  

Băcanu B., Management Strategic, Teora, Bucureşti, 1999 și edițiile ulterioare 
Ciobanu I., Management Strategic, Polirom, Iaşi, 1998 si edițiile ulterioare 
Lesca, H., & Lesca, N. (2013). Weak signals for strategic intelligence: anticipation tool for managers. John Wiley & 

http://www.archwoodside.com/wp-content/uploads/2015/09/Woodside-Incompetency-training-JBR-2012-published.pdf


 
 

 

Sons. 
Von Krogh, G., Nonaka, I., & Aben, M. (2001). Making the most of your company's knowledge: a strategic framework. 
Long range planning, 34(4), 421-439. 
Nicolescu O. (coordonator), Strategii manageriale de firmă, Economică, Bucureşti, 1996; 
David J. Teece, Gary Pisano and Amy Shuen SMJ, Dynamic capabilities and strategic management 1997 
Arch. G Woodside  Journal of Business Research 65 (2012) 279–293 
http://www.archwoodside.com/wp-content/uploads/2015/09/Woodside-Incompetency-training-JBR-2012-published.pdf 

 

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere 
din nota finală 

10.4 Curs 

Însușirea conceptelor 
fundamentale și conexe de MS 

Interactiv / Dezbatere orala pe teme 
de lucru 
Test grila  

50% 
Demersul metodologic specific 
MS  

Proiectare soluțiilor e de asistare 
a deciziei strategice 

10.5 Seminar/laborator 

Prezentarea proiectului și 
acumularea nivelului minim de 
cunoștințe la seminarii pentru a 
putea participa la examen 

Implicare proactivă in grupele de 
proiect 
Prezentarea proiectului si evaluarea 
aplicabilității  soluției de poziționare  50% 

Asumarea rolului în echipa de 
proiect și evaluarea contribuției 
individuale 

10.6 Standard minim de performanţă 

 Test grila și susținere proiect 

 
 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Disciplina reprezintă baza de acumulare a unor cunoștințe complementare  necesare desăvârșirii formarii 
profesionale în toate domeniile de calificare, prin adaptare şi integrare rapidă si eficientă la cerințele 
angajatorilor. 

 Disciplina contribuie si la înlesnirea accesului absolvenților la cercetare aplicativa prin cultivarea muncii in 
echipe interdisciplinare, rețele de proiectare si consultanta, prin aportul la formarea competențelor 
profesionale și transversale apreciate pe piața muncii de către angajatori. 

 Angajatori: mediul instituțional public şi privat local, național si european. 

http://www.archwoodside.com/wp-content/uploads/2015/09/Woodside-Incompetency-training-JBR-2012-published.pdf

