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Nr. 
crt. TEMATICA Referința 

bibliografică Paginație 

1. Concepte de bază ale managementului: tripla semnificație a 
managementului; managementul ca artă și știință; 
retrospectiva managementului; procesul de management; 
funcțiile managementului; obiectul de studiu al 
managementului organizației. 

[1] 

 

Pag. 15 – 52 

 

2. Managerii: definirea și caracteristicile managerilor; 
tipologia managerilor; rolurile managerilor; modalități de 
creștere a eficienței muncii managerilor. 

[1] 

[1] 

Pag. 77-87 

Pag. 96-105 

 

3. Strategia organizației și managementul strategic: conceptele 
de politică, strategie, tactică, management strategic; 
componentele strategiei și tacticii organizației; tipologia 
strategiilor organizațiilor; conceptul de management 
strategic. 

[1] Pag. 237-265 

4. Funcțiunile organizației: conceptul de organizare 
procesuală; conținutul funcțiunilor organizației; 
interdependența funcțiunilor organizației. 

[1] Pag. 189-212 

5. Structura organizatorică: conceptul de structură 
organizatorică; componentele structurii organizatorice; 
modalități de reprezentare a structurii organizatorice. 

[1] Pag. 268-275 

Pag. 290-299 

6. Procesul decizional: conceptul de decizie si cerințele de 
raționalitate a acesteia; tipologia deciziilor. 

[1] Pag. 321-337 

7. Subsistemul informațional: conceptul de sistem 
informațional; componentele sistemului informațional; 
funcțiile sistemului informațional; cerințele de raționalitate 
a informațiilor; deficiențe majore ale sistemului 
informațional. 

[1] Pag. 300-313 

Pag. 316-318 

 

8. Diagnosticarea organizației: definirea și tipologia 
diagnosticării; etapele diagnosticării. 

[2] Pag. 74-76 

Pag. 84-93 

9. Aplicarea unor sisteme, metode și tehnici de management: 
conceptele de sistem, metodă și tehnică de management; 
managementul prin obiective; managementul prin excepții; 

[2] Pag. 299-331 

Pag. 349-361 



managementul prin proiecte; tabloul de bord; delegarea; 
ședința. 

10. Reproiectarea structurii organizatorice: metodologia 
reproiectării structurii organizatorice; metodologia de 
proiectare a structurii organizatorice. 

[2] Pag. 162-190 

11. Îmbunătățirea proceselor decizionale: metodologia de 
perfecționare a sistemului decizional; metode și tehnici de 
fundamentare a deciziilor. 

[2] Pag. 225-265 

12. Perfecționarea sistemului informațional: metodologia de 
reproiectare (perfecționare) a sistemului informațional; 
metodologia de proiectare a sistemului informațional. 

[2] Pag. 192-216 
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