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FIŞA DISCIPLINEI 
 

Management internaţional, 2017-2018 

 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 
1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Economice şi Drept 
1.3 Departamentul Management şi Administrarea Afacerilor 
1.4 Domeniul de studii Management 
1.5 Ciclul de studii Licenţă 
1.6 Programul de studiu / calificarea Management/ Economist 
1.7 Forma de învăţământ IFR 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Management internaţional 
2.2 Titular disciplină (coordonator disciplină) Conf. univ. dr. Brutu Mădălina 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. univ. dr. Brutu Mădălina 
2.4 Anul de studii III 2.5 Semestrul 1 2.6 Tipul de evaluare V 2.7 Regimul disciplinei A 
  

3. Timpul total estimat 
3.1 Total ore din planul de înv.  56 3.2 Din care S.I. 28 3.3 SF  / ST / L / P 28 
Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual    ore 
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie 48 
din care: 

- Echivalent ore curs forma IF 28 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii, eseuri 25 
Tutorat 2 
Examinări - 
Alte activităţi (exemplu: comunicarea bidirecţională cu titularul de disciplină) 2 
3.4 Total ore studiu individual 97 
3.5 Total ore pe semestru 125 
3.6 Număr de credite 5 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum 
Cunoaşterea unor elemente de Management şi Marketing, discipline studiate în 
anul I. 

4.2 De competenţe Capacităţi de analiză, sinteză, gândire divergentă 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1 De desfăşurare a cursului ► Materialul de studiu este realizat în tehnologie ID/IFR 

5.2 De desfăşurare a seminarului 

- Dotarea corespunzătoare a sălii de seminar 
- Participarea studenţilor la seminarii 
- Susţinerea testului de verificare 
- Respectarea termenelor de predare a temei de casă 

 
6. Competenţe specifice vizate 
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C.1. Identificarea, analiza şi gestionarea elementelor care definesc mediul intern şi extern al organizaţiei prin 
diagnosticare şi analiză SWOT – 1 PC 
C.2. Elaborarea şi implementarea de strategii şi politici ale organizaţiei – 1 PC 
C.4. Identificarea, selectarea şi utilizarea modalităţilor de previzionare, organizare, coordonare, antrenare şi 
control-evaluare – 1 PC 
C.5. Fundamentarea, adoptarea şi implementarea deciziilor pentru organizaţii de mică complexitate (în 
ansamblu sau pe o componentă) – 1 PC 
C.6. Utilizarea bazelor de date, informaţii şi cunoştinţe în aplicarea metodelor, tehnicilor şi procedurilor 
manageriale – 1 PC 
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7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Familiarizarea studenților cu afacerilor internaţionale, mai exact cu instrumentele de 
gestionare şi conducere a acestora. 
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7.2 Obiectivele specifice 

A. Obiective cognitive 
1. Înţelegerea conceptului de management internaţional şi delimitarea corectă de 

managementul comparat. 
2. Identificarea mecanismelor de internaţionalizare a afacerilor. 
3. Crearea de deprinderi în luarea deciziei în context internaţional 
4. Însuşirea modalităţii de elaborare şi implementare a strategiei 
5. Cunoaşterea modului de structurare organizatorică a firmelor internaţionale. 
6. Identificarea specificului în MRU în context internaţional 
7. Deprinderi in elaborarea unui cod de etică 
B. Obiective procedurale 
1. Corelarea unor experiențe profesionale cu  unele teorii manageriale specifice 

domeniului internaţional. 
2. Identificarea unor situații concrete  de aplicare a teoriilor managementului 

internaţional. 
3. Identificarea unor situaţii concrete de internaţionalizare a firmelor. 
4. Identificarea principalelor strategii de internaţionalizare. 
C. Obiective atitudinale 
1. Respectarea normelor de deontologie ale profesiei de economist 
2. Cooperarea în echipe de lucru pentru rezolvarea diferitelor sarcini de serviciu;  
3. Utilizarea unor metode specifice de elaborare a unui plan de dezvoltare personală ți 

profesională 
 

8. Conţinuturi 
8.1. Studiu individual echivalent ore curs de la forma I.F. (unităţi de 
învăţare)  

Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

U.1 

1. Managementului internaţional  – parte a ştiinţei 
managementului 
1.1. Evoluţia conceptului management 
1.2. Caracteristici esenţiale ale ştiinţei managementului 
1.3. Definirea managementului internaţional în context 
multicultural. 

3  

U.2 

2. Mecanisme şi instrumente de planificare în companiile 
multinaţionale 
2.1. Componentele planificării strategice 

2.1.1. Viziunea şi misiune firmei 
2.1.2. Obiectivele fundamentale (strategice)  
2.1.3. Opţiunile strategice 
2.1.4. Resursele 
2.1.5. Termenele 
2.1.6. Avantajul competitiv 

2.2. Analiza SWOT - instrument utilizate în planificarea 
strategică a companiilor multinaţionale 

2.2.1. Prezentarea teoretică a analizei SWOT 
2.2.2. Implicarea analizei SWOT în planificarea strategică 
2.2.3.  Procesul de aplicare al analizei 

3 

U.3 

3.  Soluţii de organizare în managementul internaţional 
3.1. Rolul, importanţa şi formele de bază ale organizării 
structurale 
3.2. Posibilităţi de organizare în managementul internaţional 

3.2.1. Structura organizatorică cu un departament de export 
3.2.2. Structura organizatorică cu un departament de relaţii 

internaţionale 
3.2.3. Structura organizatorică globală  pe produs 
3.2.4. Structura organizatorică globală geografică 
3.2.5. Structura organizatorică globală funcţională 
3.2.5. Structuri organizatorice globale mixte 

3 

U.4 

4.  Controlul în companiile multinaţionale 
4.1. Importanţa şi rolul controlului în afacerile internaţionale 
4.2. Etapele procesului de control 
4.3. Tipurile de control în afacerile internaţionale 

3 

U.5 

5.  Vânzarea pe pieţele internaţionale 
5.1. Specificul vânzării pe pieţele internaţionale 
5.2. Forme de organizare a activităţii de vânzare internaţională 
 

2 

U.6 

6. Managementul resurselor umane în firme cu activitate 
internaţională - componente şi relaţii, analiza şi proiectarea 
posturilor  
6.1. Managementul resurselor umane – componente şi relaţii 
6.2. Analiza şi proiectarea posturilor 

2 

- Utilizare 
facilităţi 
platformă e-
learning (chat, 
forum) 
- E-mail 
- Consultaţii 

Materialului didactic 
este divizat în unităţi 
de studiu, care 
facilitează învăţarea 
graduală şi 
structurată. 
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U.7 
7. Managementul resurselor umane în firme cu activitate 
internaţională - recrutarea personalului în cadru internaţional 
7.1. Recrutarea personalului în cadru internaţional 

3 

U.8 

8. Managementul resurselor umane în firme cu activitate 
internaţională - pregătirea şi perfecţionarea resurselor umane - 
tendinţe şi orientări înregistrate pe plan internaţional  
8.1. Pregătirea şi perfecţionarea resurselor umane - tendinţe şi 
orientări înregistrate pe plan internaţional  

3 

U.9 

9. Managementul resurselor umane în firme cu activitate 
internaţională - managementul performanţelor,  evaluarea 
performanţelor  
9.1. Managementul performanţelor  - evaluarea performanţelor 

3 

U.10 

10. Managementul resurselor umane în firme cu activitate 
internaţională: menţinerea şi motivarea personalului– viziunea 
internaţională 
10.1. Menţinerea şi motivarea personalului– viziunea 
internaţională  

3 

Bibliografie 
1. Androniceanu A., Management public internaţional, Editura Universitară, Bucureşti, 2010 
2. Brătianu Constantin, Gândire strategică, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2015 
3. Brutu M, Management internaţional – manual universitar pentru învăţământ cu frecvenţă redusă, (suport 

electronic), 2016 
4. Burduş E., Management compartat internaţional., Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2012 
5. Filip R., Iamandi I.E., Management internaţional, suport de curs, ASE, 2012 
6. Manolescu Aurel, Lefter Viorel, Deaconu Alecsandrina, Marinaț Cristian-Virgil,  Managementul resrurselor umane, 

Editura Pro Universitaria 2012 
7. Mihai D., Brutu M., Management  – Fundamente teoretice. Teste grilă. Aplicaţii manual universitar destinat 

învăţământului cu frecvenţă redusă, Editura Universităţii din Piteşti, Piteşti, 2014 
8. Mihai D., Brutu M.,, Managementul aprovizionării şi vânzării – Fundamente teoretice şi teste grilă, Editura 

Universităţii din Piteşti, Piteşti, 2014 
9. Petrache I., Managementul tranzacţiilor comerciale, Editura Universitară, 2008 
10. Popa I., Management internaţional, Editura Economică, Bucureşti, 2009 
11. Popa I., Tehnica operaţiunilor de comerţ, Editura Economică, 2011 
12. Richard Branson, Afacerile pentru oameni, Editura Publica, 2012 
13. Sinek Simon, Liderii mănâncă ultimii: de ce unele echipe lucrează bine împreună, iar altele nu, trad.: Gabriel 

Creţu, Ed. Publica, Bucureşti, 2014 

8.2. Aplicaţii: Seminar 
Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1 Seminar organizatoric: prezentarea obiectivelor disciplinei, a 
competenţelor vizate, distribuirea temelor si a referatelor  

2 

2        Global versus naţional 2 
3 Modalităţi practice de internaţionalizare  a afacerilor 4 

4 
Model de elaborare şi implementare al   strategiei în afacerile 
internaţionale  

4 

5 Decizia în managementul internaţional. Soluţii de optimizare. 4 

6 
Analiza structurilor organizatorice ale diferitelor companii 
multinaţionale 

4 

7 Tipuri de control în managementul internaţional 2 

8. 
Particularităţi ale managementului resurselor umane în context 
internaţional 

4 

- dialogul 
- dezbatere 
lucru în echipa 
- conversaţia 
euristică 

 

Studiu de caz, 
prezentare  temă de 

casă, test de 
verificare 

9. Evaluare finală 2   
Bibliografie 

1. Androniceanu A., Management public internaţional, Editura Universitară, Bucureşti, 2010 
2. Brătianu Constantin, Gândire strategică, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2015 
3. Brutu M, Antoniu E: Managementul afacerilor internaţionale-teste grilă, Editura Sitech, Craiova, 2008 
4. Brutu M, Management internaţional – manual universitar pentru învăţământ cu frecvenţă redusă, (suport 

electronic), 2016 
5. Canfield Jack, Principiile succesului, ACT şi Publirom, 2015 
6. Filip R., Iamandi I.E., Management internaţional, suport de curs, ASE, 2012 
7. Kotter Jhon P., Matusushita Leadership, Publica 2015 
8. Kouzes James M., Posner Barrz Y., Adevărul despre leadership, BMI Consulting Grup, 2016 
9. Linda A. Hill, Kent Lineback, Excelenţa în management, Litera, 2015 
10. Mihai D., Brutu M., Management  – Fundamente teoretice. Teste grilă. Aplicaţii, Editura Universităţii din 

Piteşti, Piteşti, 2014 
11. Mihai D., Brutu M., Managementul aprovizionării şi vânzării – Fundamente teoretice şi teste grilă, Editura 

Universităţii din Piteşti, Piteşti, 2014 
12. Petrache I., Managementul tranzacţiilor comerciale, Editura Universitară, 2008 
13. Popa I., Management internaţional, Editura Economică, Bucureşti, 2009 
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14. Popa I., Tehnica operaţiunilor de comerţ, Editura Economică, Bucureşti, 2011 
15. Richard Branson, Afacerile pentru oameni, Editura Publica, Bucureşti, 2012 
16. Sinek Simon, Liderii mănâncă ultimii: de ce unele echipe lucrează bine împreună, iar altele nu, trad.: 

Gabriel Creţu, Ed. Publica, Bucureşti, 2014 
 

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

• Competenţele procedurale şi atitudinale ce vor fi achiziţionate la nivelul disciplinei – vor satisface  aşteptările  
angajatorilor din domeniul afacerilor internaţionale 

• Întâlniri periodice cu angajatorii în scopul corelării conţinutului disciplinei şi metodelor de predare cu aşteptările 
acestora 

 
Notă: Universitate din Piteşti evaluează periodic gradul de satisfacţie al reprezentanţilor angajatorilor faţă de 
competenţele profesionale şi transversale dobândite de către absolvenţi.. 
 

10.  Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere  

din nota finală 

10.4 Studiu 
individual, echivalent 
curs de la forma I/F. 

- corectitudinea şi exhaustivitatea 
cunoştinţelor;  
- coerenţa logică;  
- gradul de asimilare a limbajului de 
specialitate. 
 

 
-     Evaluare finală. 

 
10 %  
 
 
 

10.5 Seminar 

-participarea activă la seminar, 
rezolvarea studiilor de caz;  
 
 
- gradul de încadrare în cerinţele 
impuse în ceea ce priveşte realizarea 
temei de casă. 
 
- corectitudinea şi exhaustivitatea 
cunoştinţelor;  
- coerenţa logică;  
- gradul de asimilare a limbajului de 
specialitate. 
 

- Expunerea liberă a studentului;  
- Chestionare orală sub formă de 
dialog. 
 
- Prezentarea orală a temei de 
casă; 
- Chestionare orală. 
 
- Evaluare scrisă în timpul 
semestrului; 
 
 

30% 
 
 
30% 
 
 
 
 
30% 

10.6 Standard minim 
de performanţă 

1. Comunicarea unor informaţii utilizând corect limbajul ştiinţific referitor la domeniul 
managementului internaţional 
2. Cunoaşterea conceptelor de bază proprii disciplinei “Management internaţional” 
3. Capacitatea de a aplica achiziţiile în simularea unui proces decizional specific 
managementului internaţional 

 
Data completării   Titular disciplină,                Titular de seminar, 
28 septembrie 2017      Conf. univ. dr. Mădălina Brutu         Conf. univ. dr. Mădălina Brutu 
 

Data aprobării în Consiliul departamentului,  Director de departament,   Director de departament, 
      03 octombrie 2017    (prestator)   (beneficiar), 
               Conf. univ. dr. Daniela Mihai           Conf. univ. dr. Daniela Mihai 
 
 
 Director Centrul IFR 
                                                              Conf. univ. dr. Mădălina Brutu 

 


