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I. RECOMANDĂRI METODICE GENERALE:
Studiile de doctorat reprezintă o formă de învăţământ post-universitar superior
masteratului, care se organizează în scopul pregătirii cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare.
Studiile doctorale sunt organizate şi se desfăşoară conform cerinţelor Regulamentului privind
organizarea şi desfăşurarea doctoratului şi a postdoctoratului, aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr.173 din 18.02.2008.
Programa de doctorat la specialitatea 08.00.05 – Economie şi management (în ramură),
presupune efectuarea studiilor aprofundate, cum ar fi: economia întreprinderii, bazele
managementului, strategii, politici şi tactici de management, managementul afacerilor,
managementul activităţii agenţilor micului business, cercetarea posibilităţilor şi căilor de
dezvoltare a antreprenoriatului şi businessului mic; managementul corporativ, cel al calităţii;
În contextul examenului de doctorat, doctoranzii vor fi evaluaţi, conform criteriilor:
 Capacitatea de abordare sistemică a principiilor, metodelor şi tehnicilor
sistemelor manageriale aplicate la nivelul economiei naţionale, la nivelul
ramurii şi în firmele moderne.
 Capacitatea de cercetare, modelare şi eficientizare a proceselor economice la
nivel micro şi macro;
 Cunoştinţe în aplicarea metodelor şi tehnicilor deciziilor manageriale;
 Aptitudini de elaborare a strategiilor de dezvoltare a economiei naţionale, a
ramurii şi a unităţilor economice;
 Aptitudini de elaborare a metodelor şi tehnicilor de organizare şi conducere;
 Abilităţi de implementare a rezultatelor cercetărilor efectuate;
 Cunoaşterea legislaţiei şi a actelor normative din domeniu.
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II. CONŢINUTUL PROGRAMEI
Compartimentul 1: Economia întreprinderii (firmei)
1. Întreprinderea – verigă de bază a economiei de piaţă. Întreprinderea – unitate de bază
în cadrul economiei de piaţă. Caracteristicile întreprinderii, abordate ca sistem: sistem
complex, sistem socio-economic, sistem planificat, sistem deschis, sistem organic
adaptiv, sistem tehnico-material, sistem organizat.
2. Tipologia întreprinderilor. Necesitatea clasificării întreprinderilor. Criterii de
clasificare. Caracteristica întreprinderilor după forma organizatorico-juridică.
Întreprinderea individuală: caracteristicile, avantajele şi dezavantajele. Societăţile cu
răspundere nelimitată (societăţi în nume colectiv). Societăţi în comandită. Particularităţile
constituirii. Societatea cu răspundere limitată: caracteristicile de bază, avantajele şi
dezavantajele. Societăţile pe acţiuni: cadrul legislativ, particularităţile constituirii şi
activităţii. Hârtii de valoare emise de societăţile pe acţiuni şi tipurile lor. Structura
organizatorică a societăţii pe acţiuni, componenţa organelor respective. Avantajele şi
dezavantajele societăţilor pe acţiuni. Întreprinderea cooperativă: particularităţile. Tipuri
de cooperative. Structura organizatorică. Întreprinderea municipală şi întreprinderea de
stat. Caracteristicile principale. Uniuni de întreprinderi: definirea, tipuri. Concernul,
consorţiul, asociaţia, caracteristicile. Relaţiile între întreprinderile mici şi mari.
Parteneriat financiar. Parteneriat tehnologic. Parteneriat – roire.
3. Mijloacele fixe de producţie (capitalul fix) – factorul principal al producţiei
Esenţa economică, componenţa şi structura mijloacelor fixe de producţie. Metodele de
evaluare a mijloacelor fixe. Indicatorii folosirii eficiente a mijloacelor fixe şi estimarea
rezervelor de folosire la etapa actuală. Indicatorii dinamicii mijloacelor fixe de producţie
şi analiza lor. Reproducerea mijloacelor fixe. Metodologia calculării capacităţii de
producţie.
4. Mijloace circulante (capitalul circulant) şi aprovizionarea tehnico-materială a
întreprinderilor. Esenţa economică, componenţa şi structura mijloacelor circulante la
întreprinderile ramurii. Normarea mijloacelor circulante şi sursele de formare a lor în
economia de piaţă. Indicatorii utilizării eficiente a mijloacelor circulante. Gestiunea
stocurilor. Aprovizionarea tehnico – materială a întreprinderilor. Căi de perfecţionare a
aprovizionării tehnico-materiale la etapa actuală. Relaţiile de producere şi comerciale ale
întreprinderilor. Relaţii contractuale.
5. Resursele umane şi remunerarea muncii. Resursele umane – factor principal al
producerii. Componenţa, structura, indicatorii. Recrutarea şi selecţia personalului.
Evidenţa timpului de muncă şi indicatorii utilizării lui. Productivitatea muncii – criteriul
principal al folosirii eficiente a muncii. Indicatorii productivităţii muncii şi metodele de
apreciere. Analiza dinamicii productivităţii muncii şi influenţei factorilor de producere
asupra productivităţii muncii. Esenţa, formele şi sistemele salarizării muncii. Reglarea de
stat a remunerării muncii în condiţiile economiei de piaţă.
6. Costul de producţie. Conţinutul, clasificarea şi structura costului de producţie. Noţiune
de consum şi cheltuieli. Structura. Indicatorii costului de producţie şi analiza factorilor
care influenţează asupra reducerii lui. Analiza dinamicii costului de producţie. Calculaţia
cheltuielilor de producţie. Deviza planului de cheltuieli.
7. Strategia formării preţurilor în condiţiile economiei de piaţă. Esenţa economică şi
funcţiile preţului. Sistemul de preţuri şi metodele de formare a lor. Formarea şi structura
preţurilor în diferite modele de piaţă (concurenţă, monopolie, oligopolie ). Politici ale
preţurilor. Reglarea de stat a preţurilor în condiţiile economiei de piaţă.
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8. Indicatorii rezultatelor activităţii economiei a întreprinderilor. Indicatorii naturali ai
programului de producţie şi caracteristica lor. Indicatorii valorici şi metodele de
apreciere. Dinamica indicatorilor programului de producţie şi analiza lor. Noţiune şi
indicatorii calităţii producţiei.
9. Eficienţa activităţii economice a întreprinderii şi a tehnicii noi. Esenţa economică a
eficienţei producţiei şi importanţa sporirii ei în condiţiile de piaţă. Profitul. Conţinutul
economic, tipurile, metode de determinare şi direcţii de repartizare a lui. Rentabilitatea –
esenţa economică, felurile şi metodele de determinare. Analiza indicatorilor finali ai
activităţii economice a întreprinderii. Eficienţa absolută a tehnicii şi indicatorii ei.
Eficienţa comparabilă a tehnicii şi indicatori ei. Evaluarea efectului economic al
măsurilor organizator – tehnice şi selectarea variantei optime.
10. Relaţiile economice externe ale întreprinderii. Tipurile de relaţii economice externe a
întreprinderilor. Legislaţia Republicii Moldova cu privire la relaţiile economice externe.
Indicatorii activităţii economice ale întreprinderilor. Încheierea contractelor cu agenţii
economici externi. Reglementarea de stat a relaţiilor economice externe. Taxele vamale şi
licenţe.
Compartimentul 2. Introducere în management
1. Etimologia şi definiţii ale noţiunii “management”. Semnificaţiile managementului –
proces, funcţie, categorie de persoane, ştiinţă, artă, organ de conducere. Necesitatea şi
factorii de succes în management. Managementul empiric şi managementul ştiinţific:
trăsăturile caracteristice, asemănări şi deosebiri.
2. Şcolile managementului. Şcoala clasică universală. Managementul industrial – Fr.
Taylor, Lilian şi Franck Gilbreth: aportul şi principii. Managementul administrativ –
Henri Fayol – principiile şi sistemele de funcţii ale întreprinderii industriale.
Managementul birocratic - Max Weber şi caracteristicile birocraţiei raţionale.
Caracteristicile generale, avantajele şi limitele şcolii clasice universale. Şcoala relaţiilor
umane. E.Mayo şi rezultatele experimentului de la Hawthorne. Teoria X-Y a lui D.
McGregor.
3. Definirea şi caracteristicile principale ale organizaţiei. Organizaţii formale şi
neformale, importanţa organizaţiilor neformale. Analiza succesului organizaţiei.
Elementele succesului organizaţiei: supravieţuirea, eficacitatea şi eficienţa,
productivitatea, implementarea.
4. Mediul intern al organizaţiei – scopul, structura, sarcina, tehnologia, oamenii.
Interdependenţa variabilelor interne.
5. Mediul extern al organizaţiei. Esenţa şi necesitatea abordării mediului extern. Factorii
mediului extern de influenţă directă: furnizorii, consumatorii, concurenţii, legile şi
organele de stat, sindicatele. Mediul de influenţă indirectă asupra organizaţiei: situaţia
economică din ţară, factorii politici, progresul tehnico-ştiinţific, factorii socio-culturali,
mediul internaţional. Caracteristicile mediului extern: complexitatea mediului,
interdependenţa, mobilitatea factorilor, incertitudinea mediului.
6. Esenţa şi conţinutul culturii organizaţionale. Caracteristicile culturii organizaţionale.
Impactul culturii organizaţionale asupra funcţiilor manageriale. Formarea şi dezvoltarea
culturii organizaţionale. Factori de influenţă internă şi externă. Responsabilitatea socială:
esenţa, argumente “pro” şi “contra”. Etica managerială şi factorii ce determină
comportamentul etic.
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7. Definirea managerului: caracteristica generală a activităţii manageriale. Sfera calităţilor,
cunoştinţelor şi aptitudinilor managerilor. Aptitudini tehnice, interpersonale, conceptuale,
relaţia manager-subordonat.
8. Rolurile manageriale elaborate de H.Mintzberg: interpersonale, informaţionale,
decizionale.
9. Tipuri de manageri şi stiluri manageriale: superiori, medii, inferiori. Rolul lor în
organizaţie. Relaţia autoritate – stiluri manageriale.
10. Leadership: definiţie şi conţinut, raporturile leadership-management, determinanţii
leadershipului, mecanismul şi instrumentarul leadershipului, stilurile acestuia.
Compartimentul 3. Funcţiile managementului
1. Planificarea – funcţia de bază a managementului. Definirea şi necesitatea activităţii de
planificare; tipuri de planuri. Ghidul planificării eficiente elaborat de J. Ernest Mitchell
Jr. Planificare strategică şi management strategic. Esenţa, importanţa şi necesitatea
planificării strategice. Conţinutul planificării strategice.
2. Funcţia de organizare. Esenţa funcţiei de organizare. Structura organizatorică. Definirea
structurii organizatorice. Tipurile principale de structură. Structuri mecaniciste: tipuri,
avantaje şi dezavantaje. Structuri organice: tipuri, avantaje şi dezavantaje. Structuri
centralizate şi descentralizate: avantaje şi dezavantaje. Relaţiile de autoritate în
organizaţie. Procesul delegării: definirea, caracteristici. Tipurile relaţiilor de autoritate:
relaţii liniare (ierarhice) şi relaţii de stat-major. Principiile delegării. Avantaje şi
dezavantaje ale delegării.
3. Funcţia de motivare. Conceptul de motivare, rolurile motivării. Principalele teorii
motivaţionale (A. Maslow, C.Alderfer, McClelland, F.Herzberg, teoria aşteptărilor a lui
Vroom). Mecanismele motivaţionale.Tipurile de motivare- definirea tipului de motivare,
motivarea pozitivă şi negativă, motivarea economică şi moral-spirituală, motivare
cognitivă şi afectivă.
4. Funcţia control-evaluare. Esenţa şi necesitatea controlului în organizaţie. Tipuri de
control: preventiv, curent, final. Algoritmul procesului de control: stabilirea standardelor,
compararea rezultatelor cu standardele, acţiunile necesar de a fi întreprinse. Caracteristici
ale controlului eficient. Strategii de control: controlul prin politica de personal, controlul
prin structura formală a organizaţiei, controlul prin reguli şi reglementări formale,
controlul financiar, controlul cu ajutorul maşinilor sau aparatelor, controlul prin
evaluarea performanţelor.
Compartimentul 4. Management strategic
1. Managementul strategic – conţinut, trăsături, importanţă. Definirea, conţinutul şi
componentele managementului strategic. Trăsăturile managementului strategic:
caracterul tridimensional, dimensiunea economică, dimensiunea socio-politică,
dimensiunea organizaţională. Managementul strategic – proces decizional complex.
Niveluri strategice în organizaţie. Tipologia strategiilor. Planificarea strategică.
Avantajele practicării managementului strategic. Analiza contextului de dezvoltare a
strategiei. Analiza mediului înconjurător concurenţial. Analiza (diagnosticarea) mediului
extern de afaceri. Determinarea oportunităţilor şi ameninţărilor ce vin din partea mediului
extern de afaceri. Analiza (diagnosticarea) mediului intern al întreprinderii. Teoria lui
Tung privind principalele elemente a mediului intern al unei firme. Modul de determinare
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a punctelor tari şi slabe a unei firme. Utilizarea analizei SWOT în determinarea
strategiilor de afaceri. Algoritmul de determinare a strategiei firmei în baza rezultatelor
analizei SWOT.
2. Fundamentarea modelului de management strategic al firmei. Premisele modelului
de management strategic. Modalităţi de fundamentare a modelului de management
strategic. Analiza mediului concurenţial: mediul ambiant al firmei, forţele competitive în
cadrul unei ramuri. Dezvoltarea strategiilor prin managementul portofoliului de afaceri.
Modele de analiză a portofoliului de activităţi. Modelul Boston Consulting Group.
Matricea McKinsey. Matricea Arthur D.Little. Precizarea obiectivelor şi opţiunilor
strategice. Tipuri de strategii manageriale în dependenţă de nivelul ierarhic managerial
pentru care se elaborează. Stabilirea strategiilor pe domenii (strategii parţiale): strategia
de cercetare – dezvoltare, strategiile funcţionale de producţie, strategiile funcţionale
financiar-contabile, strategii de marketing, strategii funcţionale de personal.
Responsabilitatea socială şi etica afacerilor. Formularea politicii globale şi a politicilor
parţiale ale firmei. Strategii la nivel de afaceri. Condiţionări ale procesului decizional
strategic.Strategii ofensive şi strategii defensive. Alternative strategice la nivel
funcţional. Comportament adaptiv strategic.
3. Implementarea, evaluarea şi controlul modelului de management strategic.
Pregătirea implementării modelului de management strategic: pregătirea climatului din
cadrul firmei, asigurarea premiselor tehnico-materiale, umane, financiare şi
informaţionale. Formularea programelor necesare implementării modelului de
management strategic. Matricea BCG.Matricea General Electric – McKinsey. Matricea
Royal Dutch – Shell. Matricea Arthur D. Little. Matricea evoluţie produs / piaţă.
Matricea Hofer. Strategiile diversificării. Strategii de creştere a firmei. Formularea
programelor necesare implementării modelului de management strategic. Evaluarea
performanţelor. Controlul strategic. Tipuri şi modele de control strategic. Analiza
coeficienţilor financiari. Evaluarea modelului de management strategic. Controlul
feedback şi controlul financiar. Controlul strategic şi tactic.
Compartimentul 5. Procesul decizional şi comunicarea
1. Decizia managerială. Definirea şi semnificaţia deciziei în procesul managerial. Factorii
primari ai deciziei. Situaţii decizionale, elementele principale de configurare şi
soluţionare ale acestora Clasificarea deciziilor, criteriile şi tipurile de decizii manageriale.
Deciziile strategice, tactice şi operative (curente); deciziile individuale şi colective;
periodice, neperiodice şi unice; decizii programate şi neprogramate.
2. Structura
decizional,
formularea
acţiunilor
decizional.
decizional.

şi etapele principale ale procesului decizional: conceptul procesului
culegerea, selectarea şi prelucrarea informaţiilor necesare, stabilirea
direcţiilor de acţiuni posibile, evaluarea avantajelor acţiunilor, alegerea
de decizie optime, realizarea deciziei, monitorizarea rezultatelor procesului
Zgomotul în procesul de comunicare. Sistemul informaţional şi sistemul

3. Metode cantitative de fundamentare a deciziilor, clasificarea deciziilor după obiective/
criterii decizionale. Matricea de plată. Arborele decizional. Brainstorming. Metoda
Delphi. Caracteristici şi clasificări metodelor moderne de management: rolul metodelor
de previziuni, principalele metode operative de conducere, metode pe bază de analiză,
semnificaţia metodelor de stimulare a creativităţii. Specificul luării decizii în condiţii de
risc.
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4. Modelarea în procesul de luare a deciziilor, tipuri modelelor decizionale: fizic, analogic,
matematic. Fundamentarea deciziilor prin modelele de programare matematică: de
programare liniară şi de programare dinamică. Etapele principale de modelare.
5. Comunicarea în activitatea managerială. Definirea, rolul şi importanţa comunicării în
conducere. Comunicarea organizaţională, tipurile acesteia. Funcţiuni ale comunicării.
Etapele şi elementele procesului de comunicare (modelul procesului de comunicare).
Principalele forme (scrisă, orală, nonverbală) şi mijloacele comunicării. Reţele de
comunicare, inclusiv în formă de cerc, lanţ, Y, roată, stea. Avantajele şi dezavantajele
formelor de comunicare. Criterii de bază ale comunicării organizaţionale. Principiile şi
regulile de bază a comunicării eficiente. Obstacole şi bariere de comunicare în activităţi
manageriale (inclusiv perceperea, bariere semantice şi nonverbale, comunicarea inversă
insuficientă, lipsa calităţilor de a asculta). Direcţii de îmbunătăţire a comunicării.
Aplicarea principiilor şi regulilor de organizare a comunicării eficiente.
6. Management conflictelor: definirea şi esenţa conflictelor. Clasificarea şi tipurile
conflictelor: conflictele după esenţă (esenţiale/de substanţe, pseudo- sau manipulare),
conflictele după subiecţii implicaţi (dintre indivizi, dintre indivizi şi grupuri, dintre
intergrupuri, dintre organizaţii), conflictele după efectele generale (distructiv, benefic).
Greva ca o formă conflictului social. Cauzele conflictelor, inclusiv conflictele intergrupuri. Evoluţia conflictelor, inclusiv: starea tensionată, recunoaşterea stării
conflictuale, accentuarea stării conflictuale, declanşarea conflictului, sfîrşitul conflictului.
Stresul, metode de evitare a acestuia. Modele de conflict inter-grupuri, inclusiv
structurale şi organizaţionale. Metode de soluţionare a conflictelor: precizarea şi
explicarea subiectului, explicarea cerinţelor faţă de realizarea sarcinii stabilite, îngustarea
terenului şi lărgirea spectrului de posibilităţi pentru rezolvarea, formularea scopurilor
comune, stabilirea mecanismelor necesare, utilizarea sistemelor de stimulare. Metode
interpersonale de soluţionare a conflictelor în funcţie de gradul de satisfacere a
intereselor, inclusiv prin: evitare, colaborare, competiţie, compromis, acomodare.
Compartimentul 6. Managementul corporativ
1. Noţiunea de management corporativ. Etimologia şi semnificaţiile conceptului de
management corporativ. Misiunea şi scopurile corporaţiei. Particularitatile adaptarii
managementului corporativ în practica manageriala a Moldovei.
2. Analiza modelelor contemporane ale administrării corporative în ţările economic
dezvoltate. Evoluţia tipurilor de gestiune a corporaţiilor şi activităţile de bază a
companiei din punctul de vedere a actionarilor. Principiile administrării corporative
(transparenţa informaţiei, realitatea, loialitatea).
3. Modele de administrare corporativă: modelul anglo-american, modelul german,
modelul japonez.
4. Administrarea corporativă în tarile cu economia de tranziţie. Transparenţa
informatiilor pe piaţa hârtiilor de valoare şi societatea pe acţiuni. Administrarea
corporativă în unele ţări cu economia în tranziţie (Rusia, România, Cehia, Slovacia etc.).
Modelul moldovenesc al administrarii corporative.
5. Corporaţiile transnaţionale în economia naţională. Condiţiile necesare pentru
constituirea corporaţiilor transnaţionale şi trăsăturile caracteristice acestora. Companiile
financiare ca organisme sinestatatoare din cadrul corporaţiilor transnaţionale.
6. Uniunile corporative în economia contemporană. Stadiile de dezvoltare a
corporaţiilor. Tipurile de uniuni corporative (uniune de întreprinderi, asociaţia de
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producere, concern, consorţiu, grupa financiar-industrială (GFI), holding, conglomerat,
etc.).
7. Înfiinţarea societăţilor pe acţiuni în Republica Moldova. Notiunea şi tipuri de
societăţi pe actiuni în Republica Moldova. Procedurile necesare pentru înfiintarea
societatilor pe actiuni în Republica Moldova.
8. Hârtii de valoare si activitatea de emisie a societatii pe acţiuni. Tipurile de hârtii de
valoare (actiunile, obligatiunile si emisia lor). Procedura de emisie a hârtiilor de valoare.
Trasaturile caracteristice activitatii de emisie a fondurilor de investitii. Cerintele privitor
la sistemul de protectie a hârtiilor de valoare în Republica Moldova.
9. Drepturile si obligatiile actionarilor în Republica Moldova. Drepturile si apararea
drepturilor actionarilor. Obligatiile actionarilor si a societatii pe actiuni.
10. Formarea si modificarea capitalului Societatii pe Actiuni. Sursele de constituire a
capitalului social. Restrictiile privind aportul la capitalul social si modificarea capitalului
social.
11. Trasaturi caracteristice conducerii societatii pe actiuni. Adunarea generala a
actionarilor. Consiliul Societatii pe Actiuni. Organul executiv si comisia de cenzori.
Particularitatile activitatii de conducere a fondurilor de investitii, persoanelor afiliate.
12. Activitatea financiara corporativa. Particularitatile si conditiile obligatorii activitatii
fondurilor de investitii. Evidenta si darea de seama a societatilor pe actiuni. Comisia de
revizie si auditorul societatii pe Actiuni.
13. Profitul si dividendele. Formarea si repartizarea profitului si dividendele de catre
corporatii. Conditiile de plata a dividendelor în Republica Moldova.
14. Registrul proprietarilor hârtiilor de valoare. Necesitatea evidentei proprietarilor
hârtiilor de valoare. Actele normative necesare pentru evidenta actionarilor. Organizarea
afaceri cu hârtiile de valoare a SA.
15. Reorganizarea si lichidarea societatilor pe actiuni în Republica Moldova.
Modificarea activitatii societatilor pe actiuni bazate pe reuniune, divizare, reorganizare.
Procedura de lichidare a societatilor pe actiuni în Republica Moldova.
16. Fuziunile si preluarile. Tipurile de preluari si fuziuni. Metode de apararea împotriva
preluarilor ostile
Compartimentul 7. Managementul întreprinderilor mici şi mijlocii (ÎMM)
1. ÎMM în economia contemporană. Rolul şi importanţa sectorului ÎMM în economia de
piaţă. Caracteristicile principale ale ÎMM. Criteriile cantitative şi calitative de referire a
întreprinderilor la sectorul ÎMM. Clasificarea ÎMM. ÎMM – formă de bază a activităţii de
antreprenoriat în Moldova. Criteriile de referire a întreprinderilor micro, mici şi mijlocii
în Moldova. Evoluţia dezvoltării ÎMM în Moldova. Titularii patentei de întreprinzător.
2. Мanagementul în cadrul ÎMM. Сrearea ÎMM. Existenţa ideii de afaceri. Alegerea
formei organizatorico-juridice a ÎMM. Elaborarea planului de afaceri. Căutarea surselor
de finanţare. Căutarea locului de amplasare a afacerii. Existenţa resurselor de muncă
necesare. Cercetarea pieţei şi strategia de marketing. Impozitarea afacerii. Evidenţa
contabilă şi darea de seamă a întreprinderii.
3. Antreprenorul în cadrul afacerii mici. Administrarea personalului. Calităţile
antreprenorului de succes. Motivarea iniţierii unei afaceri. Rolul deosebit al
antreprenorului în businessul mic. Specificul de administrare a personalului la
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întreprinderile
mici.
Complexitatea
căutării
şi
selectării
personalului.
Multifuncţionalitatea angajaţilor. Utilizarea forţei de muncă a membrilor familiei.
Regimul flexibil al timpului de muncă.
4. Accesul la sursele de finanţare. Posibilităţile limitate ale ÎMM de atragere a mijloacelor
financiare. Sursele de finanţare a ÎMM. Capitalul împrumutat şi atras. Instituţiile
financiare bancare şi nebancare. Instrumentele de finanţare – creditarea, acordarea
granturilor, leasingul, finanţarea de venture (de risc). Problemele şi posibilităţile de
finanţare a IMM în Moldova.
5. Infrastructura ÎMM. Instituţiile publice de susţinere a businessului. Centre de instruire,
firme de consultanţă, agenţii de informare. Organizaţii financiare, care lucrează cu ÎMM.
Infrastructura de susţinere a businessului inovaţional. Transferul tehnologic. Colaborarea
dintre mediul de afaceri şi instituţiile de cercetare. Incubatoarele de inovare şi parcurile
ştiinţifico-tehnologice. Necesitatea parteneriatului dintre businessul mic, mijlociu şi
mare. Sistemul de subcontracte. Franchising. Caracteristica infrastructurii de dezvoltare
a ÎMM în Moldova.
6. Influenţa ÎMM asupra dezvoltării social-economice a regiunilor. Crearea locurilor
noi de muncă, asigurarea autoocupării. Majorarea veniturilor populaţiei. Saturarea pieţei
interne. Crearea inovaţiilor. Participarea la activitatea de export. Influenţa IMM asupra
dezvoltării social-economice a Moldovei.
7. Politica de stat referitoare la ÎMM: experienţa străină. Necesitatea de susţinere a
ÎMM. Asigurarea posibilităţilor de acces a ÎMM la resurse (financiare, de personal, de
informare, etc.). Organele de administrare, care reglementează ÎMM la nivel naţional şi
regional. Utilizarea metodelor economice şi instituţionale de susţinere a ÎMM. Sistemul
contractelor de stat. Facilităţile impozitare şi financiare. Programe de stat/regionale
speciale de susţinere.
8. Susţinerea de stat a ÎMM în Moldova. Actele legislative principale referitoare la ÎMM
în Moldova. Instituţiile publice, antrenate în dezvoltarea ÎMM în Moldova la nivel
naţional şi regional. Utilizarea metodelor de susţinere a ÎMM. Programele şi strategiile de
stat de susţinere. Efectuarea reformei regulatorii. Proiecte naţionale şi internaţionale,
orientate asupra susţinerii ÎMM în Moldova.
9. Parteneriatul dintre mediul de afaceri şi organele de administrare publică.
Dezvoltarea asociaţiilor de afaceri şi rolul lor. Protecţia şi lobbismul intereselor
comunităţii de afaceri. Formele de parteneriat dintre mediul de afaceri şi autorităţi.
Parteneriatul public-privat. Parteneriatul social.
10. Influenţa proceselor economice mondiale contemporane asupra dezvoltării ÎMM.
Rolul globalizării. Creşterea importanţei ÎMM pe piaţa mondială: participarea ÎMM la
dezvoltarea inovării, extinderea activităţii de export. Atitudinea faţă de ÎMM în UE:
intensificarea atenţiei asupra potenţialului de personal al ÎMM. Accentul asupra anumitor
grupe de ÎMM şi antreprenori: evidenţa factorului gender, de vârstă şi etc. Rolul ÎMM în
cooperarea transfriontalieră. Crearea clusterelor cu participarea ÎMM.
Compartimentul 8. Managementul calităţii
1. Concepte şi abordări fundamentale ale managementului calităţii: Obiectul de
studiu, misiunea, scopurile şi definirea managementului calităţii. Conceptele privind
managementul calităţii. Principiile managementului calităţii. Definirea calităţii şi
caracteristicile (dimensiunile) calităţii. Piramida calităţii; steaua calităţii. Funcţiile
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managementului calităţii. Principiile managementului calităţii. Managementul
calităţii şi raportul său cu alte ştiinţe.
2. Dezvoltarea istorică şi teoriile contemporane ale managementului calităţii:
Managementul calităţii în teoria lui W.Taylor. Interpretarea statistică a calităţii,
„Programul în 14 puncte” al lui W.Edward Deming. Etapele îmbunătăţirii continuă a
calităţii după Joseph M.Juran. Conceptul “Total Quality Control” (“Managementul
total al calităţii”), definit de Armand V.Feigenbaum. “Company Wide Quality
Control” în concepţia lui Kaoru Ishikawa. Principiile de bază ale managementului
calităţii, formulate de Philip B.Crosby. Sistemul 20 de chei ale succesului după Iwao
Kobayashi.
3. Trăsăturile caracteristice funcţiilor managementului calităţii: Planificarea
calităţii. Planificarea internă a calităţii. Planificarea externă a calităţii. Tipuri de
strategii în domeniul calităţii. Organizarea şi coordonarea activităţilor referitoare
la calitate. Centrele de profit. Coordonarea activităţilor şi antrenarea personalului.
Teoria X şi Y în realizarea obiectivelor referitoare la calitate. Motivarea
personalului pentru calitate. Teoriile şi caracteristicile ale motivaţiei. Surse
motivaţionale. Tehnici motivaţionale. Premii de calitate.
4. Controlul calităţii, asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii. Auditul intern şi extern al
calităţii. Auditul calităţii produsului, procesului şi sistemelor calităţii. Controlul
calităţii: după obiectul controlului, după modul de prelevare, în funcţie de
caracteristicile controlate, în funcţie de relaţia controlor-producător, după efectele
asupra produsului controlat, după metodele de control utilizate. Controlul statistic al
proceselor. Asigurarea internă şi externă a calităţii. Modalităţi de îmbunătăţire a
calităţii la întreprindere.
5. Acţiuni de conformare a calităţii produselor, serviciilor şi sistemelor:
Standardizarea. Standarde internaţionale pentru managementul calităţii produselor şi
serviciilor: ISO 9001:2008 şi 14001:2004; sistemul HACCP. Certificarea: certificarea
produselor şi certificarea sistemelor; certificarea obligatorie şi certificarea benevolă.
Metrologia şi acreditarea. Organisme internaţionale de standardizare, metrologie şi
certificare şi colaborarea internaţională. Institutul naţional de standardizare şi
metrologie din Republica Moldova.
6. Managementul total al calităţii (Total Quality Control): Conceptul de calitate
totală. Definirea TQM. Esenţa, rolul şi principiile de bază ale TQM. Componentele
TQM. Implementarea TQM. Metodele de evaluare a TQM. Abordări critice privind
TQM: critica managerială, umanistă, comunicaţională.
7. Tehnici şi instrumente ale managementului calităţii: Tehnici şi instrumente clasice
pentru date numerice (fişe de înregistrare, grafice, diagrama de corelaţie, diagrama
Pareto, diagrama de control) şi pentru date nenumerice (diagrama cauza şi effect,
diagrama procesului, brainstorming, benchmarking). Tehnici şi instrumente utilizate
în analiza problemelor (diagrama afinităţilor, diagrama de relaţii), în stabilirea
soluţiilor de rezolvare a problemelor (diagrama matriceală, diagrama-arbore), pentru
determinarea programului de rezolvare a problemelor (diagrama-săgeată, diagrama
deciziilor).
8. Măsurarea calităţii: Indicatorii calităţii produselor şi serviciilor. Sistemul de
indicatori ai calităţii. Indicatorii noncalităţii. Diagnosticul calităţii. Metode de
expertiză şi investigaţii. Costul calităţii. Liste de control în domeniul costului calităţii.
9. Documentaţia sistemului de management al calităţii Cerinţele standardului ISO
9001:2000 referitor la documentaţia sistemului calităţii. Manualul calităţii.
Procedurile sistemului calităţii. Instrucţiunile de lucru. Înregistrările calităţii.
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10. Structura organizatorică a sistemului de management al calităţii . Elaborarea
structurii organizatorice a sistemului de management al calităţii. Personalul
responsabil de sistemul de management al calităţii din întreprindere. Organizarea
secţiei de control a calităţii şi rolul acesteia.
11. Politica statului în domeniul managementului calităţii în Republica Moldova:
Legislaţia Republicii Moldova în domeniul asigurării calităţii şi conformităţii
serviciilor şi produselor. Premiile naţionale şi internaţionale în domeniul calităţii.
Apărarea drepturilor consumatorilor în Republica Moldova. Sancţiuni administrative
în domeniul calităţii serviciilor şi produselor.
Compartimentul 9. Managementul resurselor umane în administrarea publică centrală
(APC) şi administraţia publică locală (APL)
1. Alegerea pe bază de concurs.
2. Motivarea personalului în administrarea public centrală şi administraţia publică locală
pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice.
3. Monitorizarea şi evaluarea perfecţionării calităţii muncii funcţionarului public.
4. Procesul decisional la nivelul administraţiei publice centrale şi administraţiei publice
locale pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice.
5. Raporturile de colaborare între nivelele administraţiei publice centrale şi
administraţiei publice locale şi procesul de descentralizare decisional.
Compartimentul 10. Managementul comparat internaţional
1. Definirea managementului comparat: cultura în contextul globalizării, reflectarea
diferenţelor culturale în management, universalism/ particularism Individualism/
colectivism Neutru / afectiv Specific / difuz, statut câştigat / statut atribuit, atitudinea faţă
de timp, Atitudinea faţă de natură.
2. Aspecte metodologice în managemntul comparat: principalele şcoli: şcola dezvoltării
economice, şcoala mediului, şcoala sistemelor deschise, şcoala comportamentală, şcoala
bazată pe influienţa culturii în management. Modele/teorii în managementul comparat,
modelul Farmer – Richman, Negandhi – Prasad, Rosalie Tung, Geert Hofstede, cultura
în concepţia lui Hofstede.
3. Managementul Nord American: SUA - Competiţia în context cultural American,
Formele juridice ale proprietăţii în economia americană, internaţionalizarea economiei
americane, Structuri organizatorice în companiile americane, Managementul resurselor
umane. Canada- Relaţia guvern – afaceri în Canada, influenţe culturale specifice în
managementul Canadian
4. Managementul Asiatic: Japonia - Originile culturale ale managementului japonez,
tehnologiile şi calitatea TQM. Adoptarea deciziilor prin consens în firmele nipone.
Sistemul de angajare „pe viaţă” utilizat în firmele japoneze. Stimularea materială: salariul
de bază, prime, plata pentru cerinţele sociale. Mecanismul funcţionării sistemului
managerial: formularea scopului, relevarea metodelor de realizare, valori şi convingeri.
Strategiile „produs – piaţă”. Tipuri principale ale firmelor japoneze (după produs).
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Relaţiile companie – filială în managementul japonez. China - Contextul cultural-istoric
chinez, Contextul socio-economic chinez, particularitati ale managementului chinez.
Perspective ale managementului chinez.
5. Managementul în Uniunea Europeană – evoluţia UE, instituţiile şi organismele UE.
Particularitati ale managementului European, Perspective ale managementului european
aspecte selective din managemntul European – Anglia, Franţa, Germania.
6. Comparaţii culturale şi manageriale internaţionale. Incadrarea culturii si a
managementului organizatiilor din tarile membre ale Uniunii Europene, Japonia, Statele
Unite ale Americii, China in abordarea managementului structurilor multiculturale
elaboratade Geert Hofstede.
Compartimentul 11]. Managementul riscurilor
1. Introducere în managementul riscurilor. Noţiuni de risc şi incertitudine. Surse de
incertitudine. Tipologia riscurilor. Caracteristica diferitor tipuri de riscuri.
Vulnerabilitatea sistemelor socio-economice. Expunerea la riscuri.
2. Evaluarea riscurilor. Probabilitatea evenimentelor adverse, metode de evaluare.
Evaluarea pierderilor. Metode de evaluare şi prognozare a riscurilor
3. Managementul riscurilor. Abordarea teoretică, esenţa şi conţinutul. Schema generală de
gestionare a riscurilor. Analiza riscurilor, aspecte cantitative şi calitative. Caracteristica
şi sursele de informaţie pentru managementul riscurilor.
4. Metode de minimizare a riscurilor. Caracteristica metodelor de gestionare a riscurilor.
Măsurile de prevenire, de atenuare a riscurilor, şi de adaptare a sistemelor socioeconomice. Redresarea sistemelor socio-economice după evenimentele adverse.
5. Riscurile în afaceri. Activitatea antreprenorială, caracteristici generale şi trăsături
specifice. Riscurile în afaceri, funcţiile riscului în activitate antreprenorială. Clasificarea
riscurilor în afaceri. Profilul riscurilor în afaceri pentru companiile străine şi cele din
Republica Moldova. Cele mai periculoase riscuri pentru întreprinderi în Republica
Moldova. Riscurile care pot fi gestionate.
6. Riscuri investiţionale. Activitatea investiţională a întreprinderii, evaluarea riscurilor.
Clasificarea riscurilor investiţionale. Metode şi tehnici de atenuare a riscurilor
investiţionale.
7. Riscuri financiare. Riscurile bancare. Clasificarea riscurilor bancare. Transferul de
riscuri. Riscurile de asigurare. Servicii de asigurare.
Compartimentul 12. Management inovaţional
1. Managementul inovaţional ca subsistem al gestiunii întreprinderii: esenţa, specificul,
sarcinile şi funcţiile. Proiectul ca verigă principală a managementului inovaţional:
participanţii, etapele de realizare, documentaţia. Managementul inovaţional al
întreprinderii: strategia inovaţională, planificarea modernizării producţiei, organizarea
procesului inovaţional, resursele financiare. Costurile de proiect şi preţul inovaţiilor.
Micile întreprinderi inovaţionale.
2. Metode, tehnici şi procedee de investigare şi aplicare a sistemelor manageriale.
Cercetarea economică teoretică a activităţii manageriale, condiţiile elementare ale teoriei
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(coerenţa logică, deductibilitatea, completitudinea, verificabilitatea) şi funcţiile ei
ştiinţifice (explicativă, rezumativă, predictivă şi practică). Cerinţele de bază privind
forma rezultatelor investigaţiilor teoretice (categorii şi noţiuni economice, principii,
legităţi, legi, enunţuri ştiinţifice) în economie şi managementul ramural. Obiectul de
studiu, esenţa şi conţinutul metodelor şi tehnicilor de bază a procesului de cercetare a
economiei şi a sistemelor manageriale, cunoştinţe şi procedee în aplicarea lor la nivelul
macro-, mezo- şi în firmele moderne. Particularităţile utilizării diverselor instrumente
tradiţionale, inovaţionale şi avansate de cunoaştere ştiinţifică a esenţei proceselor
economice şi fenomenelor manageriale – metoda sistemică, modelarea, analiza şi sinteza,
deducţia şi inducţia, selectarea şi generalizarea, analiza statistică, factorială şi economico
- matematică, metoda monografică, tabelară, grafică etc.
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