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FIŞA DISCIPLINEI 
Strategii de management în comerţ, turism şi servicii de ospitalitate 

anul universitar: 2019 – 2020  
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 
1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Economice și Drept 
1.3 Departamentul Management şi Administrarea Afacerilor 
1.4 Domeniul de studii Administrarea Afacerilor 
1.5 Ciclul de studii Master 
1.6 Programul de studiu / calificarea Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii de ospitalitate / 

Economist 
 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Strategii de management în comerţ, turism şi servicii de ospitalitate 
2.2 Titularul activităţilor de curs  
2.3 Titularul activităţilor de seminar   
2.4 Anul de studii II 2.5 Semestrul 2 2.6 Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei A 

  

3. Timpul total estimat 
3.1 Număr de ore pe saptămână 3 3.2 din care curs 1 3.3 S / L / P 2 
3.4 Total ore din planul de înv. 36 3.5 din care curs 12 3.6 S / L / P 24 
Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual ore 
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 24 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 36 
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii, eseuri 40 
Tutorat 10 
Examinări 2 
Alte activităţi (comunicarea bidirecţională cu titularul de disciplină) 2 
3.7 Total ore studiu individual 114 
3.8 Total ore pe semestru 150 
3.9 Număr de credite 6 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum Noțiuni fundamentale de management studiate în facultate 

4.2 De competenţe Capacitate de analiză şi sinteză  
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1 De desfăşurare a cursului - Dotare a sălii de curs cu videoproiector și cu tablă / flipchart şi cretă / marker 
5.2 De desfăşurare a seminarului - Dotare a sălii de seminar cu tablă / flipchart şi cretă / marker 

 

6. Competenţe specifice vizate 
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e  C1. Utilizarea proceselor de previzionare, organizare, coordonare, antrenare şi control-evaluare în 
activitatea unităţilor din domeniul comerţului, turismului şi industriei ospitalităţii – 2 PC 

 C2. Elaborarea de portofolii strategice antreprenoriale optime funcţionării şi dezvoltării unităţilor din domeniul 
comerţului, turismului şi industriei ospitalităţii – 1 PC 

 C3. Coordonarea activităţilor de relaţii cu clienţii firmei şi acordarea de consultanţă specializată în domeniul 
comerţului, turismului şi industriei ospitalităţii – 1 PC 

 C5. Analiza integrată a informaţiilor economice şi utilizarea lor în luarea deciziilor de afaceri din cadrul 
organizaţiilor din domeniul comerţului, turismului şi industriei ospitalităţii – 1 PC 

 C6. Utilizarea managementului de proiect în organizațiile din domeniul comerţului, turismului şi industriei 
ospitalităţii – 1 PC 
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7. Obiectivele disciplinei  
7.1 Obiectivul general 
al disciplinei 

Familiarizarea studenţilor cu procesul de fundamentare, elaborare şi implementare a strategiei 
manageriale de dezvoltare a afacerilor în comerţ, turism şi industria ospitalităţii. 

7.2 Obiectivele 
specifice 

A. Obiective cognitive 
1. Definirea corectă a obiectului de studiu al strategiei de management şi corelarea cu 

celelalte discipline; 
2. Cunoaşterea şi înţelegerea diferitelor concepte în domeniul strategiei de management şi 

a particularităţilor ei specifice afacerilor din comerţ, turism şi industria ospitalităţii; 
3. Cunoaşterea, înţelegerea şi interpretarea componentelor strategiei manageriale; 
4. Operarea cu conceptele fundamentale specifice strategiei de management; 
5. Însuşirea conceptului de gândire strategică în cadrul afacerilor din comerţ, turism şi 

industria ospitalităţii. 
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B. Obiective procedurale 
1. Selectarea informaţiilor  economice relevante pentru realizarea analizei strategice a 

mediului ambiant din domeniul comerţului, turismului şi industriei ospitalităţii, în vederea 
identificării oportunităţilor şi ameninţărilor; 

2. Descrierea argumentată a metodologiilor de analiză şi interpretare a informaţiilor 
economice în vederea fundamentării strategiei de management; 

3. Identificarea şi explicarea problemelor specifice tipurilor de rezistenţă la schimbare în 
afacerile din comerţ, turism şi industria ospitalităţii; 

4. Corelarea unor experienţe profesionale din domeniul comerţului, turismului şi industriei 
ospitalităţii cu teoriile manageriale şi utilizarea lor integrată în fundamentarea, elaborarea 
şi implementarea strategiei; 

5. Stabilirea unor sisteme de colectare şi valorificare a datelor privind efectele implementării 
strategiei manageriale în cadrul organizaţiilor din domeniul comerţului, turismului şi 
industriei ospitalităţii, în vederea formulării propunerilor de perfecţionare. 

C. Obiective atitudinale 
1. Capacitatea de a lucra în echipă; 
2. Respectarea normelor de deontologie ale profesiei de manager; 
3. Cultivarea unor atitudini constructive în contexte organizaţionale variate. 

 
8. Conţinuturi 

8.1. Curs  
Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1 

Introducere în strategia firmei  
1.1. Conceptul de strategie şi caracteristicile acesteia 
1.2. Componentele de bază ale strategiei firmei 
1.3. Clasificarea strategiilor 

  1.4. Rolul strategiilor 

1 

• prelegerea 

• conversaţia 
euristică 

• exemplifi-
carea 

• organizatorul 
grafic 

• exerciţiul  

• dezbaterea 
cu oponent 
imaginar  

calculatorul 
(prezentarea în 
power –point) 

 
 

• Prezentări în 
power-point 

• Studii de caz 

• Scurte 
prezentări în 
power-point 
pentru 
stimularea 
exerciţiului 

2 

Procesul de formulare a strategiei de management în comerţ, 
turism şi servicii de ospitalitate 
2.1. Introducere 
2.2. Planificarea strategică 
2.3. Diagnosticarea strategică 

  2.4. Strategia dinamică inter-relaţională 

2 

3 

Modele clasice de formulare a strategiei de management în 
comerţ, turism şi servicii de ospitalitate  
3.1. Modelul „Grila de diagnostic a Şcolii Harvard” 
3.2. Abordarea lui Igor Ansoff de formulare a strategiei 
  3.2.1. Evaluarea internă 
  3.2.2. Evaluarea externă 
  3.2.3. Stabilirea strategiei 

    3.2.4. Aprecierea modelului lui Igor Ansoff 

2 

4 

Modele de portofoliu de activităţi aplicabile sferei comerţului, 
turismului şi serviciilor de ospitalitate 
4.1. Modelul lui Boston Consulting Group (B.C.G.) 
  4.1.1. Determinarea segmentelor strategice 
  4.1.2. Poziţionarea firmei pe segmente 
  4.1.3. Formularea strategiei de portofoliu 
  4.1.4. Avantajele şi limitele modelului B.C.G. 
4.2. Modelul lui Arthur D. Little (A.D.L.) 
4.3. Modelul lui Mc Kinsey 

  4.4. Evaluarea modelelor de portofoliu de activităţi 

2 

5 

Abordarea strategică a lui Michael Porter 
5.1. Tehnici de analiză ale sectoarelor strategice şi concurenţei 

5.1.1. Studiul forţelor jocului concurenţial 
5.1.2. Descompunerea sectorului în grupuri strategice 
5.1.3. Conceptul de „lanţ de valori” şi sursele avantajului 

concurenţial 
5.2. Strategii de bază în faţă concurenţei 

5.2.1. Strategia de dominare prin costuri 
5.2.2. Strategia de diferenţiere 
5.2.3. Strategia de concentrare 

5.3. Opţiuni strategice şi tipuri de mediu în comerţ, turism şi servicii 
de ospitalitate 

5.3.1. Opţiuni strategice în sectoarele nou înfiinţate 
5.3.2. Opţiuni strategice în sectoarele în maturitate 
5.3.3. Opţiuni strategice în sectoarele în declin 

5.4. Avantajele şi limitele abordării strategice a lui Michael Porter 

2 

6 
Opţiuni strategice aplicabile sferei comerţului, turismului şi 
serviciilor de ospitalitate 

3 
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6.1. Strategia de specializare 
6.2. Strategia de diversificare 
6.3. Strategia de integrare pe verticală 
6.4. Strategia de achiziţii şi fuziuni 

6.4.1. Elemente generale 
6.4.2. Tipologia strategiilor de achiziţii şi fuziuni 
6.4.3. Factorii de opţiune între dezvoltarea internă şi cea externă 
6.4.4. Procesul de achiziţie 

6.5. Alianţe strategice 
6.5.1. Conceptul de alianţe strategice 

6.5.2. Avantaje şi caracteristici ale alianţelor strategice 
6.5.3. Tipologia alianţelor strategice 

6.6. Strategii de dezvoltare intensivă 
Bibliografie: 

1. Anghel Ioan, Evaluarea întreprinderii, Editura Economică, Bucureşti, 2010 
2. Băcanu, B., Management strategic în turism – Concepte şi studii de caz, Editura Polirom, Iaşi, 2009. 
3. Burduș, Eugen – Fundamentele managementului organizaţiei, ediţia a II-a, Editura Economică, Bucureşti, 2008 
4. Ceocea Costel - Teoria și practica deciziei manageriale, Editura Economică, București, 2014 
5. Ciocoiu Carmen Nadia, Managementul riscului. O abordare integrată, Editura A.S.E., București, 2014 
6. Dalota Marius-Dan, Managementul strategic al firmei, Editura Pro Universitaria, 2016 
7. Drăghici C., Mihai D., Brutu M. – Curs de management – teorie şi aplicaţii, Editura Sitech, Craiova, 2008; 
8. Dumitrescu M., Dumitrescu-Peculea A. – Strategii și management: dimensiuni socio-umane contemporane, 

Editura Economică, București, 2014 
9. Eschenbach Rolf, Siller Helmut – Controlling profesional. Concepte și instrumente, Editura Economică, 

București, 2014 
10. Gallo Carmine – Experiența APPLE - Secretele construirii unei relații pe termen lung cu clienții, Editura Amaltea, 

București, 2015 
11. Ghenea Marius - Antreprenoriat. Drumul de la idei către oportunităţi şi succes în afaceri, Editura Universul 

Juridic, 2011 
12. Kotler Philip, Pfoertsch Waldemar – Business-to-business Brand Management, Editura Brandbuilders, 

București, 2016 
13. Lencioni Patrick – Cinci tentații ale unui CEO, Editura Litera, București, 2015 
14. Maha, L-G. (coord.), Bodâlcă, C., Diacon, P-E., Mediul european al afacerilor, Ed. Univ. A. I. Cuza, Iași, 2015 
15. Mauborgne, Renee, Strategia oceanului albastru. Cum să creezi un spaţiu de piaţă necontestat şi să faci 

concurena irelevantă, Editura Economică, Bucureşti, 2015 
16. Mihai D., Brutu M. – Management – Fundamente teoretice. Teste grilă. Aplicaţii – manual destinat studenților 

IFR, Editura Universităţii din Piteşti, Piteşti, 2014 
17. Mihai, D., Drăghici, C. – Curs de analiză strategică şi simulări decizionale – vol. 1, Editura Sitech, Craiova, 

2009. 
18. Mockler, R.J. – Management strategic multinaţional, Ed. Economică, Bucuresti, 2011 
19. Pricop, M., Tanţău, A. – Globalizarea şi strategia firmei, Ed. Eficient, Bucuresti, 2014 
20. Stănciulescu, G., Micu, C. – Managementul operaţiunilor în hotelărie şi restauraţie, Editura C.H. Beck, 2012. 
 

8.2. Aplicaţii: Seminar /  Teme de casă 
Nr. 
ore 

Metode de predare 
Observaţii 

Resurse folosite 

1 
Seminar organizatoric: prezentarea obiectivelor disciplinei şi a 
competenţelor vizate; prezentarea generală a structurii proiectului 
ce trebuie elaborat şi distribuirea temelor. 

2 

• Dialogul 

• Lucrul în grup 

• Exerciţiul  

• Conversaţia 
euristică 

• Organizatorul 
grafic 

• Dezbaterea cu 
oponent 
imaginar 

În cadrul primei 
şedinţe se 
stabilesc 

obligaţiile de 
seminar ale 

studenţilor şi se 
precizează 

criteriile ce vor fi 
utilizate în 
evaluarea 
rezultelor 
învăţării 

 

Resurse folosite: 
 Scurte 

prezentări în 
power-point 
pentru 
descrierea 
studiilor de caz 
și stimularea 
exerciţiilor 

 Studii de caz 

2 
Stabilirea misiunii şi viziunii pentru o organizaţie de comerţ / turism 
/ servicii de ospitalitate 

1 

3 
Obiective strategice versus obiective pe termen scurt în firmele de 
comerţ, turism şi servicii de ospitalitate 

2 

4 
Modelul Porter şi Analiza SWOT pentru pentru o organizaţie de 
comerţ / turism / servicii de ospitalitate  

3 

5 
Rezistenţa la schimbare în firmele de comerţ / turism / servicii de 
ospitalitate. Abordare comparativă 

2 

6 
Strategii de eficienţă în comerţ, turism şi servicii de ospitalitate; 
Strategii de calitate în comerţ, turism şi servicii de ospitalitate; 
Strategii de inovare în comerţ, turism şi servicii de ospitalitate 

4 

7 

Strategii şi politici de costuri în comerţ, turism şi servicii de 
ospitalitate; Strategii şi politici de diferenţiere în comerţ, turism şi 
servicii de ospitalitate; Strategii şi politici de focalizare în comerţ, 
turism şi servicii de ospitalitate 

4 

8 
Strategii şi politici de investiţii în comerţ, turism şi servicii de 
ospitalitate 

4 

9 Evaluare finală 2 
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Bibliografie: 
1. Baicu Mariana – Managementul riscului în afaceri, Editura Fundația România de Mâine, București, 2010 
2. Băbuţ, G., Moraru, R., Managementul riscurilor. Abordare globală – concepţie, principii şi structură, Editura 

Universitas, Petroşani, 2009 
3. Băcanu, B., Management strategic în turism – Concepte şi studii de caz, Editura Polirom, Iaşi, 2009. 
4. Băcanu, B. – Tehnici de analiză în managementul strategic, Editura Polirom, Iaşi, 2007. 
5. Băcanu, B., Practici de management strategic, Editura Polirom, Iaşi, 2006. 
6. Căprărescu, G. – Managementul strategic al firmei de comerţ şi turism, Editura Rosetti, Bucureşti, 2005 
7. Ceocea Costel - Teoria și practica deciziei manageriale, Editura Economică, București, 2014 
8. Dalota Marius-Dan, Managementul strategic al firmei, Editura Pro Universitaria, 2016 
9. Drăghici C., Mihai D., Brutu M. – Curs de management – teorie şi aplicaţii, Editura Sitech, Craiova, 2008; 
10. Eschenbach Rolf, Siller Helmut – Controlling profesional. Concepte și instrumente, Editura Economică, 

București, 2014 
11. Farrell, Larry C, Cum să devii anteprenor. Dezvoltă-ţi propria afacere, Ed. Curtea Veche, 2012 
12. Gallo Carmine – Experiența APPLE - Secretele construirii unei relații pe termen lung cu clienții, Editura Amaltea, 

București, 2015 
13. Geamănu, M., Economia României sub impactul investițiilor străine directe, Ed. Economică, București, 2014 
14. Ghenea Marius - Antreprenoriat. Drumul de la idei către oportunităţi şi succes în afaceri, Editura Universul 

Juridic, 2011 
15. Kotler Ph., Pfoertsch Waldemar – Business-to-business Brand Management, Ed.Brandbuilders, București, 2016 
16. Lencioni Patrick – Cinci tentații ale unui CEO, Editura Litera, București, 2015 
17. Maha, L-G. (coord.), Bodâlcă, C., Diacon, P-E., Mediul european al afacerilor, Ed. Univ. A. I. Cuza, Iași, 2015 
18. Mauborgne, Renee, Strategia oceanului albastru. Cum să creezi un spaţiu de piaţă necontestat şi să faci 

concurena irelevantă, Editura Economică, Bucureşti, 2015 
19. Mihai D., Brutu M. – Management – Fundamente teoretice. Teste grilă. Aplicaţii – manual destinat studenților 

IFR, Editura Universităţii din Piteşti, Piteşti, 2014 
20. Mihai, D., Drăghici, C. – Curs de analiză strategică şi simulări decizionale – vol. 1, Ed. Sitech, Craiova, 2009. 
21. Popescu Dumitru Dan, Practical guide to company analysis, Editura A.S.E., București, 2011 
22. Stănciulescu, G., Micu, C. – Managementul operaţiunilor în hotelărie şi restauraţie, Editura C.H. Beck, 2012. 

 
9.  Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului 
 corectitudinea şi acurateţea folosirii conceptelor şi modalităţilor de fundamentare, elaborare şi implementare a 

strategiilor manageriale de dezvoltare a afacerilor în comerţ, turism şi industria ospitalităţii vor satisface 
aşteptările reprezentanţilor angajatorilor din domeniu; 

 competenţele procedurale şi atitudinale ce vor fi achiziţionate la nivelul disciplinei – vor satisface aşteptările 
reprezentanţilor mediului de afaceri. 

 

Notă: Universitatea 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 Curs 

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

Evaluarea finală - probă 
scrisă: calitatea şi coerenţa 
tratării celor 2 subiecte  
abordabile în manieră 
explicativ – argumentativă 
(50%) + un subiect  de 
analiză şi interpretare (50%) 

 
 
 

30 % 
 

10.5 Seminar / 
Tema de casă 

 Activitate seminar  - evaluarea răspunsurilor 
la întrebările formulate de către cadrul didactic 
și a participării active a fiecărui student la 
rezolvarea studiilor de caz.  

 

 Test de verificare -  rezolvarea unor aplicații 
asemănătoare celor de la seminar. 
 

 Temă de casă - se va evalua gradul de 
încadrare în cerinţele impuse. 

 Expunerea liberă a 
studentului și chestionare 
orală sub formă de dialog. 
 
 

 Testare 
 
 

 Evaluarea lucrărilor indivi-
duale și chestionare orală 

20% 
 
 
 

 
20% 

 
 

30% 

10.6 Standard 
minim de 
performanţă 

- capacitatea de fundamentare şi elaborare a strategiei de dezvoltare a unei firme din domeniul 
comerţului, turismului sau industriei ospitalităţii. 

 
  Data completării               Titular de curs,                   Titular de seminar, 
 
 

Data aprobării în Consiliul departamentului,         Director de departament,   Director de departament, 
          (prestator)             (beneficiar) 

          Conf. univ. dr. Daniela MIHAI         Conf. univ. dr. Daniela MIHAI 


