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Programul de studii universitare de master Managementul și Administrarea 
Afacerilor Mici și Mijlocii figurează la poziția 14 din Anexa 1 la H.G. 385/31.03.2021, 
publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 374 bis/12 aprilie 2021, fiind 
caracterizat prin 120 de credite transferabile și prin 50 de locuri aprobate. 

Misiunea programului de studii. 
Misiunea acestui program de master este de a forma specialiști cu multiple 

competențe în domeniul afacerilor mici și mijlocii, potențiali manageri și antreprenori, care să 
contribuie la crearea unui nou statut al omului de afaceri, ca principal actor al sistemului 
economic concurențial. Competențele teoretico-aplicative oferite de program vor facilita 
integrarea viitorilor absolvenți, care nu sunt deja implicați în activități lucrative, pe piața 
muncii. 

Programul de studii Managementul și Administrarea Afacerilor Mici și Mijlocii are 
misiunea de a asigura o solidă pregătire teoretică și practică în domeniul managementului și 
administrării unor organizații mici și mijlocii, astfel răspunzând cerințelor impuse de 
economia concurențială, creând  premisele dezvoltării companiilor locale/regionale/naționale. 

Misiunea acestui program de studii se află în concordanță cu misiunea Universității 
”Vasile Alecsandri” din Bacău, după cum urmează: centrarea pe necesităţile regionale, cu 
deschidere către parteneriatele cu mediul academic, economic şi social naţional şi 
internaţional. Universitatea pregăteşte viitorii licenţiaţi în domeniile fundamentale şi 
certificarea în domeniile şi programele de licenţă. Perfecţionarea pregătirii profesionale şi 
de cercetare a absolvenţilor de licenţă se realizează prin programe universitare de master.  

 Misiunea și obiectivele programului de studii de master Managementul și 
Administrarea Afacerilor Mici și Mijlocii se regăsesc în totalitate în cele două componente 
(didactică și cercetare științifică) ale misiunii și obiectivelor Universității ”Vasile Alecsandri” 
din Bacău, potrivit Cartei Universității. 

De asemenea, misiunea  programului de studii de master Managementul și 
Administrarea Afacerilor Mici și Mijlocii  se află în concordanță cu Cadrul Național al 
Calificărilor, prin competențele generale și de specialitate oferite de disciplinele cuprinse în 
Planul de Învățământ al programului de master analizat. Planul de Învățământ este conceput 
în așa fel încât să respecte criteriile, standardele specifice de evaluare academică din 
domeniul Administrarea Afacerilor. De asemenea, sunt respectați indicatorii de performanță 
stabiliți în metodologia A.R.A.C.I.S. Planul de Învățământ al programului de studii de master 
urmărește: dezvoltarea capacităților de cercetare științifică ale masteranzilor; obținerea de 
competențe complementare domeniului de referință; utilizarea eficiență a sistemului de 
credite transferabile; realizarea de activități  de documentare individuală și de proiect, la 
fiecare dintre disciplinele incluse; finalizarea studiilor de master prin susținerea disertației, 
care să demonstreze aprofundarea cunoștințelor specific domeniului Administrarea 
Afacerilor, concomitent cu aprofundarea cunoașterii asupra temei abordate. 

Conceput și elaborat potrivit criteriilor, standardelor și indicatorilor de performanță 
stabiliți prin metodologia de evaluare a A.R.A.C.I.S., acest program de master reprezintă 
ciclul al doilea de studii universitare și se va defășura pe durata a 4 semestre, asigurând 
aprofundarea pregătirii în domeniul Administrarea Afacerilor, urmărind, în același timp, 
permanenta actualizare și armonizare cu evoluția mediului de afaceri, dar și cu opțiunile 
educaționale la nivel european. 
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Programul de studii de master Managementul și Administrarea Afacerilor Mici și 
Mijlocii are ca ca obiective declarate: 
 formarea de specialiști de înaltă calificare în administrarea afacerilor mici și mijlocii;  
 crearea de competențe în domeniul afacerilor mici și mijlocii prin organizarea de 

cursuri la discipline de aprofundare și de specialitate;  
 dezvoltarea activităților de cercetare științifică, de consultanță în domeniul afacerilor 

mici și mijlocii, cu referire specială, la întocmirea planurilor de afaceri, la elaborarea 
strategiilor și politicilor organizaționale; 

 consolidarea palmaresului de cunoștințe teoretice și dezvoltarea capabilităților de 
aplicare a acestora în practică; 

 instruirea în concordanță cu cerințele economiei de piață, stimularea capacității 
masteranzilor de a găsi soluții diverse pentru problemele semnalate de mediul de 
afaceri actual; 

 formarea și dezvoltarea capacității decizionale a masteranzilor, a disponibilității 
pentru munca în echipă. 
Specialiștii formați prin acest program de studii de master pot activa în diverse 

domenii ale economiei și societății românești/europene contemporane, cum ar fi: 
companiile mici și mijlocii, cu obiect de activitate producție și/sau servicii; propriile 
afaceri, lansate prin dezvoltarea abilităților antreprenoriale ale masteranzilor; companii 
multinaționale; organizații nonguvernamentale care desfășoară și activități economice; 
organizații și instituții financiare și de consultanță în afaceri; organizații care furnizează 
servicii de consultanță și training pentru afaceri și pentru dezvoltarea resurselor umane. 

Pregătirea profesională a masteranzilor acestui program de studii de master 
Managementul și Administrarea Afacerilor Mici și Mijlocii probează flexibilitate și 
actualitate, competențele de bază, cât și cele transversale stabilesc concordanțe cu 
registrul Clasificării Ocupațiilor din România, ISCO 08, pentru profesiile: Administrator 
societate comercială-242111, manager proiect-242101; manager îmbunătăţire procese-
242108; manager de facilităţi-242117; analist de afaceri-242120, specialist resurse umane 
- 242314, consultant intern în resurse umane-242318, manager de proiect în parteneriat 
public privat-242112 ș.a. 

Competențele profesionale furnizate de programul de studii de master Managementul și 
Administrarea Afacerilor Mici și Mijlocii. 

Competențele profesionale, descrise prin cunoștințele ce vor fi acumulate și de 
abilitățile ce vor fi dezvoltate, sunt prezentate detaliat astfel: 

C1 - Culegerea, prelucrarea, analiza de informaţii privind interacţiunea mediu 
extern-mediu intern/ întreprindere/ organizaţie şi optimizarea relaţiilor cu mediul 
organizational; 

C2- Fundamentarea, conceperea şi aplicarea de strategii, programe şi proiecte 
complexe de afaceri prin utilizarea cunoştinţelor teoretice şi a deprinderilor practice 
dobândite; 

C3 -Managementul şi Administrarea activităţii ansamblului întreprinderii/ 
organizaţiei; 

C4 - Implementarea normelor metodologice, a măsurilor, programelor şi 
politicilor de natură economică; 
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C5 - Comportamentul, managementul, evaluarea firmei si valorificarea optimă a 
resurselor organizaţionale; 

C6  - Planificarea, organizarea şi efectuarea activităţilor de cercetare ştiinţifică. 
De asemenea, competențele transversale, descrise mai jos, contribuie la creșterea 

nivelului de adaptabilitate socială și organizațională a absolventului din programul de studii 
de master analizat: 
CT1 - Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor de etică profesională în cadrul propriei 
strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă; 
CT2 -  Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea 
de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei; 
CT3 - Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor 
şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare. 
 

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE 
DECAN, 
Prof. univ. dr. Ovidiu-Leonard TURCU                DIRECTOR DEPARTAMENT 

Marketing și Management 
Prof. univ. dr. Eugenia HARJA 


