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PROGRAMA ANALITICĂ 

 

 

A. Scopul şi obiectivele  

Stagiul de practică pe care masteranzii programului Managementul Dezvoltării Afacerilor trebuie 

să îl întreprindă are ca scop dezvoltarea abilităţilor de muncă în vederea unei absorbţii cu succes 

pe piaţa muncii, constituindu-se totodată ca parte integrantă a procesului de învăţământ. 

Masteranzii au libertatea de a alege, pentru desfăşurarea stagiului de practică orice firmă, din 

orice domeniu de activitate. În urma participării în cadrul stagiului de practică, masteranzii vor 

dobândi următoarele competenţe:  

Abilităţi de organizare a activităţilor, proceselor şi a oamenilor;  

Utilizare eficientă a resurselor (financiare, informaţionale, umane, materiale) pentru atingerea 

scopurilor; 

Luarea unor decizii corecte pe baza unor analize, experienţe şi judecăţi de valoare;  

Capacitate de administrare şi conducere a activităţii în cadrul organizaţiilor;  

Identificarea oportunităţilor de afaceri şi valorificarea acestora în afaceri viabile;  

Analiza fezabilităţii ideilor de afaceri;  

Utilizarea metodelor moderne de planificare strategică;  

 

B. Conţinut  

Stagiul de practică se va finaliza cu elaborarea unui Raport de practică pentru unul din cele două 

module: Strategii de afaceri sau Antreprenoriat. Masteranzii vor avea posibilitatea să aleagă 

modulul pentru care doresc să elaboreze Raportul de practică. Indiferent de modulul ales, 

Raportul de practică va respecta o serie de cerinţe, specificate şi exemplificate mai jos. 

 

B.1. Modulul I: Strategii de afaceri 

1. Descrierea firmei. În această parte a Raportului de practică se va realiza prezentarea firmei, 

urmărindu-se în special următoarele aspecte: numele firmei, scurt istoric al firmei, 

domeniul/domeniile de activitate, forma de organizare (organigrama firmei), număr de angajaţi, 

principalele grupuri de stakeholders ai firmei, produsele şi serviciile pe care le realizează, pieţele 

de desfacere, principalele activităţi desfăşurate (3-5 pagini).  

 

2. Prezentarea mediului intern al firmei. Se va avea în vedere prezentarea principalelor resurse şi 

competenţe ale firmei, precum şi evidenţierea activităţilor de pe lanţul valorii. Se va face 

distincţie între activităţile realizate de firmă şi cele subcontractate, identificându-se activităţile 

generatoare de valoare pentru firmă (5-7 pagini).  



 

 

 

 

 3. Prezentarea mediului extern. Se va avea în vedere o analiză a mediului extern al firmei, 

precizându-se principalele oportunităţi şi ameninţări pentru firmă. Masteranzii vor prezenta 

informaţii relevante cu privire la forţele din mediul exterior general. De asemenea, vor fi 

analizate elementele mediului industriei, specificându-se influenţa acestora asupra strategiei 

firmei (12-15 pagini).  

 

4. Prezentarea strategiei/strategiilor folosite de către firmă. În această parte a Raportului de 

practică, masteranzii vor trebui să prezinte strategia/strategiile implementate de firmă ţinând 

cont de o serie de caracteristici ale acestora (cum ar fi de exemplu nivelul costurilor, gama de 

produse, segmentele de piaţă urmărite, etc.). Se va avea în vedere descrierea amănunţită a 

strategiei/strategiilor implementate de către firmă (12-15 pagini). 

 

5. Concluzii. Masteranzii se vor referi la aspectele observate în cadrul firmei şi vor încerca să 

propună soluţii la problemele legate de formularea, implementarea sau controlul strategiei (3-5 

pagini).         

 

6. Anexe. În măsura în care este nevoie se vor anexa o serie de documente justificative obţinute 

din cadrul firmei.  

  

B.2. Modulul II: Antreprenoriat  

1. Descrierea firmei. În această parte a Raportului de practică se va realiza prezentarea firmei, 

urmărindu-se în special următoarele aspecte: numele firmei, scurt istoric al firmei, 

domeniul/domeniile de activitate, forma de organizare (organigrama firmei), număr de angajaţi, 

principalele grupuri de stakeholders ai firmei, produsele şi serviciile pe care le realizează, pieţele 

de desfacere, principalele activităţi desfăşurate.  (3-5 pagini). 

 

2. Prezentarea ideii de afaceri. În această parte a Raportului de practică, masteranzii vor analiza 

modul în care antreprenorul a iniţiat afacerea, cum au fost identificate oportunităţile, care au fost 

tehnicile care au stat la baza ideilor pentru crearea afacerii. Se vor prezenta elementele pe care se 

fundamentează succesul afacerii (idei inovatoare, tehnologii, resurse financiare şi materiale, 

segmente de piaţă urmărite, etc.). (5-7 pagini).   

 

3. Prezentarea modelului de afaceri. Se va avea în vedere modul în care firma concurează, îşi 

foloseşte resursele, îşi stabileşte relaţiile cu terţii, interacţionează cu consumatorii. Se va avea în 

vedere prezentarea analizei de fezabilitate şi influenţele asupra managementului. De asemenea, 

în această parte a Raportului de practică se va prezenta modalitatea de iniţiere a afacerii de către 

antreprenor cu descrierea detaliată e etapelor acesteia – cumpărarea unei afaceri existente, 

franchising-ul, iniţierea unei afaceri (12-15 pagini). 

 

4. Prezentarea modalităţilor de creştere a firmei. Se vor avea în vedere principalele strategii de 

creştere (interne şi externe) pe care antreprenorii le-au implementat pentru a-şi asigura succesul 

firmelor (7-10 pagini).   

 



 

 

 

 

 5. Concluzii. Masteranzii se vor referi la aspectele observate în cadrul firmei şi vor încerca să 

propună soluţii la problemele constate (3-5 pagini).         

 

6. Anexe. În măsura în care este nevoie se vor anexa o serie de documente justificative obţinute 

din cadrul firmei. 

 

C. Modul de desfăşurare şi evaluare  

Stagiul de practică este prevăzut în Planul de învăţământ al masteratului Managementul 

Dezvoltării Afacerilor. În vederea unei bune desfăşurări a stagiului de practică, masteranzii vor 

avea de îndeplinit următoarele activităţi:  

 Alegerea firmei în cadrul căruia se doreşte realizarea stagiul de practică şi începerea 

documentării, prin culegerea de informaţii secundare privind firma.  

 Participarea în cadrul firmei, îndeplinirea sarcinilor atribuite de către tutorele de practică 

din partea firmei şi elaborarea Raportului de practică conform cerinţelor prevăzute în 

Programa de practică.  

 

Stagiul de practică al masteranzilor se va finaliza cu un colocviu de practică, în cadrul căruia 

aceştia vor prezenta conţinutul Raportului de practică, acesta fiind evaluat cu o notă de la 1 la 

10, care va intra în calculul mediei generale a anului de studiu.  

 

D. Informaţii suplimentare  

Odată cu depunerea Raportului de practicpă, masteranzii vor depune şi 1 exemplar al Convenţiei 

de practică semnat de către partenerul de practică (responsabilul din firma unde a fost realizată 

practica) şi de către fiecare masterand în parte. Convenţia se poate descărca de pe site-ul 

Departamentului Administrarea Afacerilor http://extensii.ubbcluj.ro/sfantugheorghe/daa. Data 

semnării Convenţiei de practică va precede începerea perioadei de practică.  

Pentru informaţii suplimentare privind stagiul de practică masteranzii se pot adresa următoarelor 

persoane:  

Conf. univ. dr. Élthes Zoltán ( Et. II, Birou 208 , E-mail: zoltan.elthes@econ.ubbcluj.ro) – pentru 

modulul Strategii de afaceri. 

Lect. univ. dr. Olteanu Laura ( Et. I, Birou 103, E-mail: laura.olteanu@econ.ubbcluj.ro) – pentru 

modulul Antreprenoriat. 

 

 

Raportul de practică se va realiza la calculator, ţinându-se cont de următoarele reguli de 

tehnoredactare:  

 Formatul paginii („Page Setup”) utilizat pentru redactarea Raportului de practică va fi 

A4, cu marginile documentului de 2,5 cm la „Top”, „Bottom”, „Left”, „Right” şi, 

respectiv, de 0 cm la „Gutter”, iar secţiunile „Header” şi „Footer” de 1,25 cm. 

 Textul Raportului de practică va fi redactat utilizând caractere („Font”) de tipul „Times 

New Roman” şi de dimensiunea 12. 

http://extensii.ubbcluj.ro/sfantugheorghe/daa
mailto:zoltan.elthes@econ.ubbcluj.ro
mailto:laura.olteanu@econ.ubbcluj.ro


 

 

 

 

  În privinţa modului de formatare a paragrafelor („Paragraph”), utilizaţi spaţierea („Line 

spacing”) la un rând şi jumătate („1,5 Lines”), şi cu aliniere („Alignement”) de tip 

„Justified”.  

 

 

   Director departament         Titulari  de discipline 

 

Lect.univ.dr. Laura OLTEANU                    Antreprenoriat          Lect.univ.dr. Laura Olteanu 

      Strategii de afaceri    Conf. univ. dr. Élthes Zoltán 
         

 

 

 


