
 

 

Teme – cadru pentru 

PROIECTUL DE MANAGEMENT 

 

1. Îmbunătăţirea profilului/ structurii unei societăţi cu capital integral de stat 

2. Îmbunătăţirea managementului resurselor umane 

3. Analiza situaţiei economico – financiare a societăţii 

4. Strategia managementului în domeniul achiziţiilor 

5. Strategia managementului în activitatea de investiţii 

6. Piaţa brăileana în trecut, prezent şi viitor 

7. Managementul şi marketingul în piaţa brăileană 

8. Necesitatea asigurării continuităţii pieţei brăilene 

9. Hala Centrală în viziunea sec. XXI 

 

STRUCTURA PROIECTULUI DE MANAGEMENT 

 

Tema cadru aleasă va prezenta soluţiile manageriale asupra funcţionării şi dezvoltării societăţii, în considerarea 

obiectivelor şi sarcinilor prevăzute pentru o perioadă de 4 ani, în structura de mai jos: 

 

A. Prezentarea societăţii ( istoric şi profil ) – 1 punct 

B. Analiza activităţii desfăşurate în prezent. Analiza SWOT – 1 punct 

C. Sistemul de management. Probleme identificate, propuneri de reproiectare a sistemului – 2 puncte 

- Analiza subsistemului organizatoric . 1 punct 

- Analiza subsitemului decizional. 1 punct 

- Analiza subsistemului metodologico- managerial. 1 punct 

D. Marketing şi promovare. Situaţie actuală. Propuneri de îmbunătăţire şi dezvoltare a activităţii de marketing – 1 

punct 

E. Strategii şi politici generale pentru dezvoltarea societăţii. Rezultatele aşteptate – 1 punct 
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Notă 

 

 Cererea de înscriere 

 Temele – cadru pentru proiectul de management şi structura acestora  

 Regulamentul de organizare a concursului 

 

Se pot accesa pe site-ul S.C. ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR ŞI TĂRGURILOR  - S.A. www. apt-braila.ro 

sau se pot procura de la Compartimentul Resurse Umane din cadrul S.C. ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR ŞI 

TĂRGURILOR - S.A., Şos Baldovineşti nr. 20. 


