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FIŞA DISCIPLINEI 
Analiza strategic  a mediului concuren ial pentru afaceri 

anul universitar: 2017 – 2018 
 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 
1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Economice şi Drept 
1.3 Departamentul Management şi Administrarea Afacerilor 
1.4 Domeniul de studii Administrarea Afacerilor 
1.5 Ciclul de studii Licenţă 
1.6 Programul de studiu / calificarea Administrarea Afacerilor / Economist 

 
2. Date despre disciplin  

2.1 Denumirea disciplinei Analiza strategic  a mediului concuren ial pentru afaceri 
2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Daniela MIHAI 
2.3 Titularul activităţilor de seminar  Conf. univ. dr. Daniela MIHAI 
2.4 Anul de studii II 2.5 Semestrul 2 2.6 Tipul de evaluare V 2.7 Regimul disciplinei O 
  

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. 33 3.5 din care curs 11 3.6 S / L / P 22 
Distribu ia fondului de timp alocat studiului individual ore 
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 11 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 14 
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii, eseuri 12 
Tutorat 3 
Examinări - 
Alte activităţi (comunicarea bidirecţională cu titularul de disciplină) 2 
3.7 Total ore studiu individual 42 
3.8 Total ore pe semestru 75 
3.9 Num r de credite 3 

 
4. Precondi ii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum Elemente de Economia întreprinderii, Management și Marketing 
4.2 De competenţe Capacităţi de analiză, sinteză, gândire divergentă 

 
5. Condi ii (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 
- Dotarea corespunzătoare a sălii de seminar 
- Participarea studenţilor la seminarii 
- Respectarea termenelor de predare a temelor de casă 

 
6.  Competen e specifice vizate 
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C.1. Culegere, prelucrare și analiză de informații privind interacțiunea mediu extern-întreprindere/ organizaţie – 
1 PC 
C.2. Asistență pentru administrarea activității ansamblului întreprinderii/ organizației – 1 PC 
C.3. Administrarea activităţii unei subdiviziuni din structura întreprinderii/ organizaţiei – 1 PC 
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7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul general 
al disciplinei 

Familiarizarea studenţilor cu procesul de analiză strategică a mediului concurenţial în 
comerţ, turism şi servicii. 

7.2 Obiectivele 
specifice 

A. Obiective cognitive 
1. Definirea corectă a obiectului de studiu al analizei strategice şi corelarea cu celelalte 

discipline; 
2. Cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor, abordărilor, teoriilor, modelelor şi metodelor 

din domeniul analizei strategice; 
3. Cunoaşterea, înţelegerea şi explicarea printr-o gândire interpretativă a conceptelor, 

proceselor, fenomenelor, stărilor, ideilor şi tendinţelor în managementul strategic ce 
implică activităţi de cercetare empirică supervizată; 

4. Operarea cu conceptele fundamentale specifice analizei strategice; 
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5. Însuşirea conceptului de gândire strategică în cadrul afacerilor din comerţ, turism şi 
industria ospitalităţii. 

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

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

2. Descrierea argumentată a metodologiilor de analiză şi interpretare a informaţiilor 
economice în vederea realizării analizei strategice; 

3. Capacitatea de a fundamenta strategii viabile privind dezvoltarea şi diversificarea 
mediului de afaceri, pe baza informaţiilor economico-financiare din firme; 

4. Capacitatea de a gestiona eficient schimbări şi alte evenimente din organizaţii;  
5. Capacitatea de a iniţia, derula şi finaliza proiecte de cercetare ştiinţifică şi de a angaja 

parteneriate cu organizaţii economice naţionale şi internaţionale. 
C. Obiective atitudinale 

1. Capacitatea de a lucra în echipă; 
2. Capacitatea de a acţiona independent şi creativ în abordarea şi soluţionarea 

problemelor, de a evalua obiectiv şi constructiv stări critice, de a rezolva creativ 
probleme, cu respectarea normelor deontologice profesionale; 

3. Cultivarea unor atitudini constructive în contexte organizaţionale variate. 
 

8. Con inuturi 

8.1. Curs Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1 

Tema Nr. 1 
CON INUTUL ŞI METODOLOGIA ANALIZEI STRATEGICE A 
ORGANIZA IEI ÎN MEDIUL CONCUREN IAL  
1.1.  Întreprinderea – obiect al analizei strategice şi mediul său 

concurenţial (1 oră) 
1.2.  Conţinutul şi metodologia cadru a analizei strategice în 

mediul concurenţial (1 oră)  

2 

 prelegerea 

 conversaţia 
euristică 

 exemplificarea 

 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 

TEMA Nr. 2 
METODE DE ANALIZ  STRATEGIC  A ACTIVIT II 
ÎNTREPRINDERILOR  
2.1.  Metode de analiză strategică bazate pe evaluarea factorilor 

lanţului de activităţi intern – extern ale organizaţiei (3 ore) 
2.1.1. Segmentarea strategică a sectoarelor de activitate  
2.1.2. Analiza SWOT  
2.1.3. Matricea BCG  

2.2.  Metode de analiză strategică bazate pe evaluarea criteriilor 
atractivităţii şi a forţei afacerii pe piaţă (2 ore) 
2.2.1. Matricea General Electric – Mc Kinsey  
2.2.2. Matricea Royal Dutch – Shell  
2.2.3. Matricea Artur D. Little şi Hofer 

5 

3 

TEMA Nr.  3 
ALTERNATIVE STRATEGICE ALE ÎNTREPRINDERII ÎN 
MEDIUL CONCUREN IAL 

3.1.  Strategii de creştere (2 ore) 
3.2.  Strategii de consolidare (stabilitate) (1 oră) 
3.3.  Strategii defensive (1 oră) 

4 

Bibliografie 
1. Anghel Ioan, Evaluarea întreprinderii, Editura Economică, Bucureşti, 2010 
2. Baicu Mariana – Managementul riscului în afaceri, Editura Fundația România de Mâine, București, 2010 
3. Băcanu, B., Management strategic în turism – Concepte şi studii de caz, Editura Polirom, Iaşi, 2009. 
4. Ciocoiu Carmen Nadia, Managementul riscului. O abordare integrată, Editura A.S.E., București, 2014 
5. Dalota Marius-Dan, Managementul strategic al firmei, Editura Pro Universitaria, 2016 
6. Dumitrescu Mihail; Dumitrescu-Peculea Adelina  - Strategii și management: dimensiuni socio-umane 

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

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

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

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

București, 2016 
11. Lencioni Patrick – Cinci tentații ale unui CEO, Editura Litera, București, 2015 
12. Mauborgne, Renee, Strategia oceanului albastru. Cum să creezi un spaţiu de piaţă necontestat şi să faci 

concurena irelevantă, Editura Economică, Bucureşti, 2015 
13. Mihai D., Drăghici, C. – Curs de analiză strategică a mediului concurenţial – manual universitar destinat 

pregătirii studenţilor I.F.R., Editura Universităţii din Piteşti, Piteşti, 2010 

http://www.librarie.net/cautare-rezultate.php?au=95230
http://www.librarie.net/editura/Fundatia+Romania+de+Maine
http://www.edecon.ro/autor/84/mihail-dumitrescu/
http://www.edecon.ro/autor/1154/adelina-dumitrescu-peculea/
http://www.edecon.ro/autor/1095/rolf-eschenbach/
http://www.edecon.ro/autor/1096/helmut-siller/
http://www.librarie-cartionline.net/autor/carmine-gallo--i3603
http://www.librarie-cartionline.net/autor/philip-kotler-waldemar-pfoertsch--i4090
http://www.librarie.net/editura/Fundatia+Romania+de+Maine
http://www.librarie-cartionline.net/autor/patrick-lencioni--i3487
http://www.librarie.net/editura/Fundatia+Romania+de+Maine
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14. Mihai, D., Drăghici, C. – Curs de analiză strategică şi simulări decizionale – vol. 1, Editura Sitech, Craiova, 
2009. 

15. Popescu Dumitru Dan, Practical guide to company analysis, Editura A.S.E., București, 2011 
16. Tanțău Adrian - Entrepreneurship. Gîndește inovator și pragmatic, Editura CH Beck, București, 2011. 

8.2. Aplica ii: Seminar 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 

 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 
 Simulări pe 

computer 

2 

Metodologia de realizare a studiilor de analiză strategică a 
organizaţiei în mediul concurenţial 2 

3 
Analiza corelată a capabilităţii strategice a întreprinderii şi a 
mediului extern 

2 

4 
Diagnosticarea situaţiei organizaţiei şi a prestaţiei ei în cadrul 
mediului concurenţial în care operează, pe baza analizei ratio-
urilor economico-financiare relevante 

2 

5 
Analiza atractivităţii principalelor domenii de analiză strategică 
(DAS) ale întreprinderii 

2 

6 

Studii de caz – Analiza corelată a capabilităţii strategice a 
întreprinderii şi a caracteristicilor mediului său extern: 

- selectarea domeniilor de analiză strategică (1 oră);                                                                         
- stabilirea tipului de strategie pentru fiecare DAS (1 oră);                                                                               
- aplicarea modelelor matriceale de analiză: 

▪ analiza SWOT la organizaţii reprezentative pentru 
diferite sectoare de activitate (2 ore);                        

▪ matricea BCG de analiză a portofoliului de 
produse/servicii ale întreprinderii (2 ore);                           

▪ matricea General Electric – Mc Kinsey (1 oră);                                                                         
▪ matricea Artur D. Little (1 oră);                                                                                            
▪ matricea Royal Dutch (1 oră);    
▪ matricea Hofel – Schendel a ciclului de viaţă al 

industriei (1 oră).                                                                                                   

10 

7 Evaluare finală 2 

Bibliografie 
1. Anghel Ioan, Evaluarea întreprinderii, Editura Economică, Bucureşti, 2010 
2. Ciocoiu Carmen Nadia, Managementul riscului. O abordare integrată, Editura A.S.E., București, 2014 
3. Dalota Marius-Dan, Managementul strategic al firmei, Editura Pro Universitaria, 2016 
4. Dumitrescu Mihail; Dumitrescu-Peculea Adelina  - Strategii și management: dimensiuni socio-umane 

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

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

Amaltea, București, 2015 
7. Kotler Philip, Pfoertsch Waldemar – Business-to-business Brand Management, Editura  Brandbuilders, 

București, 2016 
8. Lencioni Patrick – Cinci tentații ale unui CEO, Editura Litera, București, 2015 
9. Mauborgne, Renee, Strategia oceanului albastru. Cum să creezi un spaţiu de piaţă necontestat şi să faci 

concurena irelevantă, Editura Economică, Bucureşti, 2015 
10. Mihai D., Drăghici, C. – Curs de analiză strategică a mediului concurenţial – manual universitar destinat 

pregătirii studenţilor I.F.R., Editura Universităţii din Piteşti, Piteşti, 2010 
11. Popescu Dumitru Dan, Practical guide to company analysis, Editura A.S.E., București, 2011 
12. Urbain Caroline, Le Gall-Ely Marine, Pretul şi strategia de marketing, Editura CH Beck, Bucureşti, 2011. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.edecon.ro/autor/84/mihail-dumitrescu/
http://www.edecon.ro/autor/1154/adelina-dumitrescu-peculea/
http://www.edecon.ro/autor/1095/rolf-eschenbach/
http://www.edecon.ro/autor/1096/helmut-siller/
http://www.librarie-cartionline.net/autor/carmine-gallo--i3603
http://www.librarie-cartionline.net/autor/philip-kotler-waldemar-pfoertsch--i4090
http://www.librarie.net/editura/Fundatia+Romania+de+Maine
http://www.librarie-cartionline.net/autor/patrick-lencioni--i3487
http://www.librarie.net/editura/Fundatia+Romania+de+Maine
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9. Coroborarea con inuturilor disciplinei cu aştept rile reprezentan ilor comunita ii epistemice, 

asocia iilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului 
 corectitudinea şi acurateţea folosirii conceptelor şi metodelor de analiză strategică a mediului concurenţial vor 

satisface aşteptările reprezentanţilor angajatorilor din domeniul administrării afacerilor; 
 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 final  

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

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

 
10 % 

10.5 Seminar  
 

 Activitate seminar  - evaluarea răspunsurilor la 
întrebările formulate de către cadrul didactic și a 
participării active a fiecărui student la rezolvarea 
studiilor de caz la seminar.  
 
 Test de verificare -  rezolvarea unor aplicații 
asemănătoare celor de la seminarii. 
 
 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 
individuale și 
chestionare orală 

30% 
 
 
 
 

30% 
 
 

30% 

10.6 Standard minim 
de performanţă 

- Cunoaşterea principalelor metode de diagnosticare strategică a afacerii în contextul mediului 
concurenţial în cadrul căruia evoluează şi elaborarea proiectului individual 

 
 
 
   Data completării   Titular de curs,                         Titular de seminar, 
27 septembrie 2017    Conf. univ. dr. Daniela MIHAI                Conf. univ. dr. Daniela MIHAI 
 
 
Data aprobării în Consiliul departamentului,          Director de departament,            Director de departament, 
              03 octombrie 2017      (prestator)          (beneficiar), 
          Conf. univ. dr. Daniela MIHAI         Conf. univ. dr. Daniela MIHAI 
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FIŞA DISCIPLINEI 

 

EDUCAŢIE FIZICĂ, anul universitar 2017-2018 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 
1.2 Facultatea Facultatea de Ştiin ele Economice, Juridice Administrative 

1.3 Departamentul Managementul si Administrarea Afacerilor 

1.4 Domeniul de studii Administrarea Afacerilor 

1.5 Ciclul de studii Licen  

1.6 Programul de studiu / calificarea Administrarea Afacerilor 

 
2. Date despre disciplin  

2.1 Denumirea disciplinei Educa ie fizic  

2.2 Titularul activităţilor de curs - 
2.3 Titularul activităţilor de seminar / laborator Lect.univ.dr. Amzar Elena Luminita 
2.4 Anul de studii II 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare V 2.7 Regimul disciplinei L 
  

3. Timpul total estimat 

3.1 Număr de ore pe saptămână 1 3.2 din care curs - 3.3 S / L / P 1 
3.4 Total ore din planul de înv. 14 3.5 din care curs - 3.6 S / L / P 14 
Distribu ia fondului de timp alocat studiului individual ore 
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe - 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 4 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 2 
Tutorat 3 
Examinări 2 
Alte activităţi .....  
3.7 Total ore studiu individual 11 
3.8 Total ore pe semestru 25 

3.9 Num r de credite 1 

 
4. Precondi ii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum  
4.2 De competenţe  

 
5. Condi ii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului  
5.2 De desfăşurare a laboratorului Dotarea sălii cu aparate fitness, saltele, gantere, greutăţi, casetofon. 
 

6. Competen e specifice vizate 
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CT 2. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi 
muncă eficientă în cadrul echipei. 

 

 
7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Familiarizarea studenţilor cu domeniul educatie fizice şi sportului, cu conceptele   fundamentale,  cu 
principalele teorii explicative ale domeniului  

7.2 Obiectivele specifice 

A. Obiective cognitive 
1. Cunoaşterea şi înţelegerea diferitelor aspecte ale educatiei fizice, a functiilor si 

caracteristicilor acesteia; 
2. Definirea corectă a obiectului de studiu al educatiei fizice şi stabilirea relaţiilor pe care 

aceasta le are cu alte ştiinţe. 
B. Obiective procedurale 
1. Corelarea unor experienţe şcolare personale cu  unele activitati sportive  
2. Asigurarea deconectării şi a factorului de compensare profesională, a echilibrului 

psihomotric de bună dispoziţie prin mişcare.  
3. Cultivarea simţului estetic şi a ritmului de execuţie a mişcării; 
3. Îmbunătăţirea continuă a stării de sănătate, a vigorii fizice, psihice, precum şi a dezvoltării 

corporale armonioase; 
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4. Dezvoltarea motricităţii generale şi specifice. 
C. Obiective atitudinale 
1. Respectarea normelor de igiena si de deontologie profesională, fundamentele in educatie 

fizica si sport.  
2. Cooperarea în echipe de lucru pentru realizarea diferitelor complexe de exercitii;  

 

8. Con inuturi 

8.1. Curs  
Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1     

8.2. Aplica ii: Seminar / Laborator / Teme de cas  
Nr. 
ore 

Metode de predare 
Observaţii 

Resurse folosite 

1 

Prezentarea obiectivelor disciplinei, obligaţiilor studenţilor, modalităţi 
de notare. 
Cunoaşterea colectivului de studenţi, a nivelului de pregătire a acestora.  
Efectuarea măsurătorilor  antropometrice şi ale capacităţii de  efort   

 
2 

 
 
 
 
 
dialogul  
explicatia 
demonsratia 
conversaţia 
euristică 
explicatia 
lucrul în grup 
 

În cadrul acestei 
şedinţe se stabilesc 
obligaţiile studenţilor 
şi se precizează 
criteriile ce vor fi 
utilizate în evaluarea 
rezultelor. 
 
 
 
Evaluarea – fortei 
musculaturii 
abdominale, 
musculaturii 
membrelor superiaore 
şi a  membrelor 
inferioare 

2 
Complex de dezvoltare fizică armonioasă.  
Consolidarea paşilor învăţaţi în anul anterior 
Dezvoltarea musculaturii membrelor inferioare.   

2 

3 
Complex de dezvoltare fizică armonioasă.  
Consolidarea paşilor învăţaţi în anul anterior 
Dezvoltarea musculaturii trenului superior.  

2 

4 
Complex de dezvoltare fizică armonioasă. 
Dezvoltarea musculaturii abdominale şi a coapselor.  

2 

5 
Complex de dezvoltare fizică armonioasă.  
Dezvoltarea musculaturii abdominale şi fesiere 

2 

6 
Complex de dezvoltare fizică armonioasă. 
Dezvoltarea musculaturii membrelor inferioare. 

2 

7 Verificare   2 
Bibliografie: 
1. Creţu, M., (2006) – Gimnastica de bază metodica organizării, dezvoltării fizice generale şi a capacităţii aplicative, Editura 

Universităţii din Piteşti. 
2. Dumnitrescu, S., (2003) – Jogging – alergi pentru viaţă, Editura Cartea de buzunar, Bucureşti; 
3. Ferrario B., Aparaschivei M., (2004) – Gimnastica aerobică pe înţelesul tuturor, Editura Semne, Bucureşti. 
4. Jenkins R., (2001) – Fitness-gimnastică pentru toţi”, Ed.Alex-Alex, Bucureşti, 2001. 
5. Kulcsar, St. (2000) – Gimnastica aerobica, Editura Clusium , Cluj-Napoca. 
6. Niculescu, M., Georgescu L., Marinescu, A., (2006) – Condiţia fizică, Editura Universitaria, Craiova. 
7. Popescu G, (2005) – Impact aerobic, Editura Elisavaros, Bucureşti. 
8. Popescu M., (1995) – Educaţia fizică şi sportul în pregătirea studenţilor,  Editura Did. şi Pedag., Bucureşti. 
9. Stoenescu, G. (2000) – Gimnastica aerobica si sportul aerobic,  Editura ISPE, Bucuresti. 
10. Teodorescu R., Lioara B., (2004) - Fitness cu Radu, Editura Coreus  Grup. 
11. Vladu L., Marinescu A., Amzar L., (2008) – Sanatate prin sport, Editura Universitaria Craiova. 
12. www – referate.ro\ referate\ Supletea si elasticitate. 
13. www.reductostart. 
14. w.w.w nutrition.org.uk 
15. w.w.w flex-fitness.ro 

PROGRAM  ŞAH - PENTRU STUDEN II SCUTI I MEDICAL 

8.2. Seminar/Laborator* Nr.ore Metode de predare Observa ii 
 

1 

 

Introducere în lumea şahului. Piesele şi tabla de şah 
(prezentare) 
 Familiarizarea cu piesele de şah  şi tabla de şah. 
Câmpul de luptă. Mutarea pieselor 
Notarea şahistă ( câmpurile, coloanele şi liniile) 

 
4 

dialogul  
explicatia 
demonsratia 
conversaţia euristică 
 

În cadrul acestei şedinţe 
se stabilesc obligaţiile 
studenţilor şi se 
precizează criteriile ce 
vor fi utilizate în 
evaluarea rezultelor. 

 
 

Anunţarea şi alegerea 
titlului de referat, pe care 
trebuie să-l prezinte la 
sfarşitul semestrului. 

2 
 

Şahul. Matul . Patul. 
Rocada  
Valoarea pieselor de şah ( pionii, dama, turnurile, 
nebunii şi caii) 

4 

3 Schimburile pieselor (sacrificiu- schimbul a două 
piese inegale) 
Fazele partidei ( deschiderea, jocul de mijloc şi 
finalul) 

4 
 

4 Verificare 2 
Bibliografie: 

1. Polihroniade, E., Rădulescu, T., (1982) - Primii paşi în şah, Bucureşti, Editura Sport-Turism. 
2. Palamar, C., Ioniţă, M., (2001) - Jocul de şah: manual pentru începători, Bucureşti, Editura Şah Press. 
3. Cercetaş., M., (2007) - Lecţii de şah pentru începători, Cluj-Napoca, Editura Mediamira. 

TITLURI REFERATE PENTRU STUDEN II SCUTI I MEDICAL 

1. Educaţia fizică – rolul şi importanţa ei în sănătatea omului. 

http://www.reductostart/
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2. Educaţia fizică şi timpul liber la studenţilor. 
3. Socializare prin sport. 
4. Mijloace de evaluare în educaţie fizică. 
5. Jocul şi rolul lui în lecţia de educaţie fizică. 
Bibliografie: 

1. Creţu, M., (2006) – Gimnastica de bază metodica organizării, dezvoltării fizice generale şi a capacităţii aplicative, 
Editura Universităţii din Piteşti. 

2. Dumnitrescu, S., (2003) – Jogging – alergi pentru viaţă, Editura Cartea de buzunar, Bucureşti; 
3. Ferrario B., Aparaschivei M., (2004) – Gimnastica aerobică pe înţelesul tuturor, Editura Semne, Bucureşti. 
4. Jenkins R., (2001) – Fitness-gimnastică pentru toţi”, Ed.Alex-Alex, Bucureşti, 2001. 
5. Kulcsar, St. (2000) – Gimnastica aerobica, Editura Clusium , Cluj-Napoca. 
6. Niculescu, M., Georgescu L., Marinescu, A., (2006) – Condiţia fizică, Editura Universitaria, Craiova. 
7. Popescu G, (2005) – Impact aerobic, Editura Elisavaros, Bucureşti. 
8. Popescu M., (1995) – Educaţia fizică şi sportul în pregătirea studenţilor,  Editura Did. şi Pedag., Bucureşti. 
9. Stoenescu, G. (2000) – Gimnastica aerobica si sportul aerobic,  Editura ISPE, Bucuresti. 
10. Teodorescu R., Lioara B., (2004) - Fitness cu Radu, Editura Coreus  Grup. 
11. Vladu L., Marinescu A., Amzar L., (2008) – Sanatate prin sport, Editura Universitaria Craiova. 
12. www – referate.ro\ referate\ Supletea si elasticitate. 
13. www.reductostart. 
14. w.w.w nutrition.org.uk 
15. w.w.w flex-fitness.ro 

9.  Coroborarea con inuturilor disciplinei cu aştept rile reprezentan ilor comunita ii epistemice, asocia iilor 
profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului 

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere  

din nota final  

10.4 Curs - - - 

10.5 Seminar /  
Lucrări practice /  
Tema de casă 

• Evaluare finală Verificare practic  
Analiza modului de utilizare adecvată a aparatelor fitness şi a  

mijloacelor în cadrul prezentării probei de control 
10% 

 Evaluare periodică Evaluare practic  
Verificarea cunoştinţelor însuşite de  student  pe parcursul 

semestrului 
30% 

• Activitate lucrări 
practice:  

Evaluare practic  
Analiza modului de utilizare  adecvată a aparatelor fitness şi 

alegerea celor mai bune mijloace în cadrul pregătirii unei 
grupe musculare. 

 

30% 

 

 
• Prezenţa la lucrările 
practice. 

Notare curent . 
Evaluarea participării conştiente şi active din cadrul lucrărilor 

practice 
30 % 

10.6 Standard 
minim de 
performanţă 

▪ Îndeplinirea activităţilor practice este absolut obligatorie  
prezenţa şi intervenţia studentului în activităţile de lucrari practice + participarea la realizarea şi prezentarea 
exerciţiilor de forta musculara.   

 

Promovarea studenţilor scutiţi medical (SM), se va face pe baza îndeplinirii cerinţelor precizate în Procesul Verbal: prezenţa la 

oră în echipament sportiv, prezentare SM, scutit medical total sau parţial, activitate de şah. Evaluarea finală se va realiza după 
caz, prin competiţii de şah si prezentare orală a unui referat cu temă prestabilită de către cadrul didactic, cu trimitere specifică 
asupra activităţii de Educaţie Fizică şi Sport. 
La finalul semestrului procentajul se va transforma în calificativ ADMIS/RESPINS. 

Data completării   Titular de curs,    Titular de seminar / laborator, 
 27.09. 2017                                     .....                                    Lect.univ.dr. Amzar Elena Luminita  
 
 
 
 
Data aprobării în Consiliul departamentului,  Director de departament,   Director de departament, 
   03.10.2017                            (prestator)   (beneficiar), 
                                   Prof.univ.dr. Cretu Marian                   Conf. univ. dr. Mihai Daniela 
 

http://www.reductostart/
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FIŞA DISCIPLINEI 

 
EDUCAŢIE FIZICĂ, anul universitar 2017-2018 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 
1.2 Facultatea Facultatea de Ştiin ele Economice, Juridice Administrative 

1.3 Departamentul Managementul si Administrarea Afacerilor 

1.4 Domeniul de studii Administrarea Afacerilor 

1.5 Ciclul de studii Licen  

1.6 Programul de studiu / calificarea Administrarea Afacerilor 

 
2. Date despre disciplin  

2.1 Denumirea disciplinei Educa ie fizic  

2.2 Titularul activităţilor de curs - 
2.3 Titularul activităţilor de seminar / laborator Lect.univ.dr. Amzar Elena Luminita 
2.4 Anul de studii II 2.5 Semestrul 2 2.6 Tipul de evaluare V 2.7 Regimul disciplinei L 
  

3. Timpul total estimat 

3.1 Număr de ore pe saptămână 1 3.2 din care curs - 3.3 S / L / P 1 
3.4 Total ore din planul de înv. 14 3.5 din care curs - 3.6 S / L / P 14 
Distribu ia fondului de timp alocat studiului individual ore 
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe - 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 4 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 2 
Tutorat 3 
Examinări 2 
Alte activităţi .....  
3.7 Total ore studiu individual 11 
3.8 Total ore pe semestru 25 

3.9 Num r de credite 1 

 
4. Precondi ii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum  
4.2 De competenţe  

 
5. Condi ii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului  
5.2 De desfăşurare a laboratorului Dotarea sălii cu aparate fitness, saltele, gantere, greutăți, casetofon. 
 

6. Competen e specifice vizate 

C
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CT 2. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi 
muncă eficientă în cadrul echipei. 

 

 
7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Familiarizarea studenţilor cu domeniul educatie fizice şi sportului, cu conceptele   fundamentale,  cu 
principalele teorii explicative ale domeniului  

7.2 Obiectivele specifice 

A. Obiective cognitive 
1. Cunoaşterea şi înţelegerea diferitelor aspecte ale educatiei fizice, a functiilor si 

caracteristicilor acesteia; 
2. Definirea corectă a obiectului de studiu al educatiei fizice şi stabilirea relaţiilor pe care 

aceasta le are cu alte ştiinţe. 
B. Obiective procedurale 
1. Corelarea unor experienţe şcolare personale cu  unele activitati sportive  
2. Asigurarea deconectării şi a factorului de compensare profesională, a echilibrului 

psihomotric de bună dispoziţie prin mişcare.  
3. Cultivarea simţului estetic şi a ritmului de execuţie a mişcării; 
3. Îmbunătăţirea continuă a stării de sănătate, a vigorii fizice, psihice, precum şi a dezvoltării 

corporale armonioase; 
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4. Dezvoltarea motricităţii generale şi specifice. 
C. Obiective atitudinale 
1. Respectarea normelor de igiena si de deontologie profesională, fundamentele in educatie 

fizica si sport.  
2. Cooperarea în echipe de lucru pentru realizarea diferitelor complexe de exercitii;  

 

8. Con inuturi 

8.1. Curs  
Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1     

8.2. Aplica ii: Seminar / Laborator / Teme de cas  
Nr. 
ore 

Metode de predare 
Observaţii 

Resurse folosite 

1 
Complex de dezvoltare fizică armonioasă  
Dezvoltarea musculaturii abdominale şi fesiere 

 
2 

 
 
 
dialogul  
explicatia 
demonsratia 
conversaţia 
euristică 
explicatia 
lucrul în grup 

În cadrul acestei 
şedinţe se stabilesc 
obligaţiile studenţilor 
şi se precizează 
criteriile ce vor fi 
utilizate în evaluarea 
rezultelor. 
 
Evaluarea – fortei 
musculaturii 
abdominale, 
musculaturii 
membrelor superiaore 
şi a  membrelor 
inferioare. 

   
Complex de dezvoltare fizică armonioasă  
Dezvoltarea musculaturii abdominale şi a membrelor inferioare.  

2 

3 
Complex de dezvoltare fizică armonioasă  
Dezvoltarea musculaturii abdominale şi membrelor superioare 

2 

4 
Complex de dezvoltare fizică armonioasă  
Dezvoltarea musculaturii abdominale şi fesieri 

2 

5 
Complex de dezvoltare fizică armonioasă  
Dezvoltarea musculaturii abdominale şi membrelor inferioare 

2 

6 
Complex de dezvoltare fizică armonioasă  
Dezvoltarea musculaturii abdominale a  membrelor inferioare şi a 
membrelor superioare 

2 

7 Verificare   2 

Bibliografie: 
1. Creţu, M., (2006) – Gimnastica de bază metodica organizării, dezvoltării fizice generale şi a capacităţii aplicative, Editura 

Universităţii din Piteşti. 
2. Dumnitrescu, S., (2003) – Jogging – alergi pentru viaţă, Editura Cartea de buzunar, Bucureşti; 
3. Ferrario B., Aparaschivei M., (2004) – Gimnastica aerobică pe înţelesul tuturor, Editura Semne, Bucureşti. 
4. Jenkins R., (2001) – Fitness-gimnastică pentru toţi”, Ed.Alex-Alex, Bucureşti, 2001. 
5. Kulcsar, St. (2000) – Gimnastica aerobica, Editura Clusium , Cluj-Napoca. 
6. Niculescu, M., Georgescu L., Marinescu, A., (2006) – Condiţia fizică, Editura Universitaria, Craiova. 
7. Popescu G, (2005) – Impact aerobic, Editura Elisavaros, Bucureşti. 
8. Popescu M., (1995) – Educaţia fizică şi sportul în pregătirea studenţilor,  Editura Did. şi Pedag., Bucureşti. 
9. Stoenescu, G. (2000) – Gimnastica aerobica si sportul aerobic,  Editura ISPE, Bucuresti. 
10. Teodorescu R., Lioara B., (2004) - Fitness cu Radu, Editura Coreus  Grup. 
11. Vladu L., Marinescu A., Amzar L., (2008) – Sanatate prin sport, Editura Universitaria Craiova. 
12. www – referate.ro\ referate\ Supletea si elasticitate. 
13. www.reductostart. 
14. w.w.w nutrition.org.uk 
15. w.w.w flex-fitness.ro 

PROGRAM  ŞAH - PENTRU STUDEN II SCUTI I MEDICAL 

8.2. Seminar/Laborator* Nr.ore Metode de predare Observa ii 
1 Atragerea regelui prin sacrificiul unor figuri proprii 

Îndepărtarea figurilor apărătoare 
 

2 
dialogul  
explicatia 
demonsratia 
conversaţia euristică 
 

În cadrul acestei şedinţe 
se stabilesc obligaţiile 
studenţilor şi se 
precizează criteriile ce 
vor fi utilizate în 
evaluarea rezultelor. 

 
 

Anunţarea şi alegerea 
titlului de referat, pe care 
trebuie să-l prezinte la 
sfarşitul semestrului. 

2 Distrugerea apărătorilor 
Slăbiciunea ultimei linii folosindu-ne de schimburi 
sau sacrificii 

2 

3 Eliberarea coloanelor, diagonalelor,câmpurilor 
 Blocarea câmpurilor, interferarea coloanelor, 
diagonalelor şi liniilor, matul sufocat (etouffe) 

2 

4 Atacul în linie ( cu dama, turnul, nebunul, calul, 
pionul) 
Atacul dublu (cu dama, turnul, nebunul, calul, 
pionul) 

2 

5 Legarea ( totală, parţială, relativă) 
Capturarea figurilor apărate de piese legate 

2 

6 Matul  
Dezlegarea 

2 
 
7 Verificare 

 

2 

Bibliografie: 
1. Polihroniade, E., Rădulescu, T., (1982) - Primii paşi în şah, Bucureşti, Editura Sport-Turism. 
2. Palamar, C., Ioniţă, M., (2001) - Jocul de şah: manual pentru începători, Bucureşti, Editura Şah Press. 

http://www.reductostart/
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3. Cercetaş., M., (2007) - Lecţii de şah pentru începători, Cluj-Napoca, Editura Mediamira. 
TITLURI REFERATE PENTRU STUDEN II SCUTI I MEDICAL 

1. Alcătuirea unui program de exerciţii pentru dezvoltarea musculaturii membrelor inferioare ( 8 exerciţii, descriere, dozare) 
2. Alcătuirea unui program de exerciţii pentru dezvoltarea musculaturii membrelor superioare ( 8 exerciţii, descriere, dozare) 
3. Alcătuirea unui program de exerciţii pentru dezvoltarea musculaturii abdominale ( 8 exerciţii, descriere, dozare) 
4. Istoricul dansului sportiv 
5. Descrieţi din secţiunea latino dansul cha-cha 
Bibliografie: 

1. Creţu, M., (2006) – Gimnastica de bază metodica organizării, dezvoltării fizice generale şi a capacităţii aplicative, 
Editura Universităţii din Piteşti. 

2. Dumnitrescu, S., (2003) – Jogging – alergi pentru viaţă, Editura Cartea de buzunar, Bucureşti; 
3. Ferrario B., Aparaschivei M., (2004) – Gimnastica aerobică pe înţelesul tuturor, Editura Semne, Bucureşti. 
4. Jenkins R., (2001) – Fitness-gimnastică pentru toţi”, Ed.Alex-Alex, Bucureşti, 2001. 
5. Kulcsar, St. (2000) – Gimnastica aerobica, Editura Clusium , Cluj-Napoca. 
6. Niculescu, M., Georgescu L., Marinescu, A., (2006) – Condiţia fizică, Editura Universitaria, Craiova. 
7. Popescu G, (2005) – Impact aerobic, Editura Elisavaros, Bucureşti. 
8. Popescu M., (1995) – Educaţia fizică şi sportul în pregătirea studenţilor,  Editura Did. şi Pedag., Bucureşti. 
9. Stoenescu, G. (2000) – Gimnastica aerobica si sportul aerobic,  Editura ISPE, Bucuresti. 
10. Teodorescu R., Lioara B., (2004) - Fitness cu Radu, Editura Coreus  Grup. 
11. Vladu L., Marinescu A., Amzar L., (2008) – Sanatate prin sport, Editura Universitaria Craiova. 
12. www – referate.ro\ referate\ Supletea si elasticitate. 
13. www.reductostart. 
14. w.w.w nutrition.org.uk 
15. w.w.w flex-fitness.ro 

 
9.  Coroborarea con inuturilor disciplinei cu aştept rile reprezentan ilor comunita ii epistemice, asocia iilor 

profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului 
 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere  

din nota final  

10.4 Curs - - - 

10.5 Seminar /  
Lucrări practice /  
Tema de casă 

• Evaluare finală Verificare practic  
Analiza modului de utilizare adecvată a aparatelor fitness şi a  

mijloacelor în cadrul prezentării probei de control 
10% 

 Evaluare periodică Evaluare practic  
Verificarea cunoştinţelor însuşite de  student  pe parcursul 

semestrului 
30% 

• Activitate lucrări 
practice:  

Evaluare practic  
Analiza modului de utilizare  adecvată a aparatelor fitness şi 

alegerea celor mai bune mijloace în cadrul pregătirii unei 
grupe musculare. 

 

30% 

 

 
• Prezenţa la lucrările 
practice. 

Notare curent . 
Evaluarea participării conştiente şi active din cadrul lucrărilor 

practice 
30 % 

10.6 Standard 
minim de 
performanţă 

▪ Îndeplinirea activităţilor practice este absolut obligatorie  
prezenţa şi intervenţia studentului în activităţile de lucrari practice + participarea la realizarea şi prezentarea 
exerciţiilor de forta musculara.   

 

Promovarea studenţilor scutiţi medical (SM), se va face pe baza îndeplinirii cerinţelor precizate în Procesul Verbal: prezenţa la 
oră în echipament sportiv, prezentare SM, scutit medical total sau parţial, activitate de şah. Evaluarea finală se va realiza după 
caz, prin competiţii de şah si prezentare orală a unui referat cu temă prestabilită de către cadrul didactic, cu trimitere specifică 
asupra activităţii de Educaţie Fizică şi Sport. 
La finalul semestrului procentajul se va transforma în calificativ ADMIS/RESPINS. 

Data completării   Titular de curs,    Titular de seminar / laborator, 
 27.09.2017                                     .....                                   Lect.univ.dr. Amzar Elena Luminita  
 
 
 
Data aprobării în Consiliul departamentului,  Director de departament,   Director de departament, 
  03.10.2017                             (prestator)   (beneficiar), 
                                 Prof.univ.dr. Cretu Marian                Conf. univ. dr. Mihai Daniela  
 

http://www.reductostart/
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FIŞA DISCIPLINEI 
 

LIMBA ENGLEZǍ 
 

2017 - 2018 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 
1.2 Facultatea Stiinte Economice si Drept 

1.3 Departamentul Management şi Administrarea Afacerilor 
1.4 Domeniul de studii Administrarea Afacerilor 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studiu / calificarea Administrarea Afacerilor/Economist 
 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei  Limba engleză IV 

2.2 Titularul activităţilor de curs   - 

2.3 Titularul activităţilor de seminar / laborator  Lect. univ. dr. Mincă Nicoleta 

2.4 Anul de studii II 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare V 2.7 Regimul disciplinei 
Liber 

aleasă 
  

3. Timpul total estimat 

3.1 Număr de ore pe saptămână 2 3.2 din care curs  3.3 S / L / P 2 

3.4 Total ore din planul de înv. 28 3.5 din care curs  3.6 S / L / P 28 

Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual Ore 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 8 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 6 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 2 

Tutorat 2 

Examinări 4 

Alte activităţi .....  

3.7 Total ore studiu individual 22 

3.8 Total ore pe semestru 50 

3.9 Număr de credite 2 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 De curriculum - 

4.2 De competenţe 

Nivel de competenţă lingvistică A2-B1 conform Cadrului European Comun de 
Referinţă pentru Limbi 
 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1 De desfăşurare a cursului - 

5.2 De desfăşurare a laboratorului 
dotarea sălii de seminar cu tablă / flipchart şi cretă / marker, casetofon/ laptop/ 
mp3 player pentru audiţii 

 
6. Competenţe specifice vizate 
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CT3 

 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru 
propria dezvoltare 

 

7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

    Prin nivelul de limbă dobândit la finalul cursului, studentul poate să înţeleagă ideile 
principale din texte complexe pe teme concrete şi abstracte, inclusiv în discuţii din 
specialitatea sa. Poate să comunice cu un anumit grad de spontaneitate şi de fluenţă cu un 
vorbitor nativ. Poate să acţioneze şi să execute sarcini profesionale, în mediul din 
specialitatea sa, pe baza comunicării lingvistice. Poate să utilizeze limba cu eficacitate în 
viaţa socială, profesională sau academică  

7.2 Obiectivele specifice 

Obiective cognitive  Sa recunoasca si sa defineasca corect termenii specifici domeniului de 
studiu; sa comunice oral sau in scris, in contexte profesionale sau socioculturale diverse, 
prin mesaje cu grad mediu de dificultate; sa inteleaga si sa interpreteze corespunzator 
mesajul global al unui text de specialitate; 
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Obiective procedurale  Sa utilizeze noile tehnici de invatare a unei limbi straine in activitati 
practice de comunicare cu nativi sau non-nativi; sa-şi dezvolte strategii de învăţare 
individuale în vederea ameliorării propriei competenţe lingvistice, inclusiv plurilingvă, în 
functie de nevoile specifice, prin munca în echipă sau în autonomie; să identifice şi să 
utilizeze instrumentele lingvistice esenţiale profesiei pentru care se pregătesc prin 
programul de studii urmat; 
Obiective atitudinale  Să surprindă aspectul diferenţelor culturale reflectate în limbă şi al 
impactului acestora în interacţiunile profesionale; sa reactioneze in dezbateri pe baza de 

feedback; sa promoveze atitudinea pozitiva fata de partenerii de dialog; sa dezvolte spiritul 

de initiativa in elaborarea unor sarcini. 

 
8. Conţinuturi 

8.1. Curs 
Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

 1    

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

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1 Business Firms Going Global; Globalization & Flexibility 
  
4 

 

Lectura dirijată 
- Ascultare 
suport audio/ 
Conversaţia 
- Traducerea / 
versiunea 
-Exerciţii de lexic 

Metode audio 
Laptop 

2 
 
Marketing and Distribution; Recent Developments in Retailing 

 
 2 

3 
 
The Stock Market; The U.S. Stock  Market; Puts and Calls  

 
 2 

4 

 
Business Combination & Corporate Governance; Managers, 
Directors & Shareholders; Business Trusts 

 
 4 

5 
Mid-term test  

 
 
 2 

6 

The Foreign Exchange and Money Markets; Operators on the 
Financial Markets; The Foreign Exchange Process 
 

 2 

7 

Prices of Goods; Prices of Goods, Payment and Delivery 
Terms 
 

 2 

8 
Advertising; Advertising Campaigns Effectiveness 
 

 2 

14 

 
Final examination 
 

 2 

Bibliografie 

Ilinca, Cristina, English for Business Communication, Editura Universitatii din Pitesti, 2017 
Mincă, Nicoleta, Ionică, Laura, A Practical Course in Economics, Editura The Flower Power, 2003 
Mincă, Nicoleta, English for Business, Editura Universitatii din Pitesti, 2004 
Niţu, Carmen Raluca. Economic Translations. Craiova : Editura Universitaria, 2013 
Powell, Mark, Martinez, Ron, Jillett, Rosi, New Business Matters, Thomson, 2009 
Widdowson, Robin, Market Leader, Pearson Longman, 2010 
 

 

9.  Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului 

 
 

În vederea actualizării şi îmbunătăţirii conţinutului disciplinei, cadrele didactice au participat la următoarele activităţi: 
- schimb de bune practici cu colegi din alte centre universitare; 
- workshop-uri cu participarea unor specialişti din domeniu. 
 
 

10.  Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere  
din nota finală 

10.4 Curs    

10.5 Seminar / - Participarea activă la seminar, Răspunsuri la seminar 30% 
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Laborator /  
Tema de casă 

- Gradul de încadrare în cerinţele impuse în 
ceea ce priveşte realizarea temelor 
- Gradul de insusire a competenţelor testate la 
evaluarea partiala 

Test scris 
Prezentare referate 

Verificare 

30% 
30% 

         10% 

10.6 Standard minim 
de performanţă 

Elaborarea şi susţinerea cu argumente a aplicării unui plan personal de dezvoltare profesională 

 
 

Data completării   Titular de curs,    Titular de seminar, 
15 septembrie 2017  .....     Lect.univ.dr. Mincă Nicoleta 
 
 

Data aprobării în Consiliul departamentului,  Director de departament,   Director de departament, 
  29 septembrie 2017    (prestator)   (beneficiar), 
 
                                                                          Conf.univ.dr. Citu Laura                   Conf.univ.dr. Mihai Daniela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      .....    ..... 
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FIŞA DISCIPLINEI 
 

Limba franceză economică şi de afaceri, anul universitar 2017-2018 

 
1. Date despre program 

1.1 Institu ia de înv mânt superior Universitatea din Piteşti 
1.2 Facultatea Ştiin e Economice şi Drept 
1.3 Departamentul Management și Administrarea Afacerilor 
1.4 Domeniul de studii Administrarea Afacerilor 
1.5 Ciclul de studii Licen  
1.6 Programul de studiu / calificarea Administrarea Afacerilor 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Limba franceză economică şi de afaceri 
2.2 Titularul activit ilor de curs  
2.3. Titularul activit ilor de seminar Conf.univ.dr. Ana-Marina Tomescu 
2.4 Anul de studii II 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei O 
  

3. Timpul total estimat 
3.1 Num r de ore pe sapt mân  2 3.2 din care curs - 3.3 seminar/laborator 2 
3.4 Total ore din planul de inv. 28 3.5 din care curs - 3.6 seminar/laborator 28 
Distribu ia fondului de timp ore 
Studiul dup  manual, suport de curs, bibliografie şi noti e 6 
Documentare suplimentar  în bibliotec  şi pe platformele electronice de specialitate  6 
Preg tire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 4 
Tutoriat 2 
Examin ri 4 
Alte activit i .....  
3.7 Total ore studiu individual 22 
3.8 Total ore pe semestru 50 
3.9 Număr de credite 2 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum 
4.2 De competen e 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum 
Nivel de competen  lingvistic  A1- A2 conform Cadrului European Comun de 
Referin  pentru Limbi 

4.2 De competen e 

 Capacitatea de analiz  şi sintez  
 Capacitatea de în elegere şi utilizare a limbajului şi a conceptelor 

domeniului de studiu 
 Capacitatea de a utiliza induc ia şi deduc ia 
 Capacitatea de structurare şi interpretare a informa iei 
 Capacitatea de gândire pragmatic  şi aplicativ  

 
6. Competenţe specifice vizate 

C
om

pe
te

n
e 

tr
a

n
sv

e
rs

a
le

 
  CT3. Identificarea oportunit ilor de formare continu  şi valorificarea eficient  a resurselor şi tehnicilor de 

înv are pentru propria dezvoltare – 2 PC 

 
7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Parcurgerea acestui curs semestrial de limba str in  îi va permite studentului: 

- S  dobândeasc  competen a necesar  pentru a comunica, oral sau în scris, în 
contexte profesionale sau socioculturale diverse, prin mesaje cu grad de 
complexitate mediu; 

- S -şi dezvolte strategii de înv are individuale în vederea amelior rii propriei 
competenţe lingvistice, inclusiv plurilingvă, în func ie de nevoile specifice, prin 
munca în echip  sau în autonomie; 

- S -şi identifice şi s  utilizeze instrumentele lingvistice esen iale profesiei pentru 
care se preg tesc prin programul de studii urmat; 

- S -şi aprofundeze no iunile fundamentale despre civilizaţia franceză şi 
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europeană 
- S  conştientizeze aspectul diferenţelor culturale reflectate în limb  şi a 

impactului acestora în interac iunile profesionale. 

7.2 Obiectivele specifice 

- Dezvoltarea şi consolidarea unui vocabular economic prin abordarea unor texte 
specializate; 

- Dezvoltarea şi consolidarea mecanismelor gramaticale specifice textelor 
economice; 

- Sistematizarea cunoştin elor teoretice şi practice în scopul decod rii unui text de 
specialitate; 

- Familiarizarea studen ilor cu elemente lingvistice intratextuale caracteristice 
complexit ii discursului economic, a structurilor semantice şi func iilor categoriilor 
de texte amintite; 

- Dezvoltarea capacit ii de identificare a termenilor şi structurilor care trimit spre 
concepte particulare ale domeniului, al c ror ancodaj / decodaj contextualizat 
impune consultarea specialistului din domeniul economic. 

 
8. Conţinuturi 

. Curs  Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observa ii 
Resurse folosite 

1   

  
2   

….   
n   

Bibliografie 
1.  .... 
2.  .... 

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

Metode de 
predare 

Observa ii 
Resurse folosite 

1 La politique économique de l’UE 2 -Lectura 
dirijat  

-Ascultare 
suport audio/ 

-Conversa ia 

-Traducerea / 
versiunea 

-Exerci ii de 
lexic 

Fişe de lucru, tabl  / 
flipchart şi cret  / 

marker; 
casetofon/laptop/mp

3 player pentru 
audi ii. 

2 La politique monétaire de l’UE 2 
3 Le taux de chômage en France 2 
4 Les différents prélèvements obligatoires : la France   2 

5 
Les différents prélèvements obligatoires : les pays 
occidentaux  
 

2 

6 Test 2   
7 L’importance et l’évolution des finances locales  -Lectura 

dirijat  

-Ascultare 
suport audio/ 

-Conversa ia 

-Traducerea / 
versiunea 

-Exerci ii de 
lexic 

Fişe de lucru, tabl  / 
flipchart şi cret  / 

marker; 
casetofon/laptop/mp

3 player pentru 
audi ii. 

8 Les comptables et les financiers sont recherchés  2 
9 Les banques françaises 2 

10 BNP Paribas  2 
11 Vente et marketing, quelle différence? 2 
12 L’achat et la vente d’espace publicitaire 2 

‘13 Les douanes 

2 

14 Evaluation finale 2   
 
Bibliografie 
BASSI, C, CHAPSAL, A-M., 2005, Diplomatie.com, CLE International 
BLOOMFIELD, A., TAUZIN, B., 2001, Affaires à suivre, Hachette, Paris 
CAILLAUD, C., 2008, Modèles de lettres indispensables pour l’entreprise, Éd. Nathan Prometis 
CHERIFI, S., GIRARDEAU, B., MISTICHELLI, B.,  2009, Travailler en français «en entreprise» A2/B1 livre + CD audio 

rom, Didier 
CILIANU-LASCU, C.; COICULESCU, A.; CHI U L.; F GUREL, O., 2005, Mots et expressions – discours en économie, 
Bucureşti, Ed. Teora  
CLOOSE, Éliane, 2014, Le français du monde du travail - Approche spécifique de l’économie et du monde des affaires, 
Presses Universitaires de Grenoble 
CONSTANTINESCU, I., 2004, Le français des affaires, Bucureşti, Ed. Milena Press  
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DELACOURT, F., 1996, Le français des affaires, Paris, De Vechi 
DUBOIS, A-L., 2006, Objectif express 1, Hachette, Paris 
DUBOIS, A-L., 2009, Objectif express 2, Hachette, Paris 
GRUNEBERG, A., B. Tauzin, 2001, Comment vont les affaires, Paris, Hachette 
HENNY, F., 2009, Communiquons par l’écrit, ASSAP 
LORENTZ, M.A., 2003, Le français du management. Créer une entreprise, Bucureşti, Ed. ASE 
PENFORNIS, J.-L., 2006, Français.com, Paris, CLE International 
PERRAT, P., 2009, Les règles d’or de l’écriture en entreprise. Réussir vos mails, newletters, comptes rendus, rapports, 

communiqués de presse, L’Etudiant 
SAVIN, V., C. – A. Savin, 2002, Dicţionar francez-român (administrativ, comercial, economic, financiar-bancar, juridic), 
Cluj-Napoca, Ed. Dacia Educa ional 
TOADER, M., 2002, Le français des affaires, Cluj-Napoca, PUC 
TOMESCU, M., 2001, Le français économique et administratif, Ed. Pygmalion, Piteşti 
TOMESCU, M., 2010, Le français économique pour l’enseignement à distance, Ed. Universit ii din Piteşti (suport 
electronic) 
TOMESCU, M., 2017, Le Français du monde du travail et des affaires, Editura Universit ii din Piteşti (support 
electronic) 
WILLIAMS, S., N., – MCANDREW, Cazorla, 1997, Franceza pentru oameni de afaceri, Bucureşti, Ed. Teora 
Revues :  

Expansion, Capital, Action commerciale, Le nouvel économiste, Revue d’économie politique 
 

9.  Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului 

Prin nivelul de limb  dobândit la finalul cursului, studentul poate s  în eleag  ideile principale din texte complexe pe 
teme concrete şi abstracte, inclusiv în discu ii tehnice din specialitatea sa. Poate s  comunice cu un anumit grad de 
spontaneitate şi de fluen  cu un vorbitor nativ. Poate s  ac ioneze şi s  execute sarcini profesionale, în mediul din 
specialitatea sa, pe baza comunic rii lingvistice. Poate s  utilizeze limba cu eficacitate în via a social , profesional  sau 
academic . 
 

10.  Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere  
din nota finală 

10.4 Curs    

10.5 Seminar / 
Laborator /  
Tema de cas  

-participarea activ  la seminar, 
rezolvarea studiilor de caz;  

- gradul de încadrare în cerin ele 
impuse în ceea ce priveşte realizarea 
temei de cas . 

Evaluare formativă, în timpul 
semestrului  
- participarea activ  la seminar 
- test semestru  
- tem  de cas . 
 
Evaluare sumativă, la sfârşitul 
semestrului 

 
20% 
30% 
20% 
 
10% 

10.6 Standard minim 
de performan  

Aproprierea no iunilor fundamentale abordate (nota 5) 

 
 
Data complet rii   Titular de curs,    Titular de seminar / laborator, 
21 septembrie 2017  .....     conf.univ.dr. Ana-Marina Tomescu 
 
 
Data aprob rii în Consiliul departamentului,  Director de departament,   Director de departament, 
29 septembrie 2017     (prestator)   (beneficiar), 
      Conf.univ.dr. Laura Cî u                conf.univ.dr. Daniela Mihai  
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FIŞA DISCIPLINEI 
 

Limba franceză economică şi de afaceri, anul universitar 2017-2018 

 

1. Date despre program 
1.1 Institu ia de înv mânt superior Universitatea din Piteşti 
1.2 Facultatea Ştiin e Economice şi Drept 
1.3 Departamentul Management și Administrarea Afacerilor 
1.4 Domeniul de studii Finan e 
1.5 Ciclul de studii Licen  
1.6 Programul de studiu / calificarea Administrarea Afacerilor 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Limba franceză economică şi de afaceri 
2.2 Titularul activit ilor de curs  
2.3. Titularul activit ilor de seminar Conf.univ.dr. Ana-Marina Tomescu 
2.4 Anul de studii II 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare V 2.7 Regimul disciplinei L 
  

1. Timpul total estimat 
3.1 Num r de ore pe sapt mân  2 3.2 din care curs - 3.3 seminar/laborator 2 
3.4 Total ore din planul de inv. 22 3.5 din care curs - 3.6 seminar/laborator 22 
Distribu ia fondului de timp ore 
Studiul dup  manual, suport de curs, bibliografie şi noti e 8 
Documentare suplimentar  în bibliotec  şi pe platformele electronice de specialitate  8 
Preg tire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 6 
Tutoriat 2 
Examin ri 4 
Alte activit i .....  
3.7 Total ore studiu individual 28 
3.8 Total ore pe semestru 50 
3.9 Număr de credite 2 

 
2. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum 
Nivel de competen  lingvistic  A1- A2 conform Cadrului European Comun de 
Referin  pentru Limbi 

4.2 De competen e 

 Capacitatea de analiz  şi sintez  
 Capacitatea de în elegere şi utilizare a limbajului şi a conceptelor domeniului 

de studiu 
 Capacitatea de a utiliza induc ia şi deduc ia 
 Capacitatea de structurare şi interpretare a informa iei 
 Capacitatea de gândire pragmatic  şi aplicativ  

 
3. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desf şurare a cursului  

5.2 De desf şurare a laboratorului 
- Dotarea sãlii de seminar cu CD player 
- Sus inerea testului de verificare 
- Respectarea termenelor de predare a temei de cas  

 
4. Competenţe specifice vizate 

C
om

pe
te

n
e 

tr
a

n
sv

e
rs

a
le

 
  CT3. Identificarea oportunit ilor de formare continu  şi valorificarea eficient  a resurselor şi tehnicilor de 

înv are pentru propria dezvoltare – 2 PC 

 
5. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Parcurgerea acestui curs semestrial de limba str in  îi va permite studentului: 

- S  dobândeasc  competen a necesar  pentru a comunica, oral sau în scris, în 
contexte profesionale sau socioculturale diverse, prin mesaje cu grad de 
complexitate mediu; 

- S -şi dezvolte strategii de înv are individuale în vederea amelior rii propriei 
competenţe lingvistice, inclusiv plurilingvă, în func ie de nevoile specifice, prin 
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munca în echip  sau în autonomie; 
- S -şi identifice şi s  utilizeze instrumentele lingvistice esen iale profesiei pentru 

care se preg tesc prin programul de studii urmat; 
- S -şi aprofundeze no iunile fundamentale despre civilizaţia franceză şi 

europeană 
- S  conştientizeze aspectul diferenţelor culturale reflectate în limb  şi a 

impactului acestora în interac iunile profesionale. 

7.2 Obiectivele specifice 

- Dezvoltarea şi consolidarea unui vocabular economic prin abordarea unor texte 
specializate; 

- Dezvoltarea şi consolidarea mecanismelor gramaticale specifice textelor 
economice; 

- Sistematizarea cunoştin elor teoretice şi practice în scopul decod rii unui text de 
specialitate; 

- Familiarizarea studen ilor cu elemente lingvistice intratextuale caracteristice 
complexit ii discursului economic, a structurilor semantice şi func iilor categoriilor 
de texte amintite; 

- Dezvoltarea capacit ii de identificare a termenilor şi structurilor care trimit spre 
concepte particulare ale domeniului, al c ror ancodaj / decodaj contextualizat 
impune consultarea specialistului din domeniul economic. 

 
8. Conţinuturi 

8.1. Curs  Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observa ii 
Resurse folosite 

1   

  
2   

….   
n   

Bibliografie 
3.  .... 
4.  .... 

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

Metode de 
predare 

Observa ii 
Resurse folosite 

1 
L’assurance-vie  
 

2 
-Lectura 
dirijat  

-Ascultare 
suport audio/ 

-Conversa ia 

-Traducerea / 
versiunea 

-Exerci ii de 
lexic 

Fişe de lucru, tabl  / 
flipchart şi cret  / 

marker; 
casetofon/laptop/mp

3 player pentru 
audi ii. 

2 
La rémunération des fonds en euros 
 

2 

3 
Les transports (maritime et aérien) en France  
 

2 

4 
L’agriculture française  
 

2 

5 

Test 

2 

6 
Le tourisme en Europe 
 

2 
  

7 
La situation économique de l’Algérie  
 2 

-Lectura 
dirijat  

-Ascultare 
suport audio/ 

-Conversa ia 

-Traducerea / 
versiunea 

-Exerci ii de 
lexic 

Fişe de lucru, tabl  / 
flipchart şi cret  / 

marker; 
casetofon/laptop/mp

3 player pentru 
audi ii. 

8 
Le Canada en train : des chutes du Niagara à la côte 
Pacifique 
 

2 

8 
L’économie en Outre-mer  
 

2 

10 
La lettre commerciale 
 2 

11 Évaluation finale 2 

Bibliografie 
BASSI, C, CHAPSAL, A-M., 2005, Diplomatie.com, CLE International 
BLOOMFIELD, A., TAUZIN, B., 2001, Affaires à suivre, Hachette, Paris 
CAILLAUD, C., 2008, Modèles de lettres indispensables pour l’entreprise, Éd. Nathan Prometis 
CHERIFI, S., GIRARDEAU, B., MISTICHELLI, B.,  2009, Travailler en français «en entreprise» A2/B1 livre + CD audio 

rom, Didier 
CILIANU-LASCU, C.; COICULESCU, A.; CHI U L.; F GUREL, O., 2005, Mots et expressions – discours en économie, 
Bucureşti, Ed. Teora  
CLOOSE, Éliane, 2014, Le français du monde du travail - Approche spécifique de l’économie et du monde des affaires, 
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Presses Universitaires de Grenoble 
CONSTANTINESCU, I., 2004, Le français des affaires, Bucureşti, Ed. Milena Press  
DELACOURT, F., 1996, Le français des affaires, Paris, De Vechi 
DUBOIS, A-L., 2006, Objectif express 1, Hachette, Paris 
DUBOIS, A-L., 2009, Objectif express 2, Hachette, Paris 
GRUNEBERG, A., B. Tauzin, 2001, Comment vont les affaires, Paris, Hachette 
HENNY, F., 2009, Communiquons par l’écrit, ASSAP 
LORENTZ, M.A., 2003, Le français du management. Créer une entreprise, Bucureşti, Ed. ASE 
PENFORNIS, J.-L., 2006, Français.com, Paris, CLE International 
PERRAT, P., 2009, Les règles d’or de l’écriture en entreprise. Réussir vos mails, newletters, comptes rendus, rapports, 

communiqués de presse, L’Etudiant 
SAVIN, V., C. – A. Savin, 2002, Dicţionar francez-român (administrativ, comercial, economic, financiar-bancar, juridic), 
Cluj-Napoca, Ed. Dacia Educa ional 
TOADER, M., 2002, Le français des affaires, Cluj-Napoca, PUC 
TOMESCU, M., 2001, Le français économique et administratif, Ed. Pygmalion, Piteşti 
TOMESCU, M., 2010, Le français économique pour l’enseignement à distance, Ed. Universit ii din Piteşti (suport 
electronic) 
TOMESCU, M., 2017, Le Français du monde du travail et des affaires, Editura Universit ii din Piteşti (support 
electronic) 
WILLIAMS, S., N., – MCANDREW, Cazorla, 1997, Franceza pentru oameni de afaceri, Bucureşti, Ed. Teora 
Revues :  

Expansion, Capital, Action commerciale, Le nouvel économiste, Revue d’économie politique 
 

9.  Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului 

Prin nivelul de limb  dobândit la finalul cursului, studentul poate s  în eleag  ideile principale din texte complexe pe 
teme concrete şi abstracte, inclusiv în discu ii tehnice din specialitatea sa. Poate s  comunice cu un anumit grad de 
spontaneitate şi de fluen  cu un vorbitor nativ. Poate s  ac ioneze şi s  execute sarcini profesionale, în mediul din 
specialitatea sa, pe baza comunic rii lingvistice. Poate s  utilizeze limba cu eficacitate în via a social , profesional  sau 
academic . 
 

10.  Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere  
din nota finală 

10.4 Curs    

10.5 Seminar / 
Laborator /  
Tema de cas  

-participarea activ  la seminar, 
rezolvarea studiilor de caz;  

- gradul de încadrare în cerin ele 
impuse în ceea ce priveşte realizarea 
temei de cas . 

Evaluare formativă, în timpul 
semestrului  
- participarea activ  la seminar 
- test semestru  
- tem  de cas . 
 
Evaluare sumativă, la sfârşitul 
semestrului. 

 
30% 
30% 
30% 
 
10% 

10.6 Standard minim 
de performan  

Aproprierea no iunilor fundamentale abordate (nota 5) 

 
 
Data complet rii   Titular de curs,    Titular de seminar / laborator, 
21 septembrie 2017  .....     conf.univ.dr. Ana-Marina Tomescu 
 
 
Data aprob rii în Consiliul departamentului,  Director de departament,   Director de departament, 
29 septembrie 2017     (prestator)   (beneficiar), 
      Conf.univ.dr. Laura Cî u                conf.univ.dr. Daniela Mihai  
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FIŞA DISCIPLINEI 
 

LIMBA ENGLEZǍ 
 

2017 - 2018 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 
1.2 Facultatea Stiinte Economice si Drept 

1.3 Departamentul Management şi Administrarea Afacerilor 
1.4 Domeniul de studii Administrarea Afacerilor 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studiu / calificarea Administrarea Afacerilor – IF /Economist 
 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei  Limba engleză III 
2.2 Titularul activităţilor de curs   - 

2.3 Titularul activităţilor de seminar / laborator  Lect. univ. dr. Mincă Nicoleta 

2.4 Anul de studii II 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare V 2.7 Regimul disciplinei 
Obligat

orie 
  

3. Timpul total estimat 

3.1 Număr de ore pe saptămână 2 3.2 din care curs  3.3 S / L / P 2 

3.4 Total ore din planul de înv. 28 3.5 din care curs  3.6 S / L / P 28 

Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual Ore 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 8 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 6 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 2 

Tutorat     2 

Examinări 4 

Alte activităţi .....  

3.7 Total ore studiu individual 22 

3.8 Total ore pe semestru 50 

3.9 Număr de credite 2 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 De curriculum - 

4.2 De competenţe 

Nivel de competenţă lingvistică A2-B1 conform Cadrului European Comun de 
Referinţă pentru Limbi 
 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1 De desfăşurare a cursului - 

5.2 De desfăşurare a laboratorului 
dotarea sălii de seminar cu tablă / flipchart şi cretă / marker, casetofon/ laptop/ 
mp3 player pentru audiţii 

 
6. Competenţe specifice vizate 

C
o
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io  
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CT3 

 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru 
propria dezvoltare 

 

7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

    Prin nivelul de limbă dobândit la finalul cursului, studentul poate să înţeleagă ideile 
principale din texte complexe pe teme concrete şi abstracte, inclusiv în discuţii din 
specialitatea sa. Poate să comunice cu un anumit grad de spontaneitate şi de fluenţă cu un 
vorbitor nativ. Poate să acţioneze şi să execute sarcini profesionale, în mediul din 
specialitatea sa, pe baza comunicării lingvistice. Poate să utilizeze limba cu eficacitate în 
viaţa socială, profesională sau academică  

7.2 Obiectivele specifice 

Obiective cognitive  Sa recunoasca si sa defineasca corect termenii specifici domeniului de 
studiu; sa comunice oral sau in scris, in contexte profesionale sau socioculturale diverse, 
prin mesaje cu grad mediu de dificultate; sa inteleaga si sa interpreteze corespunzator 
mesajul global al unui text de specialitate; 
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Obiective procedurale  Sa utilizeze noile tehnici de invatare a unei limbi straine in activitati 
practice de comunicare cu nativi sau non-nativi; sa-şi dezvolte strategii de învăţare 
individuale în vederea ameliorării propriei competenţe lingvistice, inclusiv plurilingvă, în 
functie de nevoile specifice, prin munca în echipă sau în autonomie; să identifice şi să 
utilizeze instrumentele lingvistice esenţiale profesiei pentru care se pregătesc prin 
programul de studii urmat; 
Obiective atitudinale  Să surprindă aspectul diferenţelor culturale reflectate în limbă şi al 
impactului acestora în interacţiunile profesionale; sa reactioneze in dezbateri pe baza de 

feedback; sa promoveze atitudinea pozitiva fata de partenerii de dialog; sa dezvolte spiritul 

de initiativa in elaborarea unor sarcini. 

 
8. Conţinuturi 

8.1. Curs 
Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

 1    

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

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1 
On Partnership; Types of partnership; Ordinary Partnership; 
Limited Partnership 

 4 
 

Lectura dirijată 
- Ascultare 
suport audio/ 
Conversaţia 
- Traducerea / 
versiunea 
-Exerciţii de lexic 

Metode audio 
Laptop 

2 
The Globalization of Financial Markets; The principle of 
Globalization; The International Monetary  Fund 

 
 2 

3 
New Economic Sectors; Eco-tourism; Multi-media Industry 
 

 2 

4 
Economics, Jobs and Social Benefits; Downsizing & 
Retraining 

 
 2 

5 Accounting; Basic Accounting Principles; Balance Sheet  
 2 

7 
Mid-term test  

  
 2 

8 
Export-Import; Types of Financing; Delivery Note 
 

 2 

9 

How to Encourage Corporations to Behave; Mergers & 
Takeovers; Internal Growth 
 

 2 

10 

Major Trading Blocs Today; Free-Trade Area & Customs 
Unions 
 

 2 

11 

Industrial Relations and Human Resources; Trade Unions in 
Great Britain 
 

 2 

12 

Legal forms of Business Organizations; Types of business 
organizations 
 

 2 

13 
Insurance; Fire Insurance; Marine Insurance 
 

 2 

14 
 
Final examination 

 2 

Bibliografie 
 

Ilinca, Cristina, English for Business Communication, Editura Universitatii din Pitesti, 2017 
Mincă, Nicoleta, Ionică, Laura, A Practical Course in Economics, Editura The Flower Power, 2003 
Mincă, Nicoleta, English for Business, Editura Universitatii din Pitesti, 2004 
Niţu, Carmen Raluca. Economic Translations. Craiova : Editura Universitaria, 2013 
Powell, Mark, Martinez, Ron, Jillett, Rosi, New Business Matters, Thomson, 2009 
Widdowson, Robin, Market Leader, Pearson Longman, 2010 
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9.  Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului 

 
 

În vederea actualizării şi îmbunătăţirii conţinutului disciplinei, cadrele didactice au participat la următoarele activităţi: 
- schimb de bune practici cu colegi din alte centre universitare; 
- workshop-uri cu participarea unor specialişti din domeniu. 
 
 

10.  Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere  
din nota finală 

10.4 Curs    

10.5 Seminar / 
Laborator /  
Tema de casă 

- Participarea activă la seminar, 
- Gradul de încadrare în cerinţele impuse în 
ceea ce priveşte realizarea temelor 
- Gradul de insusire a competenţelor testate la 
evaluarea partiala 

Răspunsuri la seminar 
Test scris 
Prezentare referate 

Verificare 

30% 
30% 
30% 

         10% 

10.6 Standard minim 
de performanţă 

Elaborarea şi susţinerea cu argumente a aplicării unui plan personal de dezvoltare profesională 

 
 

Data completării   Titular de curs,    Titular de seminar / laborator, 
15 septembrie 2017  .....     Lect.univ.dr. Mincă Nicoleta 
 
 

Data aprobării în Consiliul departamentului,  Director de departament,   Director de departament, 
29  septembrie 2017    (prestator)   (beneficiar), 
 
                                                                               Conf.univ.dr. Citu Laura                   Conf.univ.dr. Mihai Daniela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      .....    ..... 
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FIŞA DISCIPLINEI 
 

Management internaţional, 2017-2018 

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 Licenţă 
1.6 Programul de studiu / calificarea Management/ Economist 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Management internaţional 
2.2 Titularul activităţilor de curs Conf.univ.dr. Brutu Mădălina 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf.univ.dr. Brutu Mădălina 
2.4 Anul de studii II 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei O 
  

3. Timpul total estimat 

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 3.2 din care curs 2 3.3 S / L / P 1 
3.4 Total ore din planul de înv. 42 3.5 din care curs 28 3.6 S / L / P 14 
Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual Ore 
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 28 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 23 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 26 
Tutorat 2 
Examinări 2 
Alte activităţi ..... 2 
3.7 Total ore studiu individual 83 
3.8 Total ore pe semestru 125 
3.9 Număr de credite 5 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum 
Cunoaşterea elementelor de management general şi marketing, discipline studiate 
în anul I. 

4.2 De competenţe Capacităţi de analiză, sinteză, gândire divergentă 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului -    Dotarea sălii de curs cu video-proiector 

5.2 De desfăşurare a seminarului 
- Dotarea corespunzătoare a sălii de seminar 
- Susţinerea testului de verificare 
- Respectarea termenelor de predare a temei de casă 

 
6. Competenţe specifice vizate 

C
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 C1.                C. 1. Culegere, prelucrare și analiză de informații privind interacțiunea mediu extern-întreprindere/ 

organizaţie – 1 PC 
C.2. Asistență pentru administrarea activității ansamblului întreprinderii/ organizației – 1 PC 
C.4. Asistenţă în managementul resurselor umane – 1 PC 
C.5. Utilizarea bazelor de date specifice administrării afacerilor– 1 PC 

C
om

pe
te

nţ
e 

tr
a

n
sv

e
rs

a
le

 
 

 CT1. Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in cadrul propriei strategii de munca 
riguroasă, eficientă şi responsabilă – 1 PC 
 

 
7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Familiarizarea studenților cu afacerilor internaţionale, mai exact cu instrumentele de 
gestionare şi conducere a acestora. 
 

7.2 Obiectivele specifice 

A. Obiective cognitive 
1.Înţelegerea conceptului de management internaţional şi delimitarea corectă de 
managementul comparat. 
2. Identificarea mecanismelor de internaţionalizare a afacerilor. 
3. Crearea de deprinderi în luarea deciziei în context internaţional 
4. Însuşirea modalităţii de elaborare şi implementare a strategiei 
5. Cunoaşterea modului de structurare organizatorică a firmelor internaţionale. 
6. Identificarea specificului în MRU în context internaţional 
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7. Deprinderi in elaborarea unui cod de etică 
B. Obiective procedurale 
1. Corelarea unor experiențe profesionale cu unele teorii manageriale specifice 

domeniului internaţional. 
2. Identificarea unor situații concrete  de aplicare a teoriilor managementului internaţional. 
3. Identificarea unor situaţii concrete de internaţionalizare a firmelor. 
4. Identificarea principalelor strategii de internaţionalizare. 
C. Obiective atitudinale 
1. Respectarea normelor de deontologie ale profesiei de economist 
2. Cooperarea în echipe de lucru pentru rezolvarea diferitelor sarcini de serviciu;  
3. Utilizarea unor metode specifice de elaborare a unui plan de dezvoltare personală și 

profesională 
 

8. Conţinuturi 

8.1. Curs  
Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1 

1. Managementului internaţional  – parte a ştiinţei 
managementului 
1.1. Evoluţia conceptului management 
1.2. Caracteristici esenţiale ale ştiinţei managementului 
1.3. Definirea managementului internaţional în context 
multicultural. 

3   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- prelegerea 
- dezbaterea 
cu oponent 
imaginar 
- organizatorul 
grafic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentarea în 
power –point 

2 

2. Mecanisme şi instrumente de planificare în companiile 
multinaţionale 
2.1.Componentele planificării strategice 

2.1.1. Viziunea şi misiune firmei 
2.1.2. Obiectivele fundamentale (strategice)  
2.1.3. Opţiunile strategice 
2.1.4. Resursele 
2.1.5. Termenele 
2.1.6. Avantajul competitiv 

2.2.Analiza SWOT - instrument utilizate în planificarea strategică 
a companiilor multinaţionale 

2.2.1. Prezentarea teoretică a analizei SWOT 
2.2.2. Implicarea analizei SWOT în planificarea strategică 
2.2.3.  Procesul de aplicare al analizei 

3 

 3. 

3.  Soluţii de organizare în managementul internaţional 
3.1.Rolul, importanţa şi formele de bază ale organizării 
structurale 
3.2.Posibilităţi de organizare în managementul internaţional 

3.2.1. Structura organizatorică cu un departament de export 
3.2.2. Structura organizatorică cu un departament de relaţii 

internaţionale 
3.2.3. Structura organizatorică globală  pe produs 
3.2.4. Structura organizatorică globală geografică 
3.2.5. Structura organizatorică globală funcţională 
3.2.5. Structuri organizatorice globale mixte 

3 

4. 

4.  Controlul în companiile multinaţionale 
4.1. Importanţa şi rolul controlului în afacerile internaţionale 
4.2. Etapele procesului de control 
4.3. Tipurile de control în afacerile internaţionale 

3 

5. 

5.  Vânzarea pe pieţele internaţionale 
5.1. Specificul vânzării pe pieţele internaţionale 
5.2. Forme de organizare a activităţii de vânzare internaţională 
 

2 

6. 

6. Managementul resurselor umane în firme cu activitate 
internaţională - componente şi relaţii, analiza şi proiectarea 
posturilor  
6.1. Managementul resurselor umane – componente şi relaţii 
6.2. Analiza şi proiectarea posturilor 

2 

7. 

7. Managementul resurselor umane în firme cu activitate 
internaţională - recrutarea personalului în cadru internaţional 
7.1. Recrutarea personalului în cadru internaţional 
 

3 

8. 

8. Managementul resurselor umane în firme cu activitate 
internaţională - pregătirea şi perfecţionarea resurselor umane - 
tendinţe şi orientări înregistrate pe plan internaţional  
8.1. Pregătirea şi perfecţionarea resurselor umane - tendinţe şi 
orientări înregistrate pe plan internaţional  

3 
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9. 

9. Managementul resurselor umane în firme cu activitate 
internaţională - managementul performanţelor,  evaluarea 
performanţelor  
9.1.Managementul performanţelor  - evaluarea performanţelor 

3 

10 

10. Managementul resurselor umane în firme cu activitate 
internaţională: menţinerea şi motivarea personalului– viziunea 
internaţională 
10.1. Menţinerea şi motivarea personalului– viziunea 
internaţională  

3 

Bibliografie 
1. Androniceanu A., Management public internaţional, Editura Universitară, Bucureşti, 2010 
2. Aurel Manolescu, Vorel Lefter, Alecsandrina Deaconu, Cristian-Virgil Marinas,  Managementul resrurselor 

umane, Editura Pro Universitaria 2012 
3. Brutu M, Management internaţional – manual universitar pentru învăţământ cu frecvenţă redusă, (suport 

electronic), 2016 
4. Burduş E., Management compartat internaţional., Editura Pro Universitaria, Bucureşti 2012 
5. Constantin Brătianu, Gândire strategică, Editura Pro Universitaria 2015 
6. Filip R., Iamandi I.E., Management internaţional, suport de curs, ASE ,2012 
7. Harvard Business Revi Simon Sinek, Liderii mănâncă ultimii, Publica 2014 
8. Mihai D., Brutu M., Management  – Fundamente teoretice. Teste grilă. Aplicaţii, Editura Universităţii din Piteşti, 

Piteşti, 2014 
9. Mihai D., Brutu M.,, Managementul aprovizionării şi vânzării – Fundamente teoretice şi teste grilă, Editura 

Universităţii din Piteşti, Piteşti, 2014 
10. Petrache I., Managementul tranzacţiilor comerciale, Editura Universitară, 2008 
11. Popa I., Management internaţional, Editura Economică, Bucureşti, 2009 
12. Popa I., Tehnica operaţiunilor de comerţ, Editura Economică, 2011 
13. Richard Branson, Afacerile pentru oameni, Editura Publica, 2012 

8.2. Aplicaţii: Seminar Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1 
• Seminar organizatoric: prezentarea obiectivelor disciplinei, a 

competenţelor vizate, distribuirea temelor si a referatelor  
2 

- dialogul 
- dezbatere 
lucru în echipa 
- conversaţia 
euristică 

 

Studiu de caz, 
prezentare  temă de 

casă, test de 
verificare 

2        Global versus naţional 2 

3 • Modalităţi practice de internaţionalizare  a afeacerilor 2 

4 
• Model de elaborare şi implementare al   strategiei în afacerile 

internaţionale  
2 

5 • Decizia în managementul internaţional. Soluţii de optimizare. 2 

6 
Analiza structurilor organizatorice ale diferitelor companii 

multinaţionale 

2 

7 Tipuri de control în managementul internaţional 2 
Bibliografie 

1. Androniceanu A., Management public internaţional, Editura Universitară, Bucureşti, 2010 
2. Brutu M, Management internaţional – manual universitar pentru învăţământ cu frecvenţă redusă, (suport 

electronic), 2016 
3. Brutu M, Antoniu E: Managementul afacerilor internaţionale-teste grilă, Editura Sitech, Craiova, 2008 
4. Constantin Brătianu, Gândire strategică, Editura Pro Universitaria 2015 
5. Filip R., Iamandi I.E., Management internaţional, suport de curs, ASE ,2012 
6. Harvard Business Revi Simon Sinek, Liderii mănâncă ultimii, Publica 2014 
7. Jack Canfield, Principiile succesului, ACT şi Publirom, 2015 
8. James M. Kouzes, Barrz Y. Posner, Adevărul despre leadership, BMI Consulting Grup, 2016 
9. Jhon P. Kotter, Matusushita Leadership, Publica 2015 
10. Linda A. Hill, Kent Lineback, Excelenţa în management, Litera, 2015 
11. Mihai D., Brutu M., Management  – Fundamente teoretice. Teste grilă. Aplicaţii, Editura Universităţii din 

Piteşti, Piteşti, 2014 
12. Mihai D., Brutu M., Managementul aprovizionării şi vânzării – Fundamente teoretice şi teste grilă, Editura 

Universităţii din Piteşti, Piteşti, 2014 
13. Petrache I., Managementul tranzacţiilor comerciale, Editura Universitară, 2008 
14. Popa I., Management internaţional, Editura Economică, Bucureşti, 2009 
15. Popa I., Tehnica operaţiunilor de comerţ, Editura Economică, 2011 
16. Richard Branson, Afacerile pentru oameni, Editura Publica, 2012 

 
9.  Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului 
 Competenţele procedurale şi atitudinale ce vor fi achiziţionate la nivelul disciplinei – vor satisface  aşteptările  

angajatorilor din domeniul afacerilor internaţionale 
 Întâlniri periodice cu angajatorii în scopul corelării conţinutului disciplinei şi metodelor de predare cu aşteptările 

acestora 
Notă: Universitate din Piteşti evaluează periodic gradul de satisfacţie al reprezentanţilor angajatorilor faţă de 
competenţele profesionale şi transversale dobândite de către absolvenţi. 
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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. 
 

 
-     Evaluare finală. 

 
50 %  
 
 
 

10.5 Seminar 

-participarea activă la seminar, 
rezolvarea studiilor de caz;  
 
 
- gradul de încadrare în cerinţele 
impuse în ceea ce priveşte realizarea 
temei de casă. 
 
- corectitudinea şi exhaustivitatea 
cunoştinţelor;  
- coerenţa logică;  
- gradul de asimilare a limbajului de 
specialitate. 
 

- Expunerea liberă a studentului;  
- Chestionare orală sub formă de 
dialog. 
 
-Prezentarea orală a temei de 
casă; 
-Chestionare orală. 
 
- Evaluare scrisă în timpul 
semestrului; 
 
 

10% 
 
 
20% 
 
 
 
 
20% 

10.6 Standard minim 
de performanţă 

1. Comunicarea unor informaţii utilizând corect limbajul ştiinţific referitor la domeniul 
managementului internaţional 
2. Cunoaşterea conceptelor de bază proprii disciplinei “Management internaţional” 
3. Capacitatea de a aplica achiziţiile în simularea unui proces decizional specific 
managementului internaţiona 

 
 
Data completării   Titular de curs,              Titular de seminar, 
29 septembrie 2017      Conf. univ. dr. Mădălina Brutu                  Conf. univ. dr. Mădălina Brutu 
 
 
Data aprobării în Consiliul departamentului,  Director de departament,   Director de departament, 
3 octombrue 2017     (prestator)   (beneficiar), 
                     Conf. univ. dr. Daniela Mihai          Conf. univ. dr. Daniela Mihai            



 

FIŞA DISCIPLINEI 
Management, anul universitar: 2017 - 2018 

 

1. Date despre program 

1.1 Institu ia de înv mânt superior Universitatea din Piteşti 
1.2 Facultatea Facultatea de Ştiin e Economice şi Drept 
1.3 Departamentul Management şi Administrarea Afacerilor 

1.4 Domeniul de studii Administrarea Afacerilor 

1.5 Ciclul de studii Licen  

1.6 Programul de studiu / calificarea Administrarea Afacerilor / Economist 
 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Management 

2.2 Titularul activit ilor de curs Conf. univ. dr. Daniela MIHAI 

2.3 Titularul activit ilor de seminar  Conf. univ. dr. Daniela MIHAI 

2.4 Anul de studii II 2.5 Semestrul 1 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei O 
  

3. Timpul total estimat 

3.1 Num r de ore pe sapt mân  4 3.2 din care curs 2 3.3 S / L / P 2 

3.4 Total ore din planul de înv. 56 3.5 din care curs 28 3.6 S / L / P 28 

Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual ore 

Studiu dup  manual, suport de curs, bibliografie şi noti e 30 

Documentare suplimentar  în bibliotec , pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 28 

Preg tire seminarii, teme, referate, portofolii, eseuri 28 

Tutorat 3 

Examin ri 2 

Alte activit i (comunicarea bidirec ional  cu titularul de disciplin ) 3 

3.7 Total ore studiu individual 94 

3.8 Total ore pe semestru 150 

3.9 Număr de credite 6 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 De curriculum Elemente de Microeconomie, Economia întreprinderii, Cultur  antreprenorial  

4.2 De competen e Capacit i de analiz , sintez , gândire divergent  
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desf şurare a cursului -  Dotare a s lii de curs cu videoproiector 
-  Dotarea s lii de curs cu tabl  / flipchart şi cret  / marker 

5.2 De desf şurare a seminarului 
- Dotarea corespunz toare a s lii de seminar 
- Participarea studen ilor la seminarii 

 

6.  Competenţe specifice vizate 

C
om
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e 
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a
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C.1. Culegere, prelucrare și analiz  de informații privind interacțiunea mediu extern-întreprindere/ organiza ie – 
2 PC 
C.2. Asistenț  pentru administrarea activit ții ansamblului întreprinderii/ organizației – 2 PC 
C.3. Administrarea activit ii unei subdiviziuni din structura întreprinderii/ organiza iei – 1 PC 
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7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul general 
al disciplinei 

Însuşirea de c tre studen i a principalelor fundamente teoretice ale managementului. 

7.2 Obiectivele 
specifice 

A. Obiective cognitive 
1. Definirea corect  a obiectului de studiu al managementului şi corelarea cu celelalte 

discipline; 
2. Cunoaşterea şi în elegerea configura iei şi a rolului subsistemelor componente ale 

sistemului de management; 
3. Cunoaşterea, în elegerea şi interpretarea componentelor strategiei manageriale; 
4. Operarea cu conceptele fundamentale specifice func iilor management; 
5. Însuşirea conceptelor de organizare structural  şi procesual  a firmei; 
6. Explicitarea şi interpretarea conceptelor, proceselor, fenomenelor, st rilor, ideilor şi 

tendin elor în managementul afacerilor. 
B. Obiective procedurale 

1. Capacitatea de a realiza analiza şi interpretarea realit ilor din firme; 
2. Capacitatea de exercitare cu eficacitate şi eficien  a func iilor managementului; 
3. Capacitatea de a elabora strategii generale şi par iale de dezvoltare a organiza iei; 



 

4. Capacitatea de a fundamenta decizii pe baza informa iilor economico-financiare din 
firme; 

5. Capacitatea de organizare şi conducere de procese, gospod rire de mijloace şi 
activit i pentru afaceri de calitate şi eficien  ridicat , în calitate de manager; 

6. Capacitatea de a ini ia, derula şi finaliza proiecte şi de a angaja parteneriate cu 
organiza ii economice na ionale şi interna ionale. 

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

 

8.   Conţinuturi 

8.1. Curs 
Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observa ii 
Resurse folosite 

1 

TEMA NR. 1 

EVOLU IA, CARACTERISTICILE ŞI OBIECTUL DE STUDIU AL 
MANAGEMENTULUI 

1.1. Con inutul şi evolu ia conceptului de management; 
caracteristicile esen iale ale ştiin ei managementului; 
argumente în favoarea focus rii prioritare a ştiin ei 
managementului asupra întreprinderii; evolu ia 
concep iilor privind principiile managementului (1 or ) 

1.2. Obiectul de studiu al managementului (1 or ) 

2 

 prelegerea 

 conversa ia 
euristic  

 exemplificarea 

 organizatorul 

grafic 

 exerci iul  

 dezbaterea cu 

oponent 

imaginar  

calculatorul 
(prezentarea în 
power –point) 

 
 
 
 

 Prezent ri 
în power-

point 

 Studii de 

caz 

 Scurte 

prezent ri 
în power-

point 

pentru 

stimularea 

exerci iului 

2 

TEMA NR. 2  

PROCESELE DE MANAGEMENT, CA OBIECT DE STUDIU AL 
MANAGEMENTULUI 

2.1. Locul şi rolul proceselor de management în cadrul 
proceselor de munc ; principalele faze ale exercit rii 
procesului de management (2 ore) 

2.2. Componentele de baz  ale procesului de management (3 
ore) 

2.3. Procesele de execu ie – abordare în viziune managerial  
(3 ore) 

8 

3 

TEMA NR. 3 

RELA IILE DE MANAGEMENT, CA OBIECT DE STUDIU AL 
MANAGEMENTULUI  

3.1. Principalii factori care condi ioneaz  caracteristicile 
rela iilor de management (2 ore) 

3.2. Modalit i de concretizare a rela iilor de management (2 
ore) 

4 

4 

TEMA NR. 4 

INSTRUMENTE SPECIFICE EXERCIT RII PROCESELOR ŞI 
RELA IILOR DE MANAGEMENT 

4.1. Strategia – instrument esen ial de planificare (2 ore) 
4.2. Decizia – abordat  în calitate de principal instrument de 

management (2 ore) 
4.3. Organizarea structural  a firmei (2 ore) 
4.4. Organizarea informa ional  a firmei (2 ore) 
4.5. Tehnici de management vizând stimularea creativit ii 

personalului (1 or ) 
4.6. Sistemele neconven ionale de management (3 ore) 
4.7. Metode specifice de management (2 ore) 

14 

Bibliografie 
1  Burduş E., 

C pr rescu G., 
Androniceanu A., 
Miles M. 

– Managementul schimbării organizaţionale, Editura Economic , Bucureşti, 2011; 

2  C pr rescu G. – Managementul strategic al firmei de comerţ şi turism, Editura Rosetti, Bucureşti, 
2013; 

3  Ceocea C. – Teoria și practica deciziei manageriale, Editura Economic , București, 2014 

4  Dr ghici C., Mihai 
D., Brutu M.  

– Curs de management – teorie şi aplicaţii, Editura Sitech, Craiova, 2008; 

5  Dumitrescu M., 
Dumitrescu-
Peculea A. 

– Strategii și management: dimensiuni socio-umane contemporane, Editura Economic , 
București, 2014 

6  Lane H.  – Internaţional management behavoir. Oxford, Blackwell Publishing; 
7  Lencioni P. – Cinci tentații ale unui CEO, Editura Litera, București, 2015 

8  Mihai D., Brutu M. – Management – Fundamente teoretice. Teste grilă. Aplicaţii – manual destinat 
studenților IFR, Editura Universit ii din Piteşti, Piteşti, 2014 

http://www.edecon.ro/autor/885/costel-ceocea/
http://www.edecon.ro/autor/84/mihail-dumitrescu/
http://www.edecon.ro/autor/1154/adelina-dumitrescu-peculea/
http://www.edecon.ro/autor/1154/adelina-dumitrescu-peculea/
http://www.librarie-cartionline.net/autor/patrick-lencioni--i3487
http://www.librarie.net/editura/Fundatia+Romania+de+Maine


 

9  Nicolescu O. & 
col. 

– Minidicţionar de management (20 de volume), Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 
2011; 

10  Nicolescu O., 
Verboncu I. 

– Metodologii manageriale, Editura Universitar , Bucureşti, 2012; 

11  Nicolescu O., 
Plumb I., Pricop 
M., Vasilescu I., 
Verboncu I. 

– Abordări moderne în managementul şi economia organizaţiei, vol. I – IV, Editura 
Economic , Bucureşti, 2007 

   
 

8.2. Aplicaţii: Seminar  Nr. 
ore 

Metode de predare 
Observa ii 

Resurse folosite 

1 
Seminar organizatoric: prezentarea obiectivelor disciplinei şi a 
competen elor vizate; prezentarea general  a structurii proiectului 
ce trebuie elaborat şi distribuirea temelor 

2 

 Dialogul 
 Lucrul în grup 
 Exerci iul  
 Conversa ia 

euristic  
 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 
prezent ri în 
power-point 
pentru 
descrierea 
studiilor de 
caz și 
stimularea 
exerci iilor 

 Studii de caz 

2 Ghid de eficientizare a managementului organiza iei 4 

3 

Metode şi tehnici decizionale  

- Optimizarea deciziilor în condi ii de certitudine (8 ore) 

- Optimizarea deciziilor în condi ii de incertitudine (2 ore) 

- Optimizarea deciziilor în condi ii de risc (2 ore) 

12 

4 Evaluare periodic  2 

5 
Eficacitatea şi eficien a managementului organiza iei – Contribu ia 
managementului la creşterea eficacit ii şi eficien ei organiza iei 
economice  

4 

6 
Modalit i de creştere a eficacit ii şi eficien ei managementului 
organiza iei  4 

Bibliografie 

1. Ceocea C. – Teoria și practica deciziei manageriale, Editura Economic , București, 2014; 
2. Dr ghici C., Mihai 

D., Brutu M.  

– Curs de management – teorie şi aplicaţii, Editura Sitech, Craiova, 2008; 

3. Dr ghici C., Mihai 
D., Grosu M.  

– Management – aplicaţii, Editura Sitech, Craiova, 2007; 

4. Florescu M.S.  – Management of Publicly Financed Projects: a practical approach, Editura Economic , 
București, 2012; 

5. Gavrila T., Lefter 
V., Pricop M., 
Popescu D. 

– Managementul organizaţiilor: studii de caz, aplicații, teste de verificare, editia a II-a, 
Editura Economic , București, 2007; 

6. Grosu M., Mihai D. – Instrumente de planificare şi optimizare în managementul organizaţiei, Editura Sitech, 

Craiova, 2005; 
7. Mihai D., Brutu M. – Management – Fundamente teoretice. Teste grilă. Aplicaţii – manual destinat 

studenților IFR, Editura Universit ii din Piteşti, Piteşti, 2014 
8. Mihai D., Grosu M.  – Management, aplicaţii în comerţ. Managementul activităţilor turistice–Studii de caz. 

Aplicaţi, Editura Universitaria, Craiova, 2005; 
9. Nicolescu O., 

Verboncu I. 
– Metodologii manageriale, Editura Universitar , Bucureşti, 2008; 

10. Radu I. 
(coordonator) 

– Simulări manageriale – teorie şi practică, Editura Universitar , Bucureşti, 2010; 

11. Schawbel, D. – Manual de branding personal – Reguli noi pentru o carieră de succes, Editura Amaltea, 
București, 2015; 

12. Stancu S., Mihail N. – Metode şi tehnici de conducere. Teorie şi aplicaţii, Editura Economic , Bucureşti, 2012. 
 

 

9.    Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului 

 corectitudinea şi acurate ea folosirii conceptelor şi metodelor de management vor satisface aştept rile 
reprezentan ilor angajatorilor din domeniul economic; 

 competen ele procedurale şi atitudinale ce vor fi achizi ionate la nivelul disciplinei – vor satisface aştept rile 
reprezentan ilor mediului de afaceri. 

 

Not : Universitatea din Piteşti evaluează periodic gradul de satisfacţie al reprezentanţilor angajatorilor faţă de 
competenţele profesionale şi transversale dobândite de către absolvenţi. 
 
 

http://www.edecon.ro/autor/885/costel-ceocea/
http://www.edecon.ro/autor/66/tatiana-gavrila/
http://www.edecon.ro/autor/107/viorel-lefter/
http://www.edecon.ro/autor/106/mihai-pricop/
http://www.edecon.ro/autor/918/doina-popescu/
http://www.edecon.ro/carte/1067/managementul-organizatiilor-studii-de-caz-aplicatii-teste-de-verificare_tatiana-gavrila_viorel-lefter_mihai-pricop_doina-popescu/
http://www.librarie-cartionline.net/autor/dan-schawbel--i3604


 

 

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 cunoştin elor;  
- coeren a logic ;  
- gradul de asimilare a limbajului de specialitate. 

Evaluarea final  - prob  
scris  (2 ore): calitatea 
şi coeren a trat rii celor 
2 subiecte  abordabile în 
manier  explicativ – 
argumentativ  (20%) + 
un subiect  de analiz  şi 
interpretare (30%) 

50 % 
 

10.5 Seminar  
 

 Activitate seminar  - evaluarea r spunsurilor la 
întreb rile formulate de c tre cadrul didactic și a 
particip rii active a fiec rui student la rezolvarea 
studiilor de caz la seminar.  
 

 Test de verificare -  rezolvarea unor aplicații 
asem n toare celor de la seminarii. 
 

 Tem  de cas  - se va evalua gradul de 
încadrare în cerin ele impuse. 
 

 Expunerea liber  a 
studentului și 
chestionare oral  sub 
form  de dialog. 
 

 Testare 
 
 

 Evaluarea lucr rilor 
individuale și 
chestionare oral  

10% 
 
 
 
 

20% 
 
 

20% 

10.6 Standard minim 
de performan  

Cunoaşterea principalelor func ii ale managementului, a conceptelor specifice organiz rii 
structurale şi procesuale, a func iunilor întreprinderii şi a subsistemelor componente ale 
sistemului de management 

 
 

   Data complet rii        Titular de curs,                  Titular de seminar, 
30 septembrie 2017           Conf. univ. dr. Daniela MIHAI                                     Conf. univ. dr. Daniela MIHAI 
 
 

Data aprob rii în Consiliul departamentului,          Director de departament,            Director de departament, 
           (prestator)          (beneficiar), 
03 octombrie 2017        Conf. univ. dr. Daniela MIHAI       Conf. univ. dr. Daniela MIHAI 
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FIŞA DISCIPLINEI 
Managementul proiectelor în afaceri 

2017-2018 
1. Date despre program 

 

1.1. Instituţia de înv ţ mânt superior Universitatea din Piteşti 
1.2.Facultatea/Departamentul Facultatea de Ştiinţe Economice si Drept 

1.3.Departamentul Management şi Administrarea Afacerilor 

1.4. Domeniul de studii Administrarea Afacerilor 

1.5.Ciclul de studii Licenţ   
1.6. Programul de studii/ Calificarea Administrarea Afacerilor / Economist 

1.7  Forma de înv ț mânt  IF 

 
 

2. Date despre disciplin  
 
 

2.1 Denumirea disciplinei Managementul proiectelor în afaceri 

2.2 Titular disciplin  (coordonator disciplin ) Lect. univ. dr. Nicoleta DASC LU 

2.3 Titularul activit ţilor de seminar Lect. univ. dr. Nicoleta DASC LU 

2.4 Anul de studii II 2.5 Semestrul 2 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei O 

 
 
 
 
3. Timpul total estimat 

3.1. Num r de ore pe s pt mân :  
3 

3.2. din care:   
curs:   1 

3.3. seminar / laborator/proiect  
2 

3 

3.4. Total ore din planul de înv ţ mânt  
33 

3.5. din care:   
curs:  11 

3.6. seminar / laborator/proiect    
22 

33 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul dup  manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 32 

Documentare suplimentar  în bibliotec , pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 

Preg tire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 40 

Tutoriat 20 

Examin ri 15 

Alte activit ţi............................ 5 

3.7.  Total ore studiu individual 92  

3.8.  Total ore pe semestru 125 

3.9.  Num r credite 5 

 
4. Precondi ii (acolo unde este cazul) 
4.1.  de curriculum Elemente de management, economie 

4.2. de competenţe Capacit ţi de analiz , sintez , gândire divergent  

 
5. Condi ii (acolo unde este cazul) 
5.1.  de desf şurare a cursului Dotare a s lii de curs cu videoproiector 
5.2. de desf şurare a seminarului/ 

laboratorului 
Dotarea clasic  a s lii de seminar 

 
 
6. Competen e specifice acumulate (vizate prin programul de studiu) 

C
om

pe
te

nţ
e 

p
ro
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s
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n
a

le
 

     

C.1. Culegere, prelucrare și analiz  de informații privind 
interacțiunea mediu extern-întreprindere/ organizaţie -1PC 
C.2. Asistenț  pentru administrarea activit ții ansamblului 
întreprinderii/ organizației-1PC 
C.4. Asistenţ  în managementul resurselor umane  -2PC 
C.5. Utilizarea bazelor de date  specifice administr rii afacerilor 
-1PC 
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CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale 
în cadrul propriei strategii de munc  riguroas , eficient  şi 
responsabil . 
CT2.  Identificarea rolurilor şi responsabilit ţilor într-o echip  
plurispecializat  şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi munc  
eficient  în cadrul echipei. 
 CT3. Identificarea oportunit ţilor de formare continu  şi 
valorificarea eficient  a resurselor şi tehnicilor de înv ţare pentru 
propria dezvoltare 
 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competen elor specifice acumulate) 
 

7.1.  Obiectivul general al disciplinei Însuşirea de c tre studenţi a principalelor fundamente teoretice ale 
Managementului proiectelor în afaceri 

7.2.  Obiectivele specifice A. Obiective cognitive 
1. Cunoaşterea, înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de 
baz  ale domeniului şi ale ariei de specializare; utilizarea lor 
adecvat  în comunicarea profesional   
2. Utilizarea cunoştinţelor de baz  pentru explicarea şi 
interpretarea unor variate tipuri de concepte, situaţii, procese, 
proiecte etc. asociate domeniului 
B. Obiective procedurale 

1.Utilizarea adecvat  de criterii şi metode standard de evaluare, 
pentru a aprecia calitatea, meritele şi limitele unor procese, 
programe, proiecte, concepte, metode şi  teorii; 
2. Elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea unor principii 
şi metode consacrate în domeniu 
3. Standarde minimale de performanţ  pentru evaluarea 
competenţe  

C. Obiective atitudinale 
1. Executarea responsabil  a sarcinilor profesionale, în 

condiţii de autonomie restrâns  şi asistenţ  calificat   
2. Familiarizarea cu rolurile şi activit ţile specifice muncii în 

echip  şi distribuirea de sarcini pentru nivelurile 
subordonate  

3. Conştientizarea nevoii de formare continu ; utilizarea 
eficient  a resurselor şi tehnicilor de înv ţare, pentru 
dezvoltarea personal  şi profesional  

 
8. Con inuturi 
8.1. Curs Nr. 

ore 
Metode de 

predare 
Observaţii 

Resurse folosite 

1 CADRUL CONCEPTUAL  AL MANAGEMENTULUI 
PROIECTELOR  

1.1. Legatura dintre strategie, programe, proiecte 
1.2.  Premisele teoretice ale proiectelor şi ale 
managementului de proiect 
1.3.Conceptul şi particularit ţile proiectului 
1.4.Ciclul proiectului - cele şase faze ale ciclului 
proiectului 
1.5.Principiile cheie ale MCP 

3 Prelegerea; 
dezbaterea  

 

Scurte prezent ri în 
power-point pentru 
Stimularea exercițiului 
reflectiv 

2 FORMATUL SAU STRUCTURA DE BAZ  A 
PROIECTULUI ŞI DOCUMENTELE PROGRAMULUI  
2.1.Definirea activit ţilor 
2.2.Tipologia proiectelor 
2.3.Analiza riscului de proiect 
2.4. Evaluarea şi autoevaluarea managerului de 
proiect 

2 Prelegerea; 
dezbaterea  

 

Scurte prezent ri în 
power-point pentru 
stimularea exercițiului 
reflectiv 

3 ELABORAREA DOCUMENTA IILOR DE PROIECT  

3.1.Deschiderea competiţiei 
3.2.Studiile de oportunitate 
3.3.Condiţiile de eligibilitate a proiectelor 
3.4.Elaborarea proiectelor 
3.5 Selecţia, comunicarea şi auditul proiectelor 

2 Prelegerea; 
dezbaterea  

 

Scurte prezent ri în 
power-point pentru 
Stimularea exercițiului 
reflectiv 

4 MONITORIZAREA ŞI CONTROLUL PROIECTELOR  

4.1.Finalizarea proiectului 
2 Prelegerea; 

dezbaterea  
Scurte prezent ri în 
power-point pentru 
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4.2. Planul de implementare tehnologic  
4.3. Beneficii aduse partenerilor şi societ ţii 
4.5. Avantaje ale produsului obţinut în cadrul 
proiectului Impactul social şi ecologic 
4.6.Propunerea a noi proiecte pe baza proiectului 
încheiat 
 

 stimularea exercițiului 
reflectiv 

5 ANALIZA RISCULUI  

5.1. Noţiuni generale legate de managementul riscului 
în cadrul proiectelor 
5.2.Identificarea riscurilor 
5.3. Dezvoltarea unei strategii de r spuns în condiţii de 
risc 

2 Prelegerea;dezbat
erea calculatorul 

 

Scurte prezent ri în 
power-point pentru 
stimularea exercițiului 
reflectiv 

Bibliografie 
Bibliografie minimal  obligatorie 
1. Neagu, C., - Managementul proiectelor, Editura Tritonic, 2007; 
2. Simionescu, A., - Evaluarea proiectelor, Editura Economic , Bucureşti,2005; 
3. Bibu, N.; Br ndaş, C.- Managementul prin proiecte, Editura Mirton,Timişoara, 2006; 
4. Buse, Florian - Managementul proiectelor, Editura Economic , Bucureşti,2008. 
5.Budica Ilie - Managementul proiectelor in afaceri,Editura: Universitaria ,Bucureşti,2008. 
- Bibliografie recomandat  
1. Mocanu M., Schuster, C. – Managementul proiectelor, Editura All Beck,Bucureşti, 2001; 
2. Vasilescu I. – Managementul proiectelor, Editura EfiCon Press, Bucureşti,2004; 

8.2.Aplicaţii: Seminar / Laborator / Teme de cas  Nr.  
ore 

Metode de predare 
Observaţii 
Resurse folosite 

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

2 dialogul 
conversaţia euristic   

Se stabilesc obligaţiile de 
seminar ale studenţilor şi 
se precizeaz  criteriile ce 
vor fi utilizate în evaluarea 
rezultatelor înv ţ rii 

2  Programe sectoriale 
- Caracteristicile programelor sectoriale 
- Cadrul logic 
- Limitele matricei logice 
- Abordarea prin intermediul cadrului logic: 
- Faza de analiz  
- Faza de planificare  

6 dezbaterea cu 
oponent imaginar 
conversaţia euristic  

Scurte prezent ri în 
power-point  
Studii de caz 

3 Planificarea - construirea matricei logice - 
instrument de lucru 
- Prima coloan : logica intervenţiei- activit ţi, scop, 
4 niveluri de obiective 
- A doua coloan : indicatorii obiectivi de verificare 
IOV 
- A treia coloan : surse de verificare 
- A patra coloan : ipoteze 
Aplicaţii practice de evaluare a ipotezelor.  

6 conversaţia euristic  
exerciţiul 
lucrul în grup  

Simul ri pe computer 
Studii de caz  

4 Cum se alc tuiesc planurile pentru a obţine calitate 
Leg tura între managementul calit ţii totale şi 
diverse standarde de calitate ISO 
Aplicaţii practice de evaluare a costurilor.  

   4 
conversaţia euristic  
exerciţiul 
dezbaterea 

Scurte prezent ri în 
power-point pentru 
stimularea exerciţiilor 
Studii de caz  

5  Utilizarea cadrului logic la planificarea intervenţiilor 
complexe 
Nivele ale intervenţiei - de la program la 
component  
Exemple cu planuri de activit ţi şi de resurse.  

   4 conversaţia euristic  
exerciţiul 
lucrul în grup  

Scurte prezent ri în 
power-point  
Studii de caz  

Bibliografie 
Bibliografie minimal  obligatorie 
1. Neagu, C., - Managementul proiectelor, Editura Tritonic, 2007; 
2. Simionescu, A., - Evaluarea proiectelor, Editura Economic , Bucureşti,2005; 
3. Bibu, N.; Br ndaş, C.- Managementul prin proiecte, Editura Mirton,Timişoara, 2006; 
4. Buse, Florian - Managementul proiectelor, Editura Economic , Bucureşti, 2008. 
5.Budica Ilie - Managementul proiectelor in afaceri,Editura: Universitaria ,Bucureşti, 2008. 
 Bibliografie recomandat  
1. Mocanu M., Schuster, C. – Managementul proiectelor, Editura All Beck, Bucureşti, 2001; 
2. Vasilescu I. – Managementul proiectelor, Editura EfiCon Press, Bucureşti,2004; 
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9. Coroborarea con inuturilor disciplinei cu aştept rile reprezentan ilor comunit ii epistemice, asocia iilor 
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul  aferent programului 

 corectitudinea şi acurateţea folosirii conceptelor şi metodelor de managementul proiectelor în afaceri 
vor satisface aştept rile reprezentanţilor angajatorilor din domeniul afacerilor; 

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

Not : Universitatea din Piteşti  evaluează periodic  gradul de satisfacţie  al reprezentanţilor angajatorilor faţă de 
competenţele profesionale  şi transversale dobândite de către absolvenţii. 

 
 
10. Evaluare: 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere  
din nota final  

10.4 Curs 

calitatea şi coerenţa  trat rii celor 2 
subiecte  abordabile în manier  
explicativ – argumentativ  (20%) + un 
subiect  de analiz  şi interpretare 
(30%). 

examen scris 

50% 

10.5 Seminar / 
Laborator /  
Tema de cas  

evaluarea lucr rilor individuale şi a 
particip rii la dezbateri de analiz  şi 
interpretare + evaluare periodic ; 

evaluare periodic  scris 
oral 

50% 

10.6 Standard minim 
de performanţ  

Studentul trebuie s  întruneasc  cel puţin nota 5 (cinci) atât la evaluarea final  cât şi la cea de 
pe parcursul semestrului, adic : 
- se acord  nota 5 (cinci) în condiţiile în care studentul face dovada st pânirii unui minim de 
cunoştinţe teoretice (explicarea termenilor cheie) cu care s-a operat pe parcursul semestrului. 
Studentul dovedeşte la evaluarea final  cunoaşterea doar la nivel teoretic a metodelor şi 
tehnicilor specifice utilizate în elaborarea documentaţiilor de proiect şi propune un proiect în 
care componentele cerute sunt tratate neriguros dar fac dovada unei document ri cel puţin la 
nivelul resurselor Internet recomandate. 

 

Data complet rii   Titular de curs,    Titular de seminar / laborator, 

27 septembrie 2017  Lect. univ. dr.Nicoleta DASC LU         Lect. univ. dr.Nicoleta DASC LU           

 

Data aprob rii în Consiliul departamentului, Director de departament,   Director de departament, 

03 octombrie 2017    (prestator)   (beneficiar), 

    Conf. univ. dr. Daniela MIHAI                    Conf. univ. dr. Daniela MIHAI 
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FIŞA DISCIPLINEI  
Managementul mediului 

2017 - 2018 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 
1.2 Facultatea Ştiinţe Economice și Drept 

1.3 Departamentul Management și Administrarea Afacerilor 

1.4 Domeniul de studii Administrarea Afacerilor 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii / Calificarea Administrarea Afacerilor /  

Economist 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Managementul mediului 

2.2. Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Popescu Emilia 

2.3. Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr. Popescu Emilia 

2.4.  Anul de 

studiu 

II 2.5.   Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare       V 2.7       Regimul 

disciplinei 

O 

  

3. Timpul total estimat 

3.1. Număr de ore pe săptămână:  
2 

3.2. din care:   

curs:   1 

3.3. seminar/laborator:    

                  1 

 

3.4. Total ore din planul de 

învăţământ  22 

3.5. din care:   

curs:  11 

3.6. seminar/laborator:     

11 

 

Distribuţia fondului de timp 28 

ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 8 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe 
teren 

8 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 8 

Tutoriat 2 

Examinări 2 

Alte activităţi............................  

3.7. Total ore studiu individual 28  

3.8. Total ore pe semestru 50 

3.9. Număr credite 2 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1.  de curriculum Management, Studiul mărfurilor 
4.2. de competenţe Capacităţi de analiză, sinteză, gândire divergentă 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1.  de desfăşurare a cursului dotare a sălii de curs cu videoproiector 
5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

dotarea laboratorului cu instrumentarul necesar 

 

 

6. Competenţe specifice acumulate (vizate prin programul de studiu)* 

6.1. 

Competenţe 
profesionale 

C.1. Descrierea paradigmelor, conceptelor şi teoriilor economice privind influenţa 
mediului extern asupra întreprinderii/ organizaţiei. Explicarea şi interpretarea relaţiei 
de influenţă economică exercitată de mediul extern asupra întreprinderii/ 
organizaţiei. Aplicarea instrumentarului adecvat pentru analiza relaţiei de influenţă 
exercitată de mediul extern asupra întreprinderii/ organizaţiei. Evaluarea critic-
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constructivă a explicării şi/ sau rezolvării unei probleme vizând relaţia de influenţă 
economică exercitată de mediul extern asupra întreprinderii/ organizaţiei. Asistență 
pentru administrarea activității ansamblului întreprinderii/ organizației. 
Administrarea activităţii unei subdiviziuni din structura întreprinderii/ organizaţiei – 

1PC 

6.2. 

Competenţe 
transversale 

CT1. Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in cadrul 

propriei strategii de munca riguroasă, eficientă şi responsabilă. Identificarea rolurilor 

şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de 
relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei. Identificarea oportunităţilor de 
formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru 

propria dezvoltare -1PC 
* Notă: Disciplina Managementul mediului iniţiază studenţii în fundamentele teoretice ale ştiinţei mediului, 
familiarizându-i cu principalele concepte, proceduri şi instrumente de protecția mediului – aspect care contribuie 

la dezvoltarea tuturor competenţelor profesionale şi transversale specifice programului de studiu. 
 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1. 

Obiectivul 

general al 

disciplinei 

Dezvoltarea capacităţilor şi abilităţilor cursanţilor în fundamentarea deciziilor 

economice, corelat cu cele ecologice. 

7.2. 

Obiectivele 

specifice 

A. Obiective cognitive 

1. Cunoaşterea şi înţelegerea conceptului de managementul mediului; 

2. Eleborarea şi operaţionalizarea politicilor de mediu pentru susţinerea 
dezvoltării durabile; 

3. Folosirea analizei cost beneficiu pentru îmbunătăţirea reglementărilor de 
mediu în realizarea politicilor de mediu; 

4. Fundamentarea deciziilor economice corelat cu cele ecologice. 

5. Definirea corectă a obiectului de studiu al disciplinei „Managementul 

medului” şi stabilirea relaţiilor pe care aceasta  le are cu alte ştiinţe economice; 

B. Obiective procedurale 

1. Elaborarea proiectelor şi lucrărilor  în echipă la nivel de firmă. 
2. Rezolvarea de aplicaţii şi lucrări practice privind utilizarea sistemelor expert în 

gestionarea resurselor naturale; 

3. Prognozarea, prelucrarea, depozitarea, reciclarea şi valorificarea deşeurilor de 
ambalaje. 

4. Utilizarea unor metode de autoevaluare a propriei activităţi de învăţare; 

C. Obiective atitudinale 

1. Respectarea normelor de deontologie profesională (a codului deontologic al 
profesorului), fundamentate pe opţiuni valorice explicite, specifice 
specialistului în managementul mediului. 

2. Cooperarea în echipe de lucru pentru întocmirea proiectelor; 

3. Capacitatea de a formula şi susţine opinii personale. 
 

8. Conţinuturi 
8.1. Curs Metode de 

predare 

Observaţii 

1. Imaginea, funcţionalitatea şi rolul managementului 
mediului. Noţiuni despre mediu. Mediul şi schimbările 
economice. 

2. Domeniile politicii de mediu. Mijloace şi instrumente ale 
politicii de mediu. 

3. Reglementări de mediu. Instrumente financiar-economice. 

Fondul pentru mediu (2 ore) 

- Utilizare facilităţi 
platformă e-learning 

(chat, forum) 
- E-mail 

- Consultaţii 

Materialului 
didactic este 

divizat în unităţi 
de studiu, care 

facilitează 
învăţarea 

graduală şi 
structurată. 
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4. Managementul implementării politicii de mediu. Linii 
directoare în procesul de formulare a politicii. Abordări 
alternative. 

5. Analiza cost-beneficiu. Costuri externe. Descriptori ai 

beneficiilor de mediu. Costuri şi beneficii directe. 
6. Monitoringul mediului. Obiective. Tipuri de activităţi. 
Modul de ierarhizare a atribuţiilor în SMIR (2 ore) 
6. Reglementări privind calitatea factorilor de mediu. 
Indicatori şi reglementări privind calitatea factorului sol, aer, 

apă şi sănătatea populaţiei. 
7. Auditul de mediu. Linii directoare pentru auditul de mediu. 

Principii generale (ISO/DIS 14010). 

8.  linii directoare pentru auditukl de mediu. Criterii de 

calificare pentru examinatorii de mediu (ISO/DIS 14012) (2 

ore) 

9. Aspecte generale. Funcţii ale managementului de mediu 

10. Sisteme de management de mediu 

11. Sistemul de managementul mediului – Standardul 

ISO/DIS 14004 (2 ore) 

12. Legislaţia în domeniul pritecţiei mediului şi autorizării 
activităţilor cu impact asupra mediului 
13. Managementul tehnologiilor de proces în relaţie cu 
mediul (2 ore) 

14. Avize de risc industrial şi urgenţe de mediu. 
Reconstrucţia ecologică. Marketingul ecologic şi piaţa 
ecoindustriilor (1 oră) 
Bibliografie 

1. Emilia Popescu – Managementul mediului, Ed. Univ. „Lucian Blaga” Sibiu, Sibiu, 2014 

2. Emilia Popescu – Noţiuni de managementul mediului, Ed. Alma Mater, Sibiu 2015 

3. Apostol, T., Badea, A., Istrate, I., Ecologizarea solurilor, Ed. Politehnica Press, București, 
2011 

4. Bădescu, Chiriță, Boldeanu, Bradea, Bazele analizei si diagnozei sistemelor economice, Ed. 

Economică, București, 2014 

5. Brăilean, Tiberiu, Politici economice, Ed. Institutul European, Iași, 2014 

6. Burcă, S., Măicăneanu, A., Indolean, C., Stanca, M., Tehnologie chimică organică, Tehnologii 
de depoluare a mediului. Aplicații de laborator, Ed. Babeș-Bolyai, Cluj Napoca, 2013 

7. Curtean – Bănăduc, A., Degradarea și protecția mediului, note de curs, Ed. Universității 
”Lucian Blaga” din Sibiu, Sibiu, 2013 

8. Drochioiu, G., Grădinaru, R., V., Rîșca, I-M., Mangalagiu, I., Toxicologie. Aplicații în 
protecția mediului, industrie, agricultură, biologie și criminalistică, Ed. Univ. A. I. Cuza, 

Iași, 2013 

9. Ioja, C., Nita, M., R., Vanau, G., Managementul conflictelor de mediu, Ed.Universității 
București, 2015 

10. Mihai, M., Modrogan, C., Orbuleț, O., Miron, A., Costache, C., Aplicații în tratarea și 
epurarea apelor, Ed. Politehnica Press, București, 2013 

11. Tache, Ileana, Politici economice europene, Ed. Economica, București, 2014 

12. Voiculescu, M., Poluarea și protecția mediului, Ed. Universității de Vest, Timișoara, 2012 
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8.2. Seminar/Laborator* Metode de predare Observaţii 
1. Organizarea şi eficienţa activităţii Agenţiei 
pentru protecţia mediului. Structura 

organizatorică a APM. 
2. Relaţii cu alte structuri având atribuţii în 
managementul mediului  

3. Eficienţa sistemului informaţional de 
monitoring al apei. Strustura sistemului 

informaţional. Organizarea şi 
operaţionalizarea sistemului informaţional 

(2 ore ) 

Exerciţiul 
Problematizarea 

Conversaţia 
Lucrul în grup 

Prezentări teme de casă 

În cadrul primei şedinţe se stabilesc 
obligaţiile de seminar ale studenţilor 

şi se precizează criteriile ce vor fi 
utilizate în evaluarea rezultelor 

învăţării 

4. Evaluarea metabolismului sistemului de tip 

industrialEvaluarea metabolismului sistemului 

de tip industrial 

5. Managementul deşeurilor. Operatori în 
managementul deşeurilor şi identificarea 
surselor de generare. 

6. Prognoza, prelucrarea, depozitarea, 

reciclarea şi valorificarea dezeurilor de 
ambalaje. 

7. Utilizarea sistemelor expert în gestionarea 

resurselor naturale (pe exemplul resurselor de 

apă). 
(2 ore) 

8. Noţiunea de sistem expert. Obiectivele, 
arhitectura şi caracteristicile sistemului expert. 
9. Concepte de bază ale sistemelor expert. 
Aplicaţiile sistemelor expert  
10. Avantajele şi limitele  sistemelor expert. 

(2 ore ) 

11. Posibilităţi de utilizare a sistemelor expert 
în managementul calităţii apelor continentale 
de suprafaţă. 
12. Evaluarea sistemului decizional de mediu 

la nivel microeconomic. 

 (2 ore ) 

13. Contabilitatea mediului, mijloc de 

fundamentare a deciziei de mediu. 

 (2 ore) 

14. Analiza ciclului de viaţă. Definirea 
obiectivelor analizei ciclului de viaţă.  

(1 oră) 

Bibliografie 

1. Emilia Popescu – Managementul mediului, Ed. Univ. „Lucian Blaga” Sibiu, Sibiu, 2014 

2. Emilia Popescu – Noţiuni de managementul mediului, Ed. Alma Mater, Sibiu 2015 

3. Apostol, T., Badea, A., Istrate, I., Ecologizarea solurilor, Ed. Politehnica Press, București, 
2011 

4. Bădescu, Chiriță, Boldeanu, Bradea, Bazele analizei si diagnozei sistemelor economice, Ed. 

Economică, București, 2014 

5. Brăilean, Tiberiu, Politici economice, Ed. Institutul European, Iași, 2014 

6. Burcă, S., Măicăneanu, A., Indolean, C., Stanca, M., Tehnologie chimică organică, Tehnologii 
de depoluare a mediului. Aplicații de laborator, Ed. Babeș-Bolyai, Cluj Napoca, 2013 

7. Curtean – Bănăduc, A., Degradarea și protecția mediului, note de curs, Ed. Universității 
”Lucian Blaga” din Sibiu, Sibiu, 2013 
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8. Drochioiu, G., Grădinaru, R., V., Rîșca, I-M., Mangalagiu, I., Toxicologie. Aplicații în 
protecția mediului, industrie, agricultură, biologie și criminalistică, Ed. Univ. A. I. Cuza, 

Iași, 2013 

9. Ioja, C., Nita, M., R., Vanau, G., Managementul conflictelor de mediu, Ed.Universității 
București, 2015 

10. Mihai, M., Modrogan, C., Orbuleț, O., Miron, A., Costache, C., Aplicații în tratarea și 
epurarea apelor, Ed. Politehnica Press, București, 2013 

11. Tache, Ileana, Politici economice europene, Ed. Economica, București, 2014 

Voiculescu, M., Poluarea și protecția mediului, Ed. Universității de Vest, Timișoara, 2012 
 

*NOTE:  

1. Seminariile se vor desfăşura pe baza intervenţiilor directe, dezbateri, lucru în grup etc,  activităţi 
care vor fi luate în considerare la evaluarea finală.  
2. Proiectele vor fi realizate în echipă 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul  aferent programului 

 corectitudinea şi acurateţea folosirii conceptelor şi teoriilor însuşite la nivelul disciplinei – 

vor satisface aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice/academice din domeniul 

administrării afacerilor 
 competenţele procedurale şi atitudinale ce vor fi achiziţionate la nivelul disciplinei – vor 

satisface  aşteptările  reprezentanţilor asociaţiilor profesionale şi angajatorilor din mediul de 

afaceri 

 

Notă: Periodic, va fi evaluat  gradul de satisfacţie al reprezentanţilor comunităţii academice şi al 

angajatorilor faţă de competenţele profesionale  şi transversale dobândite de către absolvenţii 
programului de studiu Administrarea afacerilor. 

 

10. Evaluare: 

 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere  

din nota finală 

10.4  SI (Curs) 

- core titudi ea şi exhaustivitatea 
u oşti ţelor;  

- oere ţa logi ă;  
- gradul de asimilare a limbajului de 

specialitate; 

Evaluare s risă î  ti pul 
semestrului; 

 

Evaluare fi ală 

 

30 %  

 

10% 

10.5 Seminar 

-parti iparea a tivă la se i ar, 
rezolvarea studiilor de caz;  

 

 

- gradul de î adrare î  eri ţele 
i puse î  eea e priveşte realizarea 
te ei de asă. 

- Expu erea li eră a 
studentului;  

- activitate seminar 

 

-Preze tarea orală a te ei de 
asă; 

-Chestio are orală. 

20% 

 

30 % 

 

 

10% 

10.6 Standard 

minim de 

perfor a ţă 

. Co u i area u or i for aţii utilizâ d ore t li ajul ştii ţifi  referitor la do e iul 
Știi ței Mărfurilor 

. Cu oaşterea o eptelor de ază proprii dis ipli ei  Fu da e tarea Știi ței 
Mărfurilor  

3. Nota 5 la evaluarea fi ală 

    Data completării             Semnătura titularului de curs      Semnătura titularului de seminar 
   30 septembrie 2017          Lect. univ. dr. Emilia POPESCU       Lect. univ. dr. Emilia POPESCU   

Data avizării în Departament                                  Semnătură Director Departament 
        03 octombrie 2017                          Conf. univ. dr. Daniela MIHAI 
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FIŞA DISCIPLINEI  
Managementul mediului 

2017 - 2018 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 
1.2 Facultatea Ştiinţe Economice și Drept 

1.3 Departamentul Management și Administrarea Afacerilor 

1.4 Domeniul de studii Administrarea Afacerilor 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii / Calificarea Administrarea Afacerilor /  

Economist 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Managementul mediului 

2.2. Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Popescu Emilia 

2.3. Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr. Popescu Emilia 

2.4.  Anul de 

studiu 

II 2.5.   Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare       V 2.7       Regimul 

disciplinei 

O 

  

3. Timpul total estimat 

3.1. Număr de ore pe săptămână:  
2 

3.2. din care:   

curs:   1 

3.3. seminar/laborator:    

                  1 

 

3.4. Total ore din planul de 

învăţământ  22 

3.5. din care:   

curs:  11 

3.6. seminar/laborator:     

11 

 

Distribuţia fondului de timp 28 

ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 8 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe 
teren 

8 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 8 

Tutoriat 2 

Examinări 2 

Alte activităţi............................  

3.7. Total ore studiu individual 28  

3.8. Total ore pe semestru 50 

3.9. Număr credite 2 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1.  de curriculum Management, Studiul mărfurilor 
4.2. de competenţe Capacităţi de analiză, sinteză, gândire divergentă 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1.  de desfăşurare a cursului dotare a sălii de curs cu videoproiector 
5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

dotarea laboratorului cu instrumentarul necesar 

 

 

6. Competenţe specifice acumulate (vizate prin programul de studiu)* 

6.1. 

Competenţe 
profesionale 

C.1. Descrierea paradigmelor, conceptelor şi teoriilor economice privind influenţa 
mediului extern asupra întreprinderii/ organizaţiei. Explicarea şi interpretarea relaţiei 
de influenţă economică exercitată de mediul extern asupra întreprinderii/ 
organizaţiei. Aplicarea instrumentarului adecvat pentru analiza relaţiei de influenţă 
exercitată de mediul extern asupra întreprinderii/ organizaţiei. Evaluarea critic-
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constructivă a explicării şi/ sau rezolvării unei probleme vizând relaţia de influenţă 
economică exercitată de mediul extern asupra întreprinderii/ organizaţiei. Asistență 
pentru administrarea activității ansamblului întreprinderii/ organizației. 
Administrarea activităţii unei subdiviziuni din structura întreprinderii/ organizaţiei – 

1PC 

6.2. 

Competenţe 
transversale 

CT1. Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in cadrul 

propriei strategii de munca riguroasă, eficientă şi responsabilă. Identificarea rolurilor 

şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de 
relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei. Identificarea oportunităţilor de 
formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru 

propria dezvoltare -1PC 
* Notă: Disciplina Managementul mediului iniţiază studenţii în fundamentele teoretice ale ştiinţei mediului, 
familiarizându-i cu principalele concepte, proceduri şi instrumente de protecția mediului – aspect care contribuie 

la dezvoltarea tuturor competenţelor profesionale şi transversale specifice programului de studiu. 
 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1. 

Obiectivul 

general al 

disciplinei 

Dezvoltarea capacităţilor şi abilităţilor cursanţilor în fundamentarea deciziilor 

economice, corelat cu cele ecologice. 

7.2. 

Obiectivele 

specifice 

A. Obiective cognitive 

1. Cunoaşterea şi înţelegerea conceptului de managementul mediului; 

2. Eleborarea şi operaţionalizarea politicilor de mediu pentru susţinerea 
dezvoltării durabile; 

3. Folosirea analizei cost beneficiu pentru îmbunătăţirea reglementărilor de 
mediu în realizarea politicilor de mediu; 

4. Fundamentarea deciziilor economice corelat cu cele ecologice. 

5. Definirea corectă a obiectului de studiu al disciplinei „Managementul 

medului” şi stabilirea relaţiilor pe care aceasta  le are cu alte ştiinţe economice; 

B. Obiective procedurale 

1. Elaborarea proiectelor şi lucrărilor  în echipă la nivel de firmă. 
2. Rezolvarea de aplicaţii şi lucrări practice privind utilizarea sistemelor expert în 

gestionarea resurselor naturale; 

3. Prognozarea, prelucrarea, depozitarea, reciclarea şi valorificarea deşeurilor de 
ambalaje. 

4. Utilizarea unor metode de autoevaluare a propriei activităţi de învăţare; 

C. Obiective atitudinale 

1. Respectarea normelor de deontologie profesională (a codului deontologic al 
profesorului), fundamentate pe opţiuni valorice explicite, specifice 
specialistului în managementul mediului. 

2. Cooperarea în echipe de lucru pentru întocmirea proiectelor; 

3. Capacitatea de a formula şi susţine opinii personale. 
 

8. Conţinuturi 
8.1. Curs Metode de 

predare 

Observaţii 

1. Imaginea, funcţionalitatea şi rolul managementului 
mediului. Noţiuni despre mediu. Mediul şi schimbările 
economice. 

2. Domeniile politicii de mediu. Mijloace şi instrumente ale 
politicii de mediu. 

3. Reglementări de mediu. Instrumente financiar-economice. 

Fondul pentru mediu (2 ore) 

- Utilizare facilităţi 
platformă e-learning 

(chat, forum) 
- E-mail 

- Consultaţii 

Materialului 
didactic este 

divizat în unităţi 
de studiu, care 

facilitează 
învăţarea 

graduală şi 
structurată. 
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4. Managementul implementării politicii de mediu. Linii 
directoare în procesul de formulare a politicii. Abordări 
alternative. 

5. Analiza cost-beneficiu. Costuri externe. Descriptori ai 

beneficiilor de mediu. Costuri şi beneficii directe. 
6. Monitoringul mediului. Obiective. Tipuri de activităţi. 
Modul de ierarhizare a atribuţiilor în SMIR (2 ore) 
6. Reglementări privind calitatea factorilor de mediu. 
Indicatori şi reglementări privind calitatea factorului sol, aer, 

apă şi sănătatea populaţiei. 
7. Auditul de mediu. Linii directoare pentru auditul de mediu. 

Principii generale (ISO/DIS 14010). 

8.  linii directoare pentru auditukl de mediu. Criterii de 

calificare pentru examinatorii de mediu (ISO/DIS 14012) (2 

ore) 

9. Aspecte generale. Funcţii ale managementului de mediu 

10. Sisteme de management de mediu 

11. Sistemul de managementul mediului – Standardul 

ISO/DIS 14004 (2 ore) 

12. Legislaţia în domeniul pritecţiei mediului şi autorizării 
activităţilor cu impact asupra mediului 
13. Managementul tehnologiilor de proces în relaţie cu 
mediul (2 ore) 

14. Avize de risc industrial şi urgenţe de mediu. 
Reconstrucţia ecologică. Marketingul ecologic şi piaţa 
ecoindustriilor (1 oră) 
Bibliografie 

1. Emilia Popescu – Managementul mediului, Ed. Univ. „Lucian Blaga” Sibiu, Sibiu, 2014 

2. Emilia Popescu – Noţiuni de managementul mediului, Ed. Alma Mater, Sibiu 2015 

3. Apostol, T., Badea, A., Istrate, I., Ecologizarea solurilor, Ed. Politehnica Press, București, 
2011 

4. Bădescu, Chiriță, Boldeanu, Bradea, Bazele analizei si diagnozei sistemelor economice, Ed. 

Economică, București, 2014 

5. Brăilean, Tiberiu, Politici economice, Ed. Institutul European, Iași, 2014 

6. Burcă, S., Măicăneanu, A., Indolean, C., Stanca, M., Tehnologie chimică organică, Tehnologii 
de depoluare a mediului. Aplicații de laborator, Ed. Babeș-Bolyai, Cluj Napoca, 2013 

7. Curtean – Bănăduc, A., Degradarea și protecția mediului, note de curs, Ed. Universității 
”Lucian Blaga” din Sibiu, Sibiu, 2013 

8. Drochioiu, G., Grădinaru, R., V., Rîșca, I-M., Mangalagiu, I., Toxicologie. Aplicații în 
protecția mediului, industrie, agricultură, biologie și criminalistică, Ed. Univ. A. I. Cuza, 

Iași, 2013 

9. Ioja, C., Nita, M., R., Vanau, G., Managementul conflictelor de mediu, Ed.Universității 
București, 2015 

10. Mihai, M., Modrogan, C., Orbuleț, O., Miron, A., Costache, C., Aplicații în tratarea și 
epurarea apelor, Ed. Politehnica Press, București, 2013 

11. Tache, Ileana, Politici economice europene, Ed. Economica, București, 2014 

12. Voiculescu, M., Poluarea și protecția mediului, Ed. Universității de Vest, Timișoara, 2012 
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8.2. Seminar/Laborator* Metode de predare Observaţii 
1. Organizarea şi eficienţa activităţii Agenţiei 
pentru protecţia mediului. Structura 

organizatorică a APM. 
2. Relaţii cu alte structuri având atribuţii în 
managementul mediului  

3. Eficienţa sistemului informaţional de 
monitoring al apei. Strustura sistemului 

informaţional. Organizarea şi 
operaţionalizarea sistemului informaţional 

(2 ore ) 

Exerciţiul 
Problematizarea 

Conversaţia 
Lucrul în grup 

Prezentări teme de casă 

În cadrul primei şedinţe se stabilesc 
obligaţiile de seminar ale studenţilor 

şi se precizează criteriile ce vor fi 
utilizate în evaluarea rezultelor 

învăţării 

4. Evaluarea metabolismului sistemului de tip 

industrialEvaluarea metabolismului sistemului 

de tip industrial 

5. Managementul deşeurilor. Operatori în 
managementul deşeurilor şi identificarea 
surselor de generare. 

6. Prognoza, prelucrarea, depozitarea, 

reciclarea şi valorificarea dezeurilor de 
ambalaje. 

7. Utilizarea sistemelor expert în gestionarea 

resurselor naturale (pe exemplul resurselor de 

apă). 
(2 ore) 

8. Noţiunea de sistem expert. Obiectivele, 
arhitectura şi caracteristicile sistemului expert. 
9. Concepte de bază ale sistemelor expert. 
Aplicaţiile sistemelor expert  
10. Avantajele şi limitele  sistemelor expert. 

(2 ore ) 

11. Posibilităţi de utilizare a sistemelor expert 
în managementul calităţii apelor continentale 
de suprafaţă. 
12. Evaluarea sistemului decizional de mediu 

la nivel microeconomic. 

 (2 ore ) 

13. Contabilitatea mediului, mijloc de 

fundamentare a deciziei de mediu. 

 (2 ore) 

14. Analiza ciclului de viaţă. Definirea 
obiectivelor analizei ciclului de viaţă.  

(1 oră) 

Bibliografie 

1. Emilia Popescu – Managementul mediului, Ed. Univ. „Lucian Blaga” Sibiu, Sibiu, 2014 

2. Emilia Popescu – Noţiuni de managementul mediului, Ed. Alma Mater, Sibiu 2015 

3. Apostol, T., Badea, A., Istrate, I., Ecologizarea solurilor, Ed. Politehnica Press, București, 
2011 

4. Bădescu, Chiriță, Boldeanu, Bradea, Bazele analizei si diagnozei sistemelor economice, Ed. 

Economică, București, 2014 

5. Brăilean, Tiberiu, Politici economice, Ed. Institutul European, Iași, 2014 

6. Burcă, S., Măicăneanu, A., Indolean, C., Stanca, M., Tehnologie chimică organică, Tehnologii 
de depoluare a mediului. Aplicații de laborator, Ed. Babeș-Bolyai, Cluj Napoca, 2013 

7. Curtean – Bănăduc, A., Degradarea și protecția mediului, note de curs, Ed. Universității 
”Lucian Blaga” din Sibiu, Sibiu, 2013 
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8. Drochioiu, G., Grădinaru, R., V., Rîșca, I-M., Mangalagiu, I., Toxicologie. Aplicații în 
protecția mediului, industrie, agricultură, biologie și criminalistică, Ed. Univ. A. I. Cuza, 

Iași, 2013 

9. Ioja, C., Nita, M., R., Vanau, G., Managementul conflictelor de mediu, Ed.Universității 
București, 2015 

10. Mihai, M., Modrogan, C., Orbuleț, O., Miron, A., Costache, C., Aplicații în tratarea și 
epurarea apelor, Ed. Politehnica Press, București, 2013 

11. Tache, Ileana, Politici economice europene, Ed. Economica, București, 2014 

Voiculescu, M., Poluarea și protecția mediului, Ed. Universității de Vest, Timișoara, 2012 
 

*NOTE:  

1. Seminariile se vor desfăşura pe baza intervenţiilor directe, dezbateri, lucru în grup etc,  activităţi 
care vor fi luate în considerare la evaluarea finală.  
2. Proiectele vor fi realizate în echipă 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul  aferent programului 

 corectitudinea şi acurateţea folosirii conceptelor şi teoriilor însuşite la nivelul disciplinei – 

vor satisface aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice/academice din domeniul 

administrării afacerilor 
 competenţele procedurale şi atitudinale ce vor fi achiziţionate la nivelul disciplinei – vor 

satisface  aşteptările  reprezentanţilor asociaţiilor profesionale şi angajatorilor din mediul de 

afaceri 

 

Notă: Periodic, va fi evaluat  gradul de satisfacţie al reprezentanţilor comunităţii academice şi al 

angajatorilor faţă de competenţele profesionale  şi transversale dobândite de către absolvenţii 
programului de studiu Administrarea afacerilor. 

 

10. Evaluare: 

 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere  

din nota finală 

10.4  SI (Curs) 

- core titudi ea şi exhaustivitatea 
u oşti ţelor;  

- oere ţa logi ă;  
- gradul de asimilare a limbajului de 

specialitate; 

Evaluare s risă î  ti pul 
semestrului; 

 

Evaluare fi ală 

 

30 %  

 

10% 

10.5 Seminar 

-parti iparea a tivă la se i ar, 
rezolvarea studiilor de caz;  

 

 

- gradul de î adrare î  eri ţele 
i puse î  eea e priveşte realizarea 
te ei de asă. 

- Expu erea li eră a 
studentului;  

- activitate seminar 

 

-Preze tarea orală a te ei de 
asă; 

-Chestio are orală. 

20% 

 

30 % 

 

 

10% 

10.6 Standard 

minim de 

perfor a ţă 

. Co u i area u or i for aţii utilizâ d ore t li ajul ştii ţifi  referitor la do e iul 
Știi ței Mărfurilor 

. Cu oaşterea o eptelor de ază proprii dis ipli ei  Fu da e tarea Știi ței 
Mărfurilor  

3. Nota 5 la evaluarea fi ală 

    Data completării             Semnătura titularului de curs      Semnătura titularului de seminar 
   30 septembrie 2017          Lect. univ. dr. Emilia POPESCU       Lect. univ. dr. Emilia POPESCU   

Data avizării în Departament                                  Semnătură Director Departament 
        03 octombrie 2017                          Conf. univ. dr. Daniela MIHAI 
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FIŞA DISCIPLINEI 
Managementul riscului în afaceri 

2017-2018 
1. Date despre program 

 
 

1.1. Institu ia de înv mânt superior Universitatea din Piteşti 
1.2.Facultatea/Departamentul Facultatea de Ştiin e Economice si Drept 

1.3.Departamentul Management şi Administrarea Afacerilor 

1.4. Domeniul de studii Administrarea Afacerilor 

1.5.Ciclul de studii Licen   
1.6. Programul de studii/ Calificarea Administrarea Afacerilor / Economist 

1.7  Forma de înv ț mânt  IF 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Managementul riscului în afaceri 

2.2 Titular disciplin  (coordonator disciplin ) Lect. univ. dr. Nicoleta DASC LU 

2.3 Titularul activit ilor de seminar Lect. univ. dr. Nicoleta DASC LU 

2.4 Anul de studii II 2.5 Semestrul 2 2.6 Tipul de evaluare V 2.7 Regimul disciplinei A 

 
 
 
3. Timpul total estimat 

3.1. Num r de ore pe s pt mân :  
3 

3.2. din care:   
curs:   2 

3.3. seminar / laborator:   
2 

4 

3.4. Total ore din planul de înv mânt  
 44 

3.5. din care:   
curs:  22 

3.6. seminar / laborator:   22 44 

Distribu ia fondului de timp ore 

Studiul dup  manual, suport de curs, bibliografie şi noti e 40 

Documentare suplimentar  în bibliotec , pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

Preg tire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

Tutoriat - 

Examin ri 10 

Alte activit i............................ 1 

3.7. Total ore studiu individual 81  

3.8. Total ore pe semestru 125 

3.9. Num r credite 4 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1.  de curriculum Elemente de management 

4.2. de competen e Capacit i de analiz , sintez , gândire divergent  

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1.  de desf şurare a cursului Dotare a s lii de curs cu videoproiector 
5.2. de desf şurare a seminarului/ 

laboratorului 
Dotarea clasic  a s lii de seminar 

 
6. Competenţe specifice acumulate (vizate prin programul de studiu) 

C
om

pe
te

n
e

 

p
ro

fe
s
io

n
a

l

e
      

 
C.2. Asisten  pentru administrarea activit ii ansamblului 
întreprinderii/ organiza iei. 1PC 
C.4. Asisten  în managementul resurselor umane. . 1PC 

C
om

pe
te

n
e 

tr
a

n
s
v
e

rs
a

le
 

     

CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale 
în cadrul propriei strategii de munc  riguroas , eficient  şi 
responsabil . 1PC 
CT2. Identificarea rolurilor şi responsabilit ilor într-o echip  
plurispecializat  şi aplicarea de tehnici de rela ionare şi munc  
eficient  în cadrul echipei. 1PC 
 

 
 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 

7.1.  Obiectivul general al disciplinei Scopul principal al cursului dat este de a familiariza masteranzii cu 
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importan a evalu rii riscului financiar, cu problemele ap rute în procesul 
de evaluare a riscului şi metodele de acoperire a lui.  
Deoarece nu exist  întreprinderi  profitabile  şi  neprofitabile,  dar  exist   
întreprinderi  bine conduse şi prost conduse. Eşecul unor afaceri sau 
succesul lor depind în ultim  instan  de capacitatea managerilor da a 
lua decizii eficiente în termeni optimi, or riscul este un factor important al 
procesului decizional. 

7.2.  Obiectivele specifice A. Obiective cognitive 
1. Definirea corect  a obiectului de studiu al managementului şi 

corelarea cu celelalte discipline; 
2. Cunoaşterea şi în elegerea configura iei şi a rolului 

subsistemelor componente ale sistemului de management; 
3. Cunoaşterea, în elegerea şi interpretarea componentelor 

strategiei manageriale; 
4. Operarea cu conceptele fundamentale specifice func iilor 

management; 
5. Însuşirea conceptelor de organizare structural  şi procesual  a 

firmei; 
6. Explicitarea şi interpretarea conceptelor, proceselor, 

fenomenelor, st rilor, ideilor şi tendin elor în managementul 
afacerilor. 

B. Obiective procedurale 
1. Capacitatea de a realiza analiza şi interpretarea realit ilor din 

firme; 
2. Capacitatea de exercitare cu eficacitate şi eficien  a func iilor 

managementului; 
3. Capacitatea de a elabora strategii generale şi par iale de 

dezvoltare a organiza iei; 
4. Capacitatea de a fundamenta decizii pe baza informa iilor 

economico-financiare din firme; 
5. Capacitatea de organizare şi conducere de procese, 

gospod rire de mijloace şi activit i pentru afaceri de calitate 
şi eficien  ridicat , în calitate de manager; 

6. Capacitatea de a ini ia, derula şi finaliza proiecte şi de a 
angaja parteneriate cu organiza ii economice na ionale şi 
interna ionale. 

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

variate. 

 
 
8. Conţinuturi 

8.1. Curs  
Nr. 
ore 

Metode de predare 
Observa ii 

Resurse folosite 

1  NO IUNI INTRODUCTIVE. 
Risc şi incertitudine – no iuni introductive 
Riscul în teoria deciziei 
 Risc mediu sau mathematic 
Tipuri de risc 
Simularea riscului 
Modelarea incertitudinii 

2 - prelegerea 
- organizatorul grafic 
- dezbaterea cu oponent 

imaginar 

Prezentare power-
point 

2 CRITERII DE DECIZIE IN UNIVERS MASURABIL 
Criteriul lui Pascal 
Criteriul lui Marcovitz 
Criteriul lui Bernoulli 
Criteriul determinantei stochastice 

    2 
- prelegerea 
- organizatorul grafic 
- exerci iul 
- dezbaterea cu oponent 

imaginar 

Prezentare power-
point 
Studii de caz  

3 CRITERII DE DECIZIE IN UNIVERS 
NEMASURABIL 
Metoda speran ei matematice 
Criteriul lui laplace 
Criteriul lui verosimilit ii maxime 
Criteriul prudent al lui wald 
Criteriul optimalit ii al lui hurwicz 
Criteriul lui savage 
Criteriul profitului mediu al lui bayes 

2 - prelegerea 
- dezbaterea cu oponent 

imaginar 

Prezentare power-
point 
Studii de caz 
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Criteriul informa iei ponderate maxime al lui guiaşu 
Criteriul optimist 
Criteriul gradelor de apartenen  la varianta optima 

4 CRITERIUL UTILIT II AŞTEPTATE ŞI 
AVERSIUNEA FA  DE RISC 
Fundamente teoretice asupra criteriului utilit ii 
aşteptate şi aversiunii fa  de risc 
Criteriul utilit ii aşteptate 
Atitudinea fa  de risc a unui agent economic 
Aversiunea la risc şi curbele de indiferen  la nivelul 
unei firme 
Axiome utilizate pentru alegerea proiectelor de 
produc ie, consum sau investi ii 
Metode de alegere alegerea proiectelor de 
produc ie, consum sau investi ii 
Aversiunea la risc şi curbele de indiferen  

2 - prelegerea 
- organizatorul grafic 
- dezbaterea cu oponent 

imaginar 

Scurte prezent ri 
în power-point 
pentru stimularea 
exerci iului  
Studii de caz  

5 MEDIUL EXTERIOR FIRMEI. DIAGNOSTICUL 
MACROMEDIULUI  
Mediul ramurii – Modelul celor cinci for e 
concuren iale (Modelul lui M. Porter). 
Mediul concuren ilor 
Rivalitatea şi dinamica competitivit ii. Ordinea 
(ierarhizarea) ac iunilor şi r spunsurilor 

2 - prelegerea 
- dezbaterea cu oponent 

imaginar  
- organizatorul grafic 

Studii de caz  
Scurte prezent ri 
în power-point  

6 MEDIUL INTERN AL  FIRMEI  
Competen ele esen iale ale firmei. Criterii pentru 
dobândirea avantajului concuren ial. Analiza 
organiza ional  intern  a firmei. 
Strategii competitive la nivelul afacerilor. Strategia 
leadershipului în privin a costului. Strategia de 
diferen iere.  
Strategii competitive la nivelul firmei. Strategia de 
diversificare corelat  şi necorelat . Alian ele şi 
re elele strategice 
Implementarea strategiei 

2 - prelegerea 
- exerci iul 

Studii de caz  
Scurte prezent ri 
în power-point 
pentru stimularea 
exerci iului 

7 DECIZII STRATEGICE ALE FIRMEI. INTEGRAREA 
VERTICAL   
Planificarea tehnologic . Con inutul planific rii 
tehnologice. Strategia activit ilor de cercetare-
dezvoltare. 
Capacitatea de produc ie a firmei: definire, 
caracterul dinamic, factorii de  influen , unit ile de 
exprimare 
Planificarea produc iei. Con inutul activit ii de 
planificare a produc iei 
Planificarea calit ii. Con inutul procesului de 
planificare a calit ii. Premise pentru realizarea 
nivelului de calitate dorit. 

4 - prelegerea 
- dezbaterea cu oponent 

imaginar 

Studii de caz  

8 EVALUAREA DECIZIEI IN CONDI II DE RISC 
Criteriul bazat pe arbori decizionali 
Jocul strategic – model pentru situa iile 
concuren iale în condi ii de risc 
Instrumente de evaluare a deciziilor de grup 

2 - prelegerea 
- conversa ia euristic  
- dezbaterea cu oponent 

imaginar 

Scurte prezent ri 
în power-point 
pentru stimularea 
exerci iului  
Studii de caz  

9 ALEGERI LA NIVELUL CONSUMATORULUI ŞI 
PRODUC TORULUI, ÎN MEDIU INCERT 
Echilibrul la nivelul consumatorului în incertitudine 
m surabil  
Echilibrul la nivelul produc torului în incertitudine 
m surabil  
 

4 - prelegerea 
- conversa ia euristic  
- dezbaterea cu oponent 

imaginar 

Scurte prezent ri 
în power-point 
pentru stimularea 
exerci iului  
Studii de caz  

Bibliografie 
1. Armeanu, St. D.; Stancu, I.- Evaluarea riscului activitatii financiare cu aplicatii pe economia româneasca, 

Bucuresti , A.S.E, 2005 
2. Bârsan, N., Popescu l. - Managementul riscului. Concepte, metode, aplicaţii, Editura Universit ii „Transilvania" 

din Braşov 2003 
3. Coşea, M – Evaluarea riscurilor – Metode şi tehnici de analiză la nivel micro şi macroeconomic, Ed. Lux Libris, 

Braşov, 2003 
4. Druic , E. - Economia Riscului, Teorie şi Aplicaţii, Editura Cartea Studen easc , 2008 
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5. Isaic – Maniu, I., - Măsurarea si analiza statistica a riscului in România, 
6. M r cine, V., - Decizii manageriale, îmbunătăţirea performanţelor decizionale ale firmei, Editura Economic , 

Bucureşti, 1998 
7. Pripoaie, R – Analiza şi prognoza statistică a riscului de faliment al firmei, E.D.P.,Bucureşti, 2004 
8. Popescu I., Ungureanu L. - Decizia sau demersul antientropic de la cauza la efect, Ed. Universit ii Lucian Blaga, 

Sibiu, 2005; 
9. Popescu I., Ungureanu L. - Ştiinţa conducerii - valori, tendinţe, perspective, vol. II, Ed. Universit ii Lucian Blaga, 

Sibiu, 2004; 
10. Stancu S., Mihail N. – Decizii economice în condiţii de incertitudine, Editura Economic , Bucureşti, 2005 

8.2. Aplica ii: Seminar / Laborator / Teme de cas  
Nr. 
 ore 

Metode de predare 
Observa ii 

Resurse folosite 

1 Seminar organizatoric: prezentarea obiectivelor 
disciplinei şi a competen elor vizate; prezentarea 
general  a structurii proiectului ce trebuie elaborat şi 
distribuirea temelor  

2  dialogul 
 conversa ia euristic   

Se stabilesc obliga iile 
de seminar ale 
studen ilor şi se 
precizeaz  criteriile ce 
vor fi utilizate în 
evaluarea rezultatelor 
înv rii 

2 Analiza mediului concuren ial. 
Analiza resurselor şi competen elor esen iale firmei. 
Formularea strategiei la nivelul firmei.   
 

4  dezbaterea cu 
oponent imaginar 

 conversa ia euristic  
 exerci iul 
 lucrul în grup 

Scurte prezent ri în 
power-point  
Studii de caz 

3 Tipuri de risc. Exemple 
Evaluarea deciziei în condi ii de risc. Exemple şi 
aplica ii 

4  dezbaterea cu 
oponent imaginar 

 conversa ia euristic  

Scurte prezent ri în 
power-point  
Studii de caz 

 
Strategia de lider în privin a costului  
Strategia de diferen iere.  
Strategia de focalizare.  
Strategii func ionale. (8 ore) 

4  dezbaterea cu 
oponent imaginar 

 conversa ia euristic  
 exerci iul 
 lucrul în grup 

Scurte prezent ri în 
power-point  
Studii de caz 

4 Criterii de decizie in univers masurabil. Evaluarea 
deciziei in condi ii de risc. 
Exemple. Aplica ii în economie 

4  conversa ia euristic  
 exerci iul 
 lucrul în grup  

Simul ri pe computer 
Studii de caz  

5 Criteriul utilit ii aşteptate şi aversiunea fa  de risc. 
Exemple şi aplica ii 

2  dezbaterea cu 
oponent imaginar 

 conversa ia euristic  
 exerci iul 
 lucrul în grup 

Simul ri pe computer 
Studii de caz 

6 Alegeri la nivelul consumatorului şi produc torului. 
Exemple şi aplica ii 

2  dezbaterea cu 
oponent imaginar 

 conversa ia euristic  
 exerci iul 
 lucrul în grup 

Scurte prezent ri în 
power-point pentru 
descrierea studiilor de 
caz  
Simul ri pe computer 

Bibliografie 
1. Armeanu, St. D.; Stancu, I.- Evaluarea riscului activitatii financiare cu aplicatii pe economia româneasca, Bucuresti , 
A.S.E, 2005 
2. Bârsan, N., Popescu l. - Managementul riscului. Concepte, metode, aplica ii, Editura Universit ii „Transilvania" din 
Braşov 2003 
3. Coşea, M – Evaluarea riscurilor – Metode şi tehnici de analiz  la nivel micro şi macroeconomic, Ed. Lux Libris, 
Braşov, 2003 
4. Druic , E. - Economia Riscului, Teorie şi Aplica ii, Editura Cartea Studen easc , 2008 
5. Isaic – Maniu, I., - M surarea si analiza statistica a riscului in România, 
6. M r cine, V., - Decizii manageriale, îmbun t irea performan elor decizionale ale firmei, Editura Economic , 
Bucureşti, 1998 
7. Pripoaie, R – Analiza şi prognoza statistic  a riscului de faliment al firmei, E.D.P.,Bucureşti, 2004 
8. Popescu I., Ungureanu L. - Decizia sau demersul antientropic de la cauza la efect, Ed. Universit ii Lucian Blaga, 
Sibiu, 2005; 
9. Popescu I., Ungureanu L. - Ştiin a conducerii - valori, tendin e, perspective, vol. II, Ed. Universit ii Lucian Blaga, 
Sibiu, 2004; 
10. Stancu S., Mihail N. – Decizii economice în condi ii de incertitudine, Editura Economic , Bucureşti, 2005 

 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul  aferent programului 

 corectitudinea şi acurate ea folosirii conceptelor şi metodelor de managementul serviciilor vor satisface 
aştept rile reprezentan ilor angajatorilor din domeniul afacerilor; 



 5 

 competen ele procedurale şi atitudinale ce vor fi achizi ionate la nivelul disciplinei – vor satisface  
aştept rile reprezentan ilor mediului de afaceri. 

Not : Universitatea din Piteşti  evaluează periodic  gradul de satisfacţie  al reprezentanţilor angajatorilor faţă de 
competenţele profesionale  şi transversale dobândite de către absolvenţii. 

 
 
10. Evaluare: 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere  
din nota finală 

10.4 Curs 

calitatea şi coeren a  trat rii celor 2 
subiecte  abordabile în manier  
explicativ – argumentativ + un subiect  
de analiz  şi interpretare  

Verificare final  scris 

10% 

10.5 Seminar / 
Laborator /  
Tema de cas  

evaluarea lucr rilor individuale şi a 
particip rii la dezbateri de analiz  şi 
interpretare + evaluare periodic ; 

evaluare periodic  scris 
oral 

90% 

10.6 Standard minim 
de performan  

Studentul trebuie s  întruneasc  cel pu in nota 5 (cinci) atât la evaluarea final  cât şi la cea de 
pe parcursul semestrului, adic : 
- se acord  nota 5 (cinci) în condi iile în care studentul face dovada st pânirii unui minim de 
cunoştin e teoretice (explicarea termenilor cheie) cu care s-a operat pe parcursul semestrului. 
Stabilirea unui sistem de valori comune pentru domeniul afacerilor.  
Însuşirea problemelor centrale ale planificarii şi strategiei unei organiza ii cu influen  major  
pentru domeniului afacerilor în condi ii de risc . 

 

Data complet rii   Titular de curs,    Titular de seminar / laborator, 

27 septembrie 2017  Lect. univ. dr.Nicoleta DASC LU         Lect. univ. dr.Nicoleta DASC LU           

 

Data aprob rii în Consiliul departamentului, Director de departament,   Director de departament, 

03 octombrie 2017    (prestator)   (beneficiar), 

    Conf. univ. dr. Daniela MIHAI                    Conf. univ. dr. Daniela MIHAI 
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FIŞA DISCIPLINEI 
Managementul serviciilor 

2017-2018 
1. Date despre program 

1.1. Instituţia de înv ţ mânt superior Universitatea din Piteşti 
1.2.Facultatea/Departamentul Facultatea de Ştiinţe Economice si Drept 

1.3.Departamentul Management şi Administrarea Afacerilor 

1.4. Domeniul de studii Administrarea Afacerilor 

1.5.Ciclul de studii Licenţ   
1.6. Programul de studii/ Calificarea Administrarea Afacerilor / Economist 

1.7  Forma de înv ț mânt  IF 

 
2. Date despre disciplină 
 
 

2.1 Denumirea disciplinei Managementul serviciilor 

2.2 Titular disciplin  (coordonator disciplin ) Lect. univ. dr. Nicoleta DASC LU 

2.3 Titularul activit ţilor de seminar Lect. univ. dr. Nicoleta DASC LU 

2.4 Anul de studii II 2.5 Semestrul 2 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei O 

 
 
3. Timpul total estimat 
 

3.1. Num r de ore pe s pt mân :  
3 

3.2. din care:   
curs:   2 

3.3. seminar / laborator:   
1 

3 

3.4. Total ore din planul de înv ţ mânt  
 33 

3.5. din care:   
curs:  22 

3.6. seminar / laborator:   11 33 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul dup  manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 32 

Documentare suplimentar  în bibliotec , pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 11 

Preg tire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14 

Tutoriat - 

Examin ri 10 

Alte activit ţi............................ 2 

3.7.  Total ore studiu individual 67  

3.8.  Total ore pe semestru 100 

3.9.  Număr credite 4 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1.  de curriculum Elemente de management 

4.2. de competenţe Capacit ţi de analiz , sintez , gândire divergent  

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1.  de desf şurare a cursului Dotare a s lii de curs cu videoproiector 
5.2. de desf şurare a seminarului/ 

laboratorului 
Dotarea clasic  a s lii de seminar 

 
6. Competenţe specifice acumulate (vizate prin programul de studiu) 

C
om

pe
te

nţ
e 

p
ro

fe
s
io

n
a

le
 

     

C.1. Culegere, prelucrare şi analiz  de informaţii privind 
interacţiunea mediu extern – întreprindere /  organizaţie. -1PC 
C.2. Asistenţ  pentru administrarea activit ţii ansamblului 
întreprinderii/ organizaţiei. -1PC 
C.3. Administrarea activit ţii  unei subdiviziuni din structura 
întreprinderii/ organizaţiei. -1PC 
C.4. Asistenţ  în managementul resurselor umane. -1PC 
. 

C
om

pe
te

nţ
e 

tr
a

n
s
v
e

rs
a

le
 

     

CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale 
în cadrul propriei strategii de munc  riguroas , eficient  şi 
responsabil .  
CT2. Identificarea rolurilor şi responsabilit ţilor într-o echip  
plurispecializat  şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi munc  
eficient  în cadrul echipei. 
CT3. Identificarea oportunit ţilor de formare continu  şi 
valorificarea eficient  a resurselor şi tehnicilor de înv ţare pentru 
propria dezvoltare. 
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 

7.1.  Obiectivul general al disciplinei Însuşirea de c tre studenţi a principalelor fundamente teoretice ale 
managementului serviciilor. 

7.2.  Obiectivele specifice A. Obiective cognitive 
1. Definirea corect  a obiectului de studiu al managementului şi 

corelarea cu celelalte discipline; 
2. Cunoaşterea şi înţelegerea configuraţiei şi a rolului 

subsistemelor componente ale sistemului de management; 
3. Cunoaşterea, înţelegerea şi interpretarea componentelor 

strategiei manageriale; 
4. Operarea cu conceptele fundamentale specifice funcţiilor 

management; 
5. Însuşirea conceptelor de organizare structural  şi procesual  a 

firmei; 
6. Explicitarea şi interpretarea conceptelor, proceselor, 

fenomenelor, st rilor, ideilor şi tendinţelor în managementul 
afacerilor. 

B. Obiective procedurale 
1. Capacitatea de a realiza analiza şi interpretarea realit ţilor din 

firme; 
2. Capacitatea de exercitare cu eficacitate şi eficienţ  a funcţiilor 

managementului; 
3. Capacitatea de a elabora strategii generale şi parţiale de 

dezvoltare a organizaţiei; 
4. Capacitatea de a fundamenta decizii pe baza informaţiilor 

economico-financiare din firme; 
5. Capacitatea de organizare şi conducere de procese, 

gospod rire de mijloace şi activit ţi pentru afaceri de calitate 
şi eficienţ  ridicat , în calitate de manager; 

6. Capacitatea de a iniţia, derula şi finaliza proiecte şi de a 
angaja parteneriate cu organizaţii economice naţionale şi 
internaţionale. 

C. Obiective atitudinale 
1. Capacitatea de a lucra în echip ; 
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 sfera activitǎţilor de servicii.  
Teorii aplicabile sectorului eonomic terţiar în era 
informatizǎrii şi a comunicaţiilor globale 
Caracteristici teoretico-aplicative ale ofertei de 
servicii  

2 - prelegerea 
- organizatorul grafic 
- dezbaterea cu oponent 

imaginar 

Prezentare power-
point 

2 Sectorul terţiar în economia modernǎ la nivel 
internaţional.  
Locul şi rolul serviciilor în structuri economice 
transnaţionale.  
Factori catalizatori ai globalizǎrii serviciilor  

   2 
- prelegerea 
- organizatorul grafic 
- exerciţiul 
- dezbaterea cu oponent 

imaginar 

Prezentare power-
point 
Studii de caz  

3 Management aplicat în economia serviciilor.  
Particularitǎţi ale realizǎrii prestaţiilor. 
 Elemente de management strategic în 
implementare, organizare şi control.  
Orientarea strategiilor firmei în funcţie de mobilitatea 
caracteristicilor pieţei moderne ale procesului 
decizional strategic 

2 - prelegerea 
- dezbaterea cu oponent 

imaginar 

Prezentare power-
point 
Studii de caz 

4 Tipuri de servicii 
Clasificarea acestora, servicii pentru alte sectoare 
ale economiei.  
Servicii orientate pe o piaţǎ al cǎrei grad de 
integrare creşte haotic 

2 - prelegerea 
- organizatorul grafic 
- dezbaterea cu oponent 

imaginar 

Scurte prezent ri 
în power-point 
pentru stimularea 
exerciţiului  
Studii de caz  
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5 Piaţa serviciilor şi liberalizarea acesteia  
Managementul marketingului imaterialului  
 

2 - prelegerea 
- dezbaterea cu oponent 

imaginar  
- organizatorul grafic 

Studii de caz  
Scurte prezent ri 
în power-point  

6 Caracteristici ale ofertei. Diversificarea prestaţiilor şi 
reflectarea acesteia în politica de preţ.  
Costuri marginale. 
Studiul cererii în economia serviciilor.  

2 - prelegerea 
- exerciţiul 

Studii de caz  
Scurte prezent ri 
în power-point 
pentru stimularea 
exerciţiului 

7 Managementul serviciilor pentru producţie şi servicii 
comerciale prestate firmelor Managementul 
serviciilor pentru populaţie, finanţǎri bugetare 
(publice) şi servicii comerciale prestate populaţiei - 
structurǎ şi tendinţe de dezvoltare  

2 - prelegerea 
- dezbaterea cu oponent 

imaginar 

Studii de caz  

8 Comerţul şi tranzacţiile internaţionale de servicii.  
Liberalizarea şi perspectivele acesteia 

2 - prelegerea 
- conversaţia euristic  
- dezbaterea cu oponent 

imaginar 

Scurte prezent ri 
în power-point 
pentru stimularea 
exerciţiului  
Studii de caz  

9 Managementul resurselor umane în sectorul 
serviciilor. 
 Selecţia, evaluarea şi instruirea personalului de 
contact.  
Formarea prin dezvoltare personalǎ a managerului.  

4 - prelegerea 
- conversaţia euristic  
- dezbaterea cu oponent 

imaginar 

Scurte prezent ri 
în power-point 
pentru stimularea 
exerciţiului  
Studii de caz  

10 Productivitatea muncii în economia serviciilor. 
 Relaţia calitate eficienţǎ în servicii.  
Eficienţa socio-economicǎ a activitǎţilor din sectorul 
serviciilor  

4 - prelegerea 
- conversaţia euristic  
- dezbaterea cu oponent 

imaginar 

Scurte prezent ri 
în power-point 
pentru stimularea 
exerciţiului  
Studii de caz  

11 Resursele materiale în sectorul serviciilor. 
 Corelarea capacitǎţilor cu cererea.  
Statistici ale Uniunii Europene la nivelul anului 
integrǎrii României  

4 - prelegerea 
- conversaţia euristic  
- dezbaterea cu oponent 

imaginar 

Scurte prezent ri 
în power-point 
pentru stimularea 
exerciţiului  
Studii de caz  

Bibliografie 
 

1. Burciu, A., (coord.), 2008, Introducere în management, Editura Economic , Bucureşti; 
2. Burduş, E., 2005, Management. Studii de caz, exerciţii, teste gril , Editura Economic , Bucureşti;  
3. Ciubotaru, Ghe., Udrea M. N., Muntean, S., 2014. Managementul serviciilor. Note de curs pentru uz intern, 

Editura Alma Mater, Sibiu.  
4. Fitzimmons, J., Fitzimmons, M. Service Management. Operations, Strategy, Information Technology, Irwin 

McGraw Hill, USA, 2006. 
5. Gheorghe Militaru. 2010. Managementul serviciilor, Editura: CH Beck, Bucureşti.  
6. Iftimescu, A.,Nica, P., 2008, Management. Concepte şi aplicaţii, Editura Sedcom Libris, Iaşi;  
7. Militaru, Ghe., 2010, Managementul serviciilor, Editura C.H.Beck, Bucureşti;  
8. Nicolescu O., Nicolescu C., 2011, Organizaţia şi managementul bazate pe cunoştinţe, Editura Universitaria, 

Bucureşti; 
9. Nicolescu O., Verboncu I., 2008, Fundamentele managementului organizaţiei, Editura Universitar , Bucureşti; 
10. Nistorescu T (coordonator), 2008, Cunoştinţe economice de specialitate, Editura Sitech, Craiova; 
11. Popescu, D., 2010, Comportament organizaţional, Editura ASE, Bucureşti; 
12. Stere Stavrositu. 2014. Managementul calitatii serviciilor si ospitalitatea in restaurante, gastronomie, hoteluri, 

Editura: Polirom, Bucureşti.  
13. Vlad, Cǎtǎlin-Mihai, 2004, Organizarea în reţea a firmelor de servicii. Noţiuni aplicative, Editura Risoprint, Cluj-

Napoca 

8.2. Aplicaţii: Seminar / Laborator / Teme de cas  
Nr. 
 ore 

Metode de predare 
Observaţii 

Resurse folosite 

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

2  dialogul 
 conversaţia euristic   

Se stabilesc obligaţiile 
de seminar ale 
studenţilor şi se 
precizeaz  criteriile ce 
vor fi utilizate în 
evaluarea rezultatelor 
înv ţ rii 

2 Studiu de caz: Sisteme informaţionale şi sisteme 4  dezbaterea cu Scurte prezent ri în 
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informatice operaţionale în sfera serviciilor oponent imaginar 
 conversaţia euristic  

power-point  
Studii de caz 

3 Caracteristici şi particularizǎri ale managementului 
serviciilor orientate pe domenii de activitate 

2  conversaţia euristic  
 exerciţiul 
 lucrul în grup  

Simul ri pe computer 
Studii de caz  

4 Studiu de caz: Evaluarea ofertei unei companii 
internaţionale de servicii prin focus - group 

4  conversaţia euristic  
 exerciţiul 
 dezbaterea 

Scurte prezent ri în 
power-point pentru 
stimularea exerciţiilor 
Studii de caz  

5 Schema generalǎ a servucţiei şi variante 
manageriale de implementare a acesteia 

2  conversaţia euristic  
 exerciţiul 
 lucrul în grup  

Scurte prezent ri în 
power-point  
Studii de caz  

6 Studiu de caz: Managementul serviciilor de culturǎ 
şi învǎţǎmânt – Evaluare comparativǎ prin 
brainstorming (analize parţiale şi redactarea 
concluziilor finale prin metaanalizǎ  

4  conversaţia euristic  
 exerciţiul 
 lucrul în grup  

Scurte prezent ri în 
power-point pentru 
descrierea studiilor de 
caz  
Simul ri pe computer 

7 Aplicaţii: Valoarea adǎugatǎ prin servicii, metode de 
mǎsurare şi de studiu - tipuri de probleme  

4  conversaţia euristic  
 exerciţiul 
 lucrul în grup  

Scurte prezent ri în 
power-point pentru 
descrierea studiilor de 
caz  
Simul ri pe computer 

8 Studiu de caz: Managementul unei firme de 
intermediere a forţei de muncǎ, aplicaţii ale 
prevederilor codului muncii la nivel de angajat şi de 
angajator în domeniul serviciilor Aplicaţii: Ecuaţia 
eficienţei potenţiale a sistemului de servucţie – 
probleme propuse Aplicaţie: Managementul 
investiţiilor şi determinarea eficienţei acestora în 
domeniul serviciilor. Previziuni şi tendinţe în 
dinamica integrǎrii subsectoarelor terţiarului  

6  conversaţia euristic  
 exerciţiul 
 lucrul în grup  

Scurte prezent ri în 
power-point pentru 
descrierea studiilor de 
caz  
Simul ri pe computer 

Bibliografie 

 
1. Burciu, A., (coord.), 2008, Introducere în management, Editura Economic , Bucureşti; 
2. Burduş, E., 2005, Management. Studii de caz, exerciţii, teste gril , Editura Economic , Bucureşti;  
3. Ciubotaru, Ghe., Udrea M. N., Muntean, S., 2014. Managementul serviciilor. Note de curs pentru uz intern, 

Editura Alma Mater, Sibiu.  
4. Fitzimmons, J., Fitzimmons, M. Service Management. Operations, Strategy, Information Technology, Irwin 

McGraw Hill, USA, 2006. 
5. Gheorghe Militaru. 2010. Managementul serviciilor, Editura: CH Beck, Bucureşti.  
6. Iftimescu, A.,Nica, P., 2008, Management. Concepte şi aplicaţii, Editura Sedcom Libris, Iaşi;  
7. Militaru, Ghe., 2010, Managementul serviciilor, Editura C.H.Beck, Bucureşti;  
8. Nicolescu O., Nicolescu C., 2011, Organizaţia şi managementul bazate pe cunoştinţe, Editura Universitaria, 

Bucureşti; 
9. Nicolescu O., Verboncu I., 2008, Fundamentele managementului organizaţiei, Editura Universitar , Bucureşti; 
10. Nistorescu T (coordonator), 2008, Cunoştinţe economice de specialitate, Editura Sitech, Craiova; 
11. Popescu, D., 2010, Comportament organizaţional, Editura ASE, Bucureşti; 
12. Stere Stavrositu. 2014. Managementul calitatii serviciilor si ospitalitatea in restaurante, gastronomie, hoteluri, 

Editura: Polirom, Bucureşti.  
13. Vlad, Cǎtǎlin-Mihai, 2004, Organizarea în reţea a firmelor de servicii. Noţiuni aplicative, Editura Risoprint, Cluj-

Napoca 
 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul  aferent programului 

 corectitudinea şi acurateţea folosirii conceptelor şi metodelor de managementul serviciilor vor satisface 
aştept rile reprezentanţilor angajatorilor din domeniul afacerilor; 

 competenţele procedurale şi atitudinale ce vor fi achiziţionate la nivelul disciplinei – vor satisface  
aştept rile 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 absolvenţii. 

 
 
10. Evaluare: 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere  
din nota finală 
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10.4 Curs 

calitatea şi coerenţa  trat rii celor 2 
subiecte  abordabile în manier  
explicativ – argumentativ  (20%) + un 
subiect  de analiz  şi interpretare 
(30%). 

examen scris 

50% 

10.5 Seminar / 
Laborator /  
Tema de cas  

evaluarea lucr rilor individuale şi a 
particip rii la dezbateri de analiz  şi 
interpretare + evaluare periodic ; 

evaluare periodic  scris 
oral 

50% 

10.6 Standard minim 
de performanţ  

Studentul trebuie s  întruneasc  cel puţin nota 5 (cinci) atât la evaluarea final  cât şi la cea de 
pe parcursul semestrului, adic : 
- se acord  nota 5 (cinci) în condiţiile în care studentul face dovada st pânirii unui minim de 
cunoştinţe teoretice (explicarea termenilor cheie) cu care s-a operat pe parcursul semestrului. 
Cunoaşterea principalelor funcţii ale managementului serviciilor, a conceptelor specifice 
organiz rii structurale şi procesuale, a funcţiunilor întreprinderii şi a subsistemelor componente 
ale sistemului de management. 

 

Data complet rii   Titular de curs,    Titular de seminar / laborator, 

27 septembrie 2017  Lect. univ. dr.Nicoleta DASC LU         Lect. univ. dr.Nicoleta DASC LU           

 

Data aprob rii în Consiliul departamentului, Director de departament,   Director de departament, 

03 octombrie 2017    (prestator)   (beneficiar), 

    Conf. univ. dr. Daniela MIHAI                    Conf. univ. dr. Daniela MIHAI 
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FIŞA DISCIPLINEI 
 

Marketing Internațíonal, 2017-2018 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 
1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Economice si Drept 

1.3 Departamentul Management si Administrarea Afacerilor 

1.4 Domeniul de studii ADMINISTRAREA AFACERILOR 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studiu / calificarea Administrarea Afacerilor/Economist 
 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Marketing Internațional 
2.2 Titularul activităţilor de curs Conf.univ.dr. Duțu Amalia 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf.univ.dr. Duțu Amalia 

2.4 Anul de studii II 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare V 2.7 Regimul disciplinei A 
  

3. Timpul total estimat 

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 3.2 din care curs 2 3.3 S / L / P 1 

3.4 Total ore din planul de înv. 42 3.5 din care curs 28 3.6 S / L / P 14 

Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual  ore 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 15 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 20 

Tutorat 2 

Examinări 4 

Alte activităţi ..... 2 

3.7 Total ore studiu individual 58 

3.8 Total ore pe semestru 100 

3.9 Număr de credite 4 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum Cunoștințe fundamentale de marketing 

4.2 De competenţe Capacitate de analiză, gândire sintetică, gândire creativă 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1 De desfăşurare a cursului -    Dotarea sălii de curs cu video-proiector 

5.2 De desfăşurare a laboratorului - Dotarea corespunzătoare a sălii de seminar 
- Respectarea termenelor de prezentare a proiectului si a studiului de caz 

 
6. Competenţe specifice vizate 

C
om

pe
te

nţ
e 

p
ro

fe
s
io

n
a

le
 C1. Culegere, prelucrare și analiză de informații privind interacțiunea mediu extern-întreprindere/ organizaţie 

C2. Asistență pentru administrarea activității ansamblului întreprinderii/ organizației 
C4. Identificarea şi descrierea conceptelor de planificare, organizare, coordonare şi control al activităţii 
resurselor umane 
C5. Utilizarea bazelor de date specifice administrării afacerilor 
 

C
om

pe
te

nţ
e 

tr
a

n
s
v
e

rs
a

le
 

 

CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor de etică profesională în cadrul propriei strategii de muncă 
riguroasă, eficientă şi responsabilă 
 

 

7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Dobândirea cunoştinţelor privind conceptele de bază din domeniul marketingului 
internaţional 

7.2 Obiectivele specifice 

A. Obiective cognitive 
Dobandirea cunostintelor referitor la: 
- definirea şi caracteristicile companiilor internaţionale/multinaţionale/transnaţionale;  
- etapele procesului internaţionalizării afacerilor;  
- indicatorii de reflectare a gradului de internaţionalizare a afacerilor,  
- procesul de planificare strategică în marketingul internaţional,  
- procesul de selecţie a pieţelor externe, 
- strategii de pătrundere pe pieţele externe-ţintă;  
- strategii de poziţionare pe pieţele externe-ţintă,  
- strategii competitive şi comportament concurenţial pe pieţele externe;  
- strategiile mix-ului de marketing,  
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- elaborarea şi implementarea programului de marketing internaţional. 
B. Obiective procedurale 
Aplicarea conceptelor si teoriilor de marketing international; 
Masurarea si scalarea fenomenelor de marketing international; 
Proiectarea si desfășurarea programului de marketing international; 
C. Obiective atitudinale 
Respectarea normelor de deontologie ale profesiilor aferente domeniului marketing; 
Comunicare și colaborare în echipe de lucru pentru rezolvarea diferitelor sarcini de 
serviciu. 

 
8. Conţinuturi 

8.1. Curs  
Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1 
Ce este compania internaţională? – Definire, caracteristici, profil. 
Responsabilitatea socială corporativă în cazul companiilor 
internaţionale.  

3   
 
 
 

Prelegere 
Studii de caz 

Dezbateri/ 
Jocuri de rol 

Prezentarea în 
power –point 

Suport de curs 
Materiale elaborate 

cu studii de caz 
Articole publicate la 
nivel internațional ca 
suport de analiză și 

dezbatere 

Acces internet 

2 Standardizare vs. adaptare in practica companiilor internaționale 3 

 3. Mediul de marketing internaţional  3 

4. Planificarea strategică în marketingul internaţional  3 

5. Procesul de selecție a piețelor externe 3 

6. Strategii de pătrundere pe pieţele internaţionale  3 

7. Strategii de poziţionare pe pieţele externe vizate  3 

8. Strategii competitive aplicate pe pieţele externe.  3 

9. Strategiile mix-ului de marketing internaţional 4 

Bibliografie 
1. Duțu Amalia, Understanding Consumers’ Behaviour Change in Uncertainty Conditions: A Psychological Perspective, 
in Handbook of Research on Retailer-Consumer Relationship Development, editori: Fabio Musso and Elena Druică, 
DOI: 10.4018/978-1-4666-6074-8, IGI Global, SUA, 2014 
2. Cezar Mereuţă, Pandelică Ionuţ, Pandelică Amalia, Foreign Majority Ownership in the Node Companies of the Main 
Markets in Romania – Compendium, ISBN: 978-973-709-630-2, Editura Economica, 2013 
3. Amalia Pandelica – Companii multinationale. Strategii de marketing, Edituara Economica, 2007. 
4, Amalia Pandelica  – Implementarea orientării către piaţă. Ghid de proiect, suport electronic, 2010. 

5. Kiefer Lee, Steve Carter – Global Marketing Management, Oxford University Press, 2005. 

8.2. Aplicaţii: Seminar Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1 
 Furnizarea informaţiilor privind criteriile de evaluare /  Furnizarea 
informaţiilor privind bazele metodologice de realizare a 
proiectelor. 

2 

- dialogul 
- dezbatere 

- lucru în 
echipa 

 

Prezentarea în 
power –point 

Articole disponibile 
online 

Studii de caz 
Ghid proiect 

2 Marketingul ca filozofie de afaceri: studiu de caz. 2 

3 Procesul de selecţie a pieţelor externe: studiu de caz. 2 

4 Strategii de pătrundere pe pieţele externe vizate: studiu de caz. 2 

5 
Analiza gradului de internaţionalizare - Analiza indicelui de 
transnaţionalitate pe baza Top 100 TNC (UNCTAD). Prezentare 
studii de caz. 

2 

6 Prezentare proiecte 4 

Bibliografie 
1. Duțu Amalia, Understanding Consumers’ Behaviour Change in Uncertainty Conditions: A Psychological Perspective, 
in Handbook of Research on Retailer-Consumer Relationship Development, editori: Fabio Musso and Elena Druică, 
DOI: 10.4018/978-1-4666-6074-8, IGI Global, SUA, 2014 
2. Cezar Mereuţă, Pandelică Ionuţ, Pandelică Amalia, Foreign Majority Ownership in the Node Companies of the Main 
Markets in Romania – Compendium, ISBN: 978-973-709-630-2, Editura Economica, 2013 
3. Amalia Pandelica – Companii multinationale. Strategii de marketing, Edituara Economica, 2007. 
4. Amalia Pandelica  – Implementarea orientării către piaţă. Ghid de proiect, suport electronic, 2010. 
5. Kiefer Lee, Steve Carter – Global Marketing Management, Oxford University Press, 2005. 

 

9.  Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului 

 Competenţele procedurale şi atitudinale ce vor fi achiziţionate la nivelul disciplinei – vor satisface aşteptările  
angajatorilor din domeniul marketingului si administrării afacerilor. 

 Întâlniri periodice cu angajatorii în scopul corelării conţinutului disciplinei şi metodelor de predare cu aşteptările 
acestora 

Notă: Universitate 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   
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cunoştinţelor;  
- coerenţa logică;  
- gradul de asimilare a limbajului de 
specialitate. 
 

-     Evaluare finală. 10 %  
 
 
 

10.5 Seminar 

-participarea activă la seminar, 
implicarea în rezolvarea studiilor de 
caz;  
 
 
- corectitudinea utilizării conceptelor si 
metodelor; 
- coerenţa logică a rezultatelor;  
- gradul de asimilare a limbajului de 
specialitate. 
 
 
- corectitudinea analizei;  
- coerenţa logică a rezultatelor;  
- gradul de asimilare a limbajului de 
specialitate. 
 

- Expunerea liberă a studentului;  
- Chestionare orală sub formă de 
dialog. 
 
 
-Prezentarea libără a proiectului; 
Chestionare orală sub formă de 
dialog. 
 
 
 
Prezentarea libără a studiului de 
caz; 
Chestionare orală sub formă de 
dialog. 
 

10% 
 
 
 
 
40% 
 
 
 
 
 
 
40% 
 

10.6 Standard minim 
de performanţă 

1. Comunicarea unor informaţii utilizând corect limbajul ştiinţific referitor la domeniul marketing 
international; 
2. Cunoaşterea conceptelor de bază proprii disciplinei “Marketing internațional”; 
3. Proiectul conține analize fundamentate pe informatii secundare; 
4. Studiul de caz prezinta evolutia indicatorilor de analiza pentru o perioada de minim 3 ani. 

 
 

Data completării         Titular de curs,      Titular de seminar, 
15 septembrie 2017                         Conf. univ. dr. Amalia Duțu          Conf. univ. dr. Amalia Duțu 
 

 
Data aprobării în Consiliul departamentului,  
 3 octombrie 2017 

Director de departament 
Conf. univ. dr. Daniela Mihai 
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FIŞA DISCIPLINEI 
 

Marketing, 2017-2018 

1. Date despre program 

1.1 Institu ia de învă ământ superior Universitatea din Piteşti 
1.2 Facultatea Facultatea de Ştiin e Economice si Drept 
1.3 Departamentul Management si Administrarea Afacerilor 

1.4 Domeniul de studii ADMINISTRAREA AFACERILOR 

1.5 Ciclul de studii Licen ă 
1.6 Programul de studiu / calificarea Administrarea Afacerilor/Economist 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Marketing 

2.2 Titularul activită ilor de curs Conf.univ.dr. Duțu Amalia 
2.3 Titularul activită ilor de seminar Asist. Branzea Mihaela 
2.4 Anul de studii II 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei O 
  

3. Timpul total estimat 

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 3.2 din care curs 2 3.3 S / L / P 1 
3.4 Total ore din planul de înv. 42 3.5 din care curs 28 3.6 S / L / P 14 
Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual  ore 
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi noti e 25 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 25 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 15 
Tutorat 5 
Examinări 10 
Alte activită i ..... 3 
3.7 Total ore studiu individual 83 
3.8 Total ore pe semestru 125 

3.9 Număr de credite 5 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum - 

4.2 De competen e Capacitate de analiză, gândire sintetică, gândire creativă 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1 De desfăşurare a cursului -    Dotarea sălii de curs cu video-proiector 

5.2 De desfăşurare a laboratorului 
- Dotarea corespunzătoare a sălii de seminar 
- Prezentarea proiectului 

 
6. Competenţe specifice vizate 

C
om

pe
te

n
e 

p
ro

fe
si

o
na

le
 C1. Culegere, prelucrare și analiză de informații privind interacțiunea mediu extern-întreprindere/ organiza ie. 

C2. Asistență pentru administrarea activității ansamblului întreprinderii/ organizației. 
C5. Utilizarea bazelor de date specifice administrării afacerilor. 
 

C
om

pe
te

n
e 

tr
a

n
sv

e
rs

a
le

 
 

CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor de etică profesională în cadrul propriei strategii de muncă 
riguroasă, eficientă şi responsabilă. 
 

 
7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Dobândirea cunostințelor fundamentale privind conceptele, metodele, tehnicile și 
instrumentele utilizate în marketing. 

7.2 Obiectivele specifice 

A. Obiective cognitive 
În elegerea identită ii conceptuale a marketingului; 
Dobândirea de cunoştin e privind conceptele de bază ale marketingului; 
Dobândirea de cunoştinte privind metodele, tehnicile şi instrumentele de marketing; 
Dobândirea de cunoştin e privind proiectarea şi realizarea cercetărilor de marketing, 
selectarea si utilizarea metodelor de cercetare, selectarea şi utilizarea instrumentelor de 
măsurare, întocmirea raportului final de cercetare; 
Dobândirea de cunoştin e privind metodele, tehnicile şi strategiile de segmentare- intire 
pozi ionare; 
Dobândirea de cunoştinte privind elaborarea mix-ului de marketing; 
Dobândirea de cunoştinte privind organizarea activității de marketing. 
B. Obiective procedurale 
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Aplicarea conceptelor si teoriilor de marketing; 
Masurarea si scalarea fenomenelor de marketing; 
Proiectarea si desfășurarea cercetărilor de marketing; 
Analiza informatiilor de marketing; 
Elaborarea rapoartelor finale de cercetare; 
Elaborarea campaniilor de promovare. 
C. Obiective atitudinale 
Respectarea normelor de deontologie ale profesiilor aferente domeniului marketing; 
Comunicare și colaborare în echipe de lucru pentru rezolvarea diferitelor sarcini de 
serviciu. 

 
8. Conţinuturi 

8.1. Curs  
Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observa ii 
Resurse folosite 

1 
Ce este marketingul? (Principalele aspecte ale marketingului; 
Apari ia şi dezvoltatea marketingului;  Definirea marketingului; 
Evolu ia marketingului; Func iile marketigului). 

2   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prelegere 
Studii de caz 

Dezbateri/ 
Jocuri de rol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentarea în 
power –point 

Suport de curs 
Materiale elaborate 

cu studii de caz 
Articole publicate la 
nivel internațional ca 
suport de analiză și 

dezbatere 

Acces internet 

2 

Marketingul ca filozofie de afaceri (Conceptul modern de 
marketing; Orientari strategice alternative – orientarea către 
produc ie, orientarea către vânzare, orientarea către pia ă; De la 
conceptul de marketing la cel de orientare către pia ă; 
Dezvoltarea spiritului de marketing în cadrul organiza iei; Etapele 
implementării orientării către pia ă în cadrul organiza iei). 

2 

 3. 

Mediul de marketing (Definirea conceptului de mediu de 
marketing; Mediul extern al organiza iei - micromediul, 
macromediul; Analiza mediului extern; Mediul intern al 
organiza iei; Analiza mediului intern, Profilul SWOT al 
organizației). 

3 

4. 

Pia a (Definirea conceptelor de pia ă şi industrie; Definirea 
conceptelor de pia ă a organiza iei şi pia ă- inta; Dimensiunile 
pie ei şi rela iile din cadrul acesteia; Procesul STP, Strategii de 
marketing). 

3 

5. 
Cercetări de marketing (Definire si domenii de aplicare, 
Masurarea si scalarea, Metode de cercetare, Analiza informatiilor 
de marketing). 

3 

6. 
Mix-ul de marketing (Conceptul de mix de marketing; Elementele 
componente ale mix-ului de marketing; Factorii determinan i ai 
mix-ului de marketing, Politicile mix-ului de marketing). 

3 

7. 
Politica de pre  (Obiectivele politicii de pre ; Efectele structurii 
pie ei asupra pre ului; Metode de stabilire a pre urilor; Strategii 
de pre ). 

3 

8. 

Politica de distribu ie (Definirea conceptului de canal de 
marketing / canal de distributie; Rolul intermediarilor în cadul 
canalului de distribu ie; Dimensiunile canalelor de distribu ie. 
Conflict şi cooperare în cadrul canalelor de distribu ie; Distribu ia 
fizica – definire, componente, managementul distribu iei fizice). 
 

3 

9. 
Politica de promovare (Obiectivele politicii de promovare; 
Tipologia tehnicilor de promovare; Mix-ul promo ional; Strategii 
de promovare). 

3 

10 

Managementul activită ii de marketing (Organizarea activită ii de 
marketing; Integrarea func iei de marketing cu alte func ii din 
cadrul organiza iei; Cooperare şi conflict între marketing şi alte 
func ii din cadrul organiza iei). 

3 

Bibliografie 
1. Duțu Amalia, Understanding Consumers’ Behaviour Change in Uncertainty Conditions: A Psychological 

Perspective, in Handbook of Research on Retailer-Consumer Relationship Development, editori: Fabio Musso and 
Elena Druică, DOI: 10.4018/978-1-4666-6074-8, IGI Global, SUA, 2014 

2. Pandelica Amalia, Pandelica Ionut, Oancea Olimpia, Market orientation: Identifying gaps between theory and 
practice, 27th Industrial Marketing and Purchasing Conference - The Impact of Globalisation on Networks and 
Relationship 2.Dynamics, Strathclyde University, Glasgow, Scotland, 2011 

3. Amalia Pandelica – Marketing – teorie şi practică. Curs pe suport electronic, 2010. 
4. Amalia Pandelica  – Implementarea orientării către piaţă. Ghid de proiect, suport electronic, 2010. 
5. .Amalia Pandelica – Proiectarea unei cercetări selective de piaţă. Ghid de proiect, suport electronic, 2009 

8.2. Aplicaţii: Seminar Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observa ii 
Resurse folosite 

1 
 Furnizarea informa iilor privind criteriile de evaluare /  Furnizarea 
informa iilor privind bazele metodologice de realizare a 
proiectelor. 

2 
- dialogul 

- dezbatere 
- lucru în 

Prezentarea în 
power –point 
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2 
Marketingul ca filozofie de afaceri: studiu de caz, temă de lucru 
pentru echipe în cadrul seminarului.  

2 echipa 
- conversa ia 

euristică 
 

Articole disponibile 
online 

Studii de caz 
Ghid proiect 

3 Mediul de marketing: studiu de caz, joc de rol. 2 
4 Segmentarea- intirea-Pozi ionarea: studiu de caz. 2 

5 
Cercetări de marketing: utilizarea metodelor de cercetare, 
experimentul de marketing. 

2 

6 Prezentare proiecte 4 
Bibliografie 
1. DU U Amalia, Understanding Consumers’ Behaviour Change in Uncertainty Conditions: A Psychological 
Perspective, in Handbook of Research on Retailer-Consumer Relationship Development, editori: Fabio Musso and 
Elena Druică, DOI: 10.4018/978-1-4666-6074-8, IGI Global, SUA, 2014 
2. Pandelica Amalia, Pandelica Ionut, Oancea Olimpia, Market orientation: Identifying gaps between theory and 
practice, 27th Industrial Marketing and Purchasing Conference - The Impact of Globalisation on Networks and 
Relationship 2.Dynamics, Strathclyde University, Glasgow, Scotland, 2011 
3. Amalia Pandelica – Marketing – teorie şi practică. Curs pe suport electronic, 2010. 
4. Amalia Pandelica  – Implementarea orientării către piaţă. Ghid de proiect, suport electronic, 2010. 
5. Amalia Pandelica – Proiectarea unei cercetări selective de piaţă. Ghid de proiect, suport electronic, 2009 

 
9.  Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului 
 Competen ele procedurale şi atitudinale ce vor fi achizi ionate la nivelul disciplinei – vor satisface  aşteptările  

angajatorilor din domeniul marketingului si administrării afacerilor. 
 Întâlniri periodice cu angajatorii în scopul corelării con inutului disciplinei şi metodelor de predare cu aşteptările 

acestora 
Notă: Universitate din Piteşti evaluează periodic gradul de satisfac ie al reprezentan ilor angajatorilor fa ă de 
competen ele profesionale şi transversale dobândite de către absolven i. 
 

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 
cunoştin elor;  
- coeren a logică;  
- gradul de asimilare a limbajului de 
specialitate. 
 

 
-     Evaluare finală. 

 
50 %  
 
 
 

10.5 Seminar 

-participarea activă la seminar, 
implicarea în rezolvarea studiilor de 
caz;  
 
 
- corectitudinea utilizării metodelor de 
cercetare; 
- corectitudinea analizei statistice si 
interpretarea rezultatelor;  
- coeren a logică a rezultatelor;  
- gradul de asimilare a limbajului de 
specialitate. 
 

- Expunerea liberă a studentului;  
- Chestionare orală sub formă de 
dialog. 
 
 
-Prezentarea libără a proiectului; 
- Chestionare orală sub formă de 
dialog. 
 
 
 

10% 
 
 
 
 
40% 
 
 
 
 
 

10.6 Standard minim 
de performan ă 

1. Comunicarea unor informa ii utilizând corect limbajul ştiin ific referitor la domeniul marketing; 
2. Cunoaşterea conceptelor de bază proprii disciplinei “Marketing”; 
3. Proiectul conține tabele de frecvențe și graficele asociate. 

 
 
Data completării         Titular de curs,      Titular de seminar, 
15 septembrie 2017                         Conf. univ. dr. Amalia Duțu                              Asist. Branzea Mihaela 
 
Data aprobării în Consiliul departamentului,  
 3 octombrie 2017 

Director de departament 
Conf. univ. dr. Daniela Mihai 
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FIŞA DISCIPLINEI 
 

Tehnici comerciale, 2017-2018 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 
1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Economice şi Drept 
1.3 Departamentul Management şi Administrarea Afacerilor 
1.4 Domeniul de studii Administrarea Afacerilor 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studiu / calificarea Administrarea Afacerilor/ Economist 
 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Tehnici comerciale 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Tuţă Loredana 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr. Tuţă Loredana 

2.4 Anul de studii II 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei O 
  

3. Timpul total estimat 

3.1 Număr de ore pe săptămână  3.2 din care curs 1 3.3 S / L / P 1 

3.4 Total ore din planul de înv. 22 3.5 din care curs 11 3.6 S / L / P 11 

Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual ore 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 11 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 24 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 11 

Tutorat 3 

Examinări 2 

Alte activităţi ..... 2 

3.7 Total ore studiu individual 53 

3.8 Total ore pe semestru 75 

3.9 Număr de credite 3 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum Elemente de economie, marketing. 

4.2 De competenţe Capacităţi de analiză, sinteză, gândire divergentă 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1 De desfăşurare a cursului  Dotarea sălii de curs cu video-proiector 

5.2 De desfăşurare a seminarului Dotarea clasică a sălii de seminar 
 

6. Competenţe specifice vizate 

C
om

pe
te

nţ
e 

p
ro

fe
s
io

n
a

le
 C.1.Culegere, prelucrare şi analiză de informaţii privind interacţiunea mediu extern-întreprindere/ organizaţie     

   -   1 P C 
C.5. Utilizarea bazelor de date specifice administrării afacerilor – 1 P C 

C
om

pe
te

nţ
e 

tr
a

n
s
v
e

rs
a

le
 

 CT 1. Aplicarea pricipiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă 
rioguroasă, eficientă şi responsabilă – 1 P C 

 

7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei; dezvoltarea capacităţilor 
de cunoaştere, apreciere a diferitelor tehnici comerciale; utilizarea corectă a noţiunilor, 
categoriilor, conceptelor tehnicilor comerciale 

7.2 Obiectivele specifice 

A. Obiective cognitive 
1. Cunoaşterea şi identificarea modalităţilor adecvate de apreciere a diferitelor tehnici 

comerciale. 
2. Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi de informaţii din punct de vedere 

cantitativ şi calitativ din contexte profesionale reale şi din literatura în domeniu, 
pentru formularea de argumente, decizii şi demersuri concrete. 

3. Definirea corectă a obiectului de studiu şi stabilirea relaţiilor pe care disciplina 
Tehnici comerciale le are cu alte ştiinţe. 

B. Obiective procedurale 
1. Corelarea unor experienţe practice cu unele teorii şi modele ce privesc procesele 

şi fenomenele economice ce au loc la nivelul  magazinului. 
2. Identificarea unor situaţii concrete  de aplicare a metodelor de dimensionare a 
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raioanelor . 
3. Folosirea teoriilor şi instrumentelor pentru soluţionarea problemelor ce vizează 

decontarea cumpărăturilor. 
C. Obiective atitudinale 

1. Dezvoltarea competenţelor de comunicare (dialog, dezbatere, susţinere liberă);   
2. Cooperarea în echipe de lucru pentru realizarea diferitelor lucrări sau proiecte.  
3. Cultivarea şi promovarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori, etică şi 

              responsabilitate socială.  
 

8. Conţinuturi 

8.1. Curs  
Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1 
Abordări tehnologice în comercializarea mărfurilor  
 1.1. Conceptul de tehnologie commercială 
 1.2. Factori de mediu cu implicaţii asupra tehnologiei comerciale 

1  
 
 
 
 
 
- prelegerea 
- dezbaterea 
cu oponent 
imaginar 
- organizatorul 
grafic 

 

 

 

 

Prezentarea în 
power –point 

2 

Localizarea, dimensionarea şi profilarea magazinelor  
 2.1. Elementele definitorii ale ariei comerciale şi factorii care 
condiţionează mărimea acesteia 
 2.2. Tehnici de delimitare şi estimare a ariei comerciale 
 2.3. Principii de profilare şi tipuri moderne de magazine                     

4 

 3. 

Amenajarea magazinului – probleme, principii, tehnici 
 3.1. Organizarea interioară şi designul unui magazin 
 3.2. Amenajarea sălii de vânzare 
 3.3. Raionarea spaţiului de vânzare 
 3.4. Fluxurile de circulaţie din magazin 

4 

4 
Tehnici de prezentare a mărfurilor în magazin 
 4.1. Feluri de etalare a mărfurilor 
 4.2. Tehnici de publicitate la locul de vânzare 

2 

 
Bibliografie 

1. Cohuţ Pop Ioana (coord.), Catană Adina, Tehnologie, organizare şi amenajare în comerţ, Editura Universităţii din 
Oradea, 2010 

2. Corodeanu Daniela,  Merchandising. Teorie, metode şi instrumente pentru eficientizarea  punctului de vânzare, 

Editura Tehnopress, 2008 
3. Costandache Mihaela, Ionescu A., Tehnici comerciale, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2012 
4. Criveanu Ion, Economia comerţului, Editura Universitaria, Craiova, 2013 
5. Douminique Mouton, Gauderique Paris, Practica merchandisingului.  Spaţiul de vânzări. Oferta de produse. 

Comunicarea la locul de vânzare, Editura Polirom, Iaşi, 2009 
6. Gyula-Laszlo Florian, Creşterea competitivităţii firmelor prin raţionalizareaânzărilor, Editura ASE, Bucureşti, 2014 
7. King George, Secretele vânzării. Cum să vinzi în orice situaţie, Editura Curtea Veche Publishing, Bucureşti, 2012 
8. Meghişan Flaviu, Economie comercială, Editura Universitaria, Craiova, 2013 
9. Vendeuvre Frederic, Beaupre Phillipe, Cum să câştigi noi clienţi. Prospectarea comercială eficientă, Editura 

Polirom, Iaşi, 2008 
 

8.2. Aplicaţii: Seminar Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1 
Seminar organizatoric: prezentarea obiectivelor disciplinei, a 
competenţelor vizate, distribuirea temelor si a referatelor 1 

- dialogul 
- dezbatere 
lucru în echipa 
- conversaţia 
euristică 

 

Studiu de caz, 
prezentare temă de 

casă, test de 
verificare 

2 Punctul de vânzare. Metode de determinare a ariei de atracţie 2 

3 
Punctul de vânzare. Mărimea şi structura asortimentului de 
mărfuri 

2 

4 Indicatori de gestionare a ofertei de mărfuri 2 

5 
Metode de dimensionare a raioanelor. Indicatori de analiză 
privind fluxul clienţilor în spaţiul de vânzare 

2 

6 Metode de etalare a mărfurilor în vitrine şi rafturi 2 

 
Bibliografie 

1. Corodeanu Daniela,  Merchandising. Teorie, metode şi instrumente pentru eficientizarea punctului de vânzare, 
Editura Tehnopress, 2008 

2. Douminique Mouton, Gauderique Paris, Practica merchandisingului. Spaţiul de vânzări. Oferta de produse. 
Comunicarea la locul de vânzare, Editura Polirom, Iaşi,2009 

3. Gyula-Laszlo Florian, Creşterea competitivităţii firmelor prin raţionalizarea vânzărilor, Editura ASE, Bucureşti,2014 
4. King George, Secretele vânzării. Cum să vinzi în orice situaţie, Editura Curtea Veche Publishing, Bucureşti, 2012 
5. Meghişan Flaviu, Economie comercială, Editura Universitaria, Craiova, 2013  

 

9.  Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului 

 Competenţele procedurale şi atitudinale ce vor fi achiziţionate la nivelul disciplinei – vor satisface  aşteptările  
angajatorilor din domeniul economic 
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 Întâlniri periodice cu angajatorii în scopul corelării conţinutului disciplinei şi metodelor de predare cu aşteptările 
acestora 

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. 
 

 
Evaluare finală- probă scrisă (2 
ore) 

 
50% 

10.5 Seminar 

- Activitate seminar  - evaluarea 
răspunsurilor la întrebările formulate de 
către cadrul didactic şi a participării 
active a fiecărui student la rezolvarea 
studiilor de caz la seminar.  
 
- Test de verificare -  rezolvarea unor 
  aplicaţii asemănătoare celor de la 
  seminarii. 
 
- Temă de casă - se va evalua gradul 
  de încadrare în cerinţele impuse. 

Expunerea liberă a studentului şi 
chestionare orală sub formă de 
dialog. 
 
 
 
Testare 
 
 
 
Prezentarea temei de casă. 
Chestionare orală. 

 
10% 

 
 
 
 

20% 
 
 
 

20% 

10.6 Standard minim 
de performanţă 

1. Capacitatea de a descrie modalitatea de organizare a unui magazin 
2. Cunoaşterea conceptelor de bază proprii disciplinei “Tehnici comerciale” 
3. Cunoaşterea modului de aranjare a raioanelor şi a produselor pentru a crea un flux optim 
    pentru consumator. 
 

 
 

Data completării       Titular de curs,              Titular de seminar, 
28 septembrie 2017        Lect. univ. dr. Loredana Tuţă                  Lect. univ. dr. Loredana Tuţă 
 
 

Data aprobării în Consiliul departamentului,  Director de departament,   Director de departament, 
03 octombrie 2017     (prestator)   (beneficiar), 
                           Conf. univ. dr. Daniela Mihai           Conf. univ. dr. Daniela Mihai            


