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Universitatea: „Vasile Alecsandri” din Bacău 
Facultatea: de Ştiinţe Economice 
Profilul/Domeniul: Administrarea afacerilor 
Specializarea/Programul de studii: Administrarea afacerilor 
Forma de învăţământ: IF 
 
 
 

REZUMATELE  FIŞELOR DISCIPLINELOR 
 

 
Anul de studiu: II 
Anul universitar: 2019/2020 
 
I. Disciplina: Econometrie 

 
II. Statutul disciplinei:  

 
III. Precondiții (precizarea eventualelor cerințe de cunoaștere/promovarea prealabilă a unor alte 
discipline) 

 

IV. Conţinutul disciplinei: enumerarea principalelor secțiuni/capitole/teme ale disciplinei 
1. Econometria – definiţii şi obiective; Econometria şi interdependenţele din economie; 
Econometria şi metodologia statistico-matematică. 
2. Analiza seriilor cronologice şi estimarea tendinţei indicatorilor economico-sociali 
3. Analiza seriilor multidimensionale 
4. Analiza seriilor teritoriale 
5. Utilizarea metodei indicilor în analiza dinamicii fenomenelor complexe şi descompunerea pe 
factori de influenţă 
6. Indicele Preţurilor de Consum (IPC) şi utilizarea acestuia în analiza dinamicii reale a 
fenomenelor măsurate valoric 
 
V.  Bibliografia minimală obligatorie 

1. Harja E., Statistică şi Econometrie, Editura Alma Mater, Bacău, 2009 
 

VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 
I 2x14=28 2x14=28 - - 5 

 
VII. Procedura de evaluare cunoștințelor: examen 

 
 
I. Disciplina: Etica în afaceri 

 
II. Statutul disciplinei:  

 
III. Precondiții (precizarea eventualelor cerințe de cunoaștere/promovarea prealabilă a unor alte 
discipline) 

 

IV. Conţinutul disciplinei: enumerarea principalelor secțiuni/capitole/teme ale disciplinei 
1. Etica – de la ramura filosofica la lumea afacerilor. Morală, etică, deontologie – clarificări 
conceptuale     

x obligatoriu  opțional  facultativ 

x obligatoriu  opțional  facultativ 
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2. Istoric şi abordări ale eticii; sisteme de evaluare a moralităţii unui act sau unei decizii 
3. Analiza şi soluţionarea problemelor etice 
4. Principii practice ale eticii în afaceri 
5. Codul manierelor în afaceri 
6. Coduri de etică ale organizaţiilor. Coduri etice şi declaraţii ale unor organisme şi asociaţii 
profesionale 
7. Etica şi procesul decizional 
8. Probleme de ordin etic în management (mita, constrângerea, înşelăciunea, furtul, discriminările) 
9. Probleme de ordin etic în publicitate : “democraţia publicitară” şi tehnicile dresajului publicitar 
10. Concurenta şi etica 
11. Etica şi dreptul de proprietate intelectuală 
12. Protecţia consumatorului de servicii 
13. Responsabilitatea socială a corporaţiilor 
14. Etica – teorie şi practică în diverse  ţări ale lumii: studii de caz 
 
V.  Bibliografia minimală obligatorie 

1. Potincu C., Potincu L., Etica în afaceri şi responsabilitate socială corporatistă, Editura CH 
Beck ,2014. 
2. Morar, V.N., Etica în afaceri şi politică: morală elementară şi responsabilitate socială, Editura 
Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2006. 
 

VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 
I 2x14=28 - - - 5 

 
VII. Procedura de evaluare cunoștințelor: examen 

 
 
I. Disciplina: Evaluarea şi finanţarea investițiilor 

 
II. Statutul disciplinei:  

 
III. Precondiții (precizarea eventualelor cerințe de cunoaștere/promovarea prealabilă a unor alte 
discipline) 

 

IV. Conţinutul disciplinei: enumerarea principalelor secțiuni/capitole/teme ale disciplinei 
1. Evaluarea şi finanţarea investiţiilor. Scop. 
2. Piaţa de capital versus Private Equity 
3. Analiza financiară. Indicatori caracteristici 
4. Indicatori financiari derivaţi din bilanţ 
5. Gestionarea riscurilor aferente investiţiei 
6. Monitorizarea investiţiilor. 
 
V.  Bibliografia minimală obligatorie 

1. Ceocea, C., Suport curs complementar – sinteză informaţii Evaluarea  şi finanţarea investiţiilor  
 

VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 
I 2x14=28 2x14=28 - - 5 

x obligatoriu  opțional  facultativ 

http://www.librarie.net/autor/70390/laura-potincu
http://www.librarie.net/editura/CH+Beck
http://www.librarie.net/editura/CH+Beck
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VII. Procedura de evaluare cunoștințelor: examen 

 
 
I. Disciplina: Etica în afaceri 

 
II. Statutul disciplinei:  

 
III. Precondiții (precizarea eventualelor cerințe de cunoaștere/promovarea prealabilă a unor alte 
discipline) 

 

IV. Conţinutul disciplinei: enumerarea principalelor secțiuni/capitole/teme ale disciplinei 
1. Etica – de la ramura filosofica la lumea afacerilor. Morală, etică, deontologie – clarificări 
conceptuale     
2. Istoric şi abordări ale eticii; sisteme de evaluare a moralităţii unui act sau unei decizii 
3. Analiza şi soluţionarea problemelor etice 
4. Principii practice ale eticii în afaceri 
5. Codul manierelor în afaceri 
6. Coduri de etică ale organizaţiilor. Coduri etice şi declaraţii ale unor organisme şi asociaţii 
profesionale 
7. Etica şi procesul decizional 
8. Probleme de ordin etic în management (mita, constrângerea, înşelăciunea, furtul, discriminările) 
9. Probleme de ordin etic în publicitate : “democraţia publicitară” şi tehnicile dresajului publicitar 
10. Concurenta şi etica 
11. Etica şi dreptul de proprietate intelectuală 
12. Protecţia consumatorului de servicii 
13. Responsabilitatea socială a corporaţiilor 
14. Etica – teorie şi practică în diverse  ţări ale lumii: studii de caz 
 
V.  Bibliografia minimală obligatorie 

1. Potincu C., Potincu L., Etica în afaceri şi responsabilitate socială corporatistă, Editura CH 
Beck ,2014. 
2. Morar, V.N., Etica în afaceri şi politică: morală elementară şi responsabilitate socială, Editura 
Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2006. 
 

VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 
I 2x14=28 - - - 5 

 
VII. Procedura de evaluare cunoștințelor: examen 

 
I. Disciplina: Evaluarea și finanțarea investițiilor 

 
 

II. Statutul disciplinei:  

 
III. Precondiții (precizarea eventualelor cerințe de cunoaștere/promovarea prealabilă a unor alte 
discipline) 

 

IV. Conţinutul disciplinei: enumerarea principalelor secțiuni/capitole/teme ale disciplinei 
1. Evaluarea şi finanţarea investiţiilor. Scop. 
2. Piaţa de capital versus Private Equity 

x obligatoriu  opțional  facultativ 

x obligatoriu  opțional  facultativ 

http://www.librarie.net/autor/70390/laura-potincu
http://www.librarie.net/editura/CH+Beck
http://www.librarie.net/editura/CH+Beck


F 114.08/Ed.02 Document de uz intern 

 
4 

3. Analiza financiara Indicatori caracteristici 
4. Indicatori financiari derivati din bilant 
5. Gestionarea riscurilor aferente investitiei 
6. Monitorizarea investiţiilor. 
 
V.  Bibliografia minimală obligatorie 

1. Ceocea, C., Suport curs complementar – sinteza informaţii „Evaluarea şi finanţarea investiţiilor”  
 

VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 
I 2x14=28 2x14=28 - - 5 

 
VII. Procedura de evaluare cunoștințelor: examen 

 
 
I. Disciplina: Bazele economiei întreprinderii 

 
II. Statutul disciplinei:  

 
III. Precondiții (precizarea eventualelor cerințe de cunoaștere/promovarea prealabilă a unor alte 
discipline) 

 

IV. Conţinutul disciplinei: enumerarea principalelor secțiuni/capitole/teme ale disciplinei 
1. Întreprinderea – nucleu de bază în sfera afacerilor  
2. Mediul de afaceri al întreprinderii   
3. Procesul de creare a unei noi întreprinderi in condiţiile actuale ale României 
4. Forme moderne de organizare a firmelor în economia de piaţă contemporană 
5. Funcţiile întreprinderii 
6. Misiunea, obiectivele şi strategiile întreprinderii 
 
V.  Bibliografia minimală obligatorie 

1. Mironescu R., Elemente fundamentale de management: note de curs, Editura Alma Mater, 
Bacău, 2013. 
2. Toma S. G., Bazele economiei întreprinderii, București: Ed. ASE, 2007 
3. Turcu, O. (coordonator),  Management, Editura Alma Mater, Bacău, 2008. 
 
VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 
II 2x14=28 2x14=28 - - 6 

 
VII. Procedura de evaluare cunoștințelor: examen 

 
 
I. Disciplina: Iniţiere  în antreprenoriat 

 
II. Statutul disciplinei:  

 

III. Precondiții (precizarea eventualelor cerințe de cunoaștere/promovarea prealabilă a unor alte 
discipline) 

 

x obligatoriu  opțional  facultativ 

x obligatoriu  opțional  facultativ 
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IV. Conţinutul disciplinei: enumerarea principalelor secțiuni/capitole/teme ale disciplinei 
1. Antreprenoriatul şi antreprenorul: defniri şi nuanţări 
2. Perspective asupra antreprenorului 
3. Diferenţe între antreprenoriat şi managementul întreprinderilor mici şi mijlocii  
4. Antreprenoriat comercial 
5. Antreprenoriatul social. Delimitări conceptuale 
6. Elaborarea planului de afaceri  
 

V.  Bibliografia minimală obligatorie 

1. Grigore, A.,M., (2012), Antreprenoriat şi management pentru afaceri mici şi mijlocii, Editura: 
CH Beck, Colecţia: Oeconomica. 
2. Văduva S. (2004), Antreprenoriatul, București: Editura Economică. 
 
VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 
I 1x14=14 2x14=28 - - 4 

 
VII. Procedura de evaluare cunoștințelor: examen 

 
 
I. Disciplina: Comunicare în afaceri - limba străină (3)- (engleză) 

 
II. Statutul disciplinei:  

 
III. Precondiții (precizarea eventualelor cerințe de cunoaștere/promovarea prealabilă a unor alte 
discipline) 

 

IV. Conţinutul disciplinei: enumerarea principalelor secțiuni/capitole/teme ale disciplinei 
1. Presenting and presentation skills (Structurarea unei prezentări, abilităţi necesare unei prezentări) 
2. Meetings – cultural differences in meetings (Întâlnirile de afaceri, diferenţe culturale în lumea 
afacerilor) 
3. Networking and conferences  (Relaţionarea în lumea afacerilor, organizarea şi desfășurarea unei 
conferinţe) 
4. Making decisions and the marketplace (Procesul decizional în lumea afacerilor; luarea deciziilor 
la locul de muncă) 
5. Management and marketing (Management şi marketing) 
6. The Global village and Globalization(Globalizarea și lumea afacerilor) 
7. Negotiating. The grammar of diplomacy (Negocierile şi limbajul diplomaţiei) 
 
V.  Bibliografia minimală obligatorie 

1. Naunton, Jon, Head for Business, Upper Intermediate Student’s Book, Oxford UP, Oxford, 
second edition, 2004. 
 
VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 
I - 2x14=28 - - 2 

 
VII. Procedura de evaluare cunoștințelor: verificare pe parcursul semestrului 

 

x obligatoriu  opțional  facultativ 
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I. Disciplina: Managementul cunoaşterii 
 

II. Statutul disciplinei:  

 
III. Precondiții (precizarea eventualelor cerințe de cunoaștere/promovarea prealabilă a unor alte 
discipline) 

 

IV. Conţinutul disciplinei: enumerarea principalelor secțiuni/capitole/teme ale disciplinei 
1. Introducere : Societatea cunoaşterii 
2. Proprietatea şi capitalul intelectual  
3. Conceptul de economie bazată pe cunoştinţe 
4. Definirea managementului cunoştinţelor organizaţiilor  
5. Firma bazată pe cunoştinţe  
 
V.  Bibliografia minimală obligatorie 

1. Feraru,  A.,  Managementul cunoştinţelor,  Editura Alma Mater,  Bacau, 2016 
2. Nicolescu, O., Managementul bazat pe cunostinţe, Editura Pro Universitaria, 2012. 
 
VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 
I 1x14=14 2x14=28 - - 3 

 
VII. Procedura de evaluare cunoștințelor: verificare pe parcursul semestrului 

 
 
I. Disciplina: Pedagogie II (Teoria şi metodologia instruirii. Teoria și metodologia evaluării) 

 
II. Statutul disciplinei:  

 
III. Precondiții (precizarea eventualelor cerințe de cunoaștere/promovarea prealabilă a unor alte 
discipline) 

 

IV. Conţinutul disciplinei: enumerarea principalelor secțiuni/capitole/teme ale disciplinei 

1. Principiile didactice: Delimitări conceptuale, principiul învăţării conştiente şi active, principiul 
intuiţiei, principiul legării teoriei de practică, principiul învăţării sistematice şi continue, principiul 
accesibilităţii şi individualizării, principiul învăţării temeinice (fixării cunoştinţelor), principiul 
conexiunii inverse 
2. Strategiile didactice: Concepte, Metodele didactice (Expunerea, Conversația, Demonstrația, 
Observarea, Exercițiul, Lucrul cu manualul, Metodele active); Mijloacele didactice (definire, 
funcţii, caracteristici, clasificare), Formele de organizare (școlare, extrașcolare) 
3. Lecția - forma de organizare de bază: definire, tipuri de lecții (lecţia de comunicare, de formare 
de priceperi şi deprinderi, de recapitulare, de evaluare) 
4. Proiectarea didactică: Concept, funcții, modele de proiectare, algoritm, niveluri (proiectarea 
anuală, semestrială, pe unităţi de învăţare, proiectul didactic) 
5. Evaluarea educațională: Definire, operații, funcții, formele de evaluare, metodele de evaluare 
(tradiţionale, testul docimologic, metodele alternative/ complementare), erori și modalități de 
corectare 
 
V.  Bibliografia minimală obligatorie 

1. Mâţă, L.,Ghid de pregătire psihopedagogică pentru gradele didactice Editura Alma Mater, 
Bacău, 2010. 
 

 obligatoriu x opțional  facultativ 

 obligatoriu  opțional x facultativ 

http://www.5carti.ro/carte/managementul-bazat-pe-cunostinte--i31332
http://www.5carti.ro/editura/pro-universitaria--i711
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VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 
I 2x14=28 2x14=28 - - 5 

 
VII. Procedura de evaluare cunoștințelor: examen 

 
 
I. Disciplina: Managementul cumpărării 

 
II. Statutul disciplinei:  

 
III. Precondiții (precizarea eventualelor cerințe de cunoaștere/promovarea prealabilă a unor alte 
discipline) 

 

IV. Conţinutul disciplinei: enumerarea principalelor secțiuni/capitole/teme ale disciplinei 

1. Managementul aprovizionării: concept, activităţi componente  
2. Organizarea internă a compartimentului de aprovizionare  
3. Gestiunea economică a stocurilor 
4. Fundamentarea programelor de aprovizionare a unităţilor economice  
5. Strategii de aprovizionare şi relaţiile cu furnizorii 
 
V.  Bibliografia minimală obligatorie 

1. Băşanu Gh., Pricop M.,  Managementul aprovizionării şi desfacerii, ediţia a –IV-a, Editura 
Economică, Bucureşti, 2012 
 
VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 
II 2x11=22 2x11=22 - - 5 

 
VII. Procedura de evaluare cunoștințelor: examen 

 
 
I. Disciplina: Managementul resurselor umane 

 
II. Statutul disciplinei:  

 
III. Precondiții (precizarea eventualelor cerințe de cunoaștere/promovarea prealabilă a unor alte 
discipline) 

 

IV. Conţinutul disciplinei: enumerarea principalelor secțiuni/capitole/teme ale disciplinei 
1. Funcția de personal a întreprinderii – noțiuni fundamentale 
2. Planificarea si previziunea necesarului de personal 
3. Analiza si reproiectarea posturilor  
4. Recrutarea  si selectia de personal 
5. Salarizarea 
 
V.  Bibliografia minimală obligatorie 

1. Mironescu, R., Feraru, A., Managementul resurselor umane, Editura Alma Mater, Bacau, 2014 
 

x obligatoriu  opțional  facultativ 

x obligatoriu  opțional  facultativ 
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VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 
II 2x11=22 2x11=22 - - 5 

 
VII. Procedura de evaluare cunoștințelor: examen 

 
 
I. Disciplina: Managementul relaţiilor cu clienţii 

 
II. Statutul disciplinei:  

 
III. Precondiții (precizarea eventualelor cerințe de cunoaștere/promovarea prealabilă a unor alte 
discipline) 

 

IV. Conţinutul disciplinei: enumerarea principalelor secțiuni/capitole/teme ale disciplinei 
1. Evoluţia conceptului de marketing 
2. Orientarea către piaţă/client – o soluţie pertinentă în demersul de reevaluare a marketingului 
tradiţional  
3. Coordonatele marketingului relaţional 
4. Marketingul relaţional în cadrul pieţelor de afaceri între necesitate şi realitate  
5. Managementul relaţiilor cu clienţii în cadrul pieţelor de consum: elaborarea, fundamentarea, 
implementarea şi controlul strategiei de fidelizare  
6. Managementul plângerilor şi reclamaţiilor 
 
V.  Bibliografia minimală obligatorie 

1. Zaiţ, L., Managementul relaţiilor cu clienţii, Editura Alma Mater, Bacău, 2012. 
 
VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 
II 2x11=22 - - - 4 

 
VII. Procedura de evaluare cunoștințelor: examen 

 
 
I. Disciplina: Managementul proiectelor în afaceri 

 
II. Statutul disciplinei:  

 
III. Precondiții (precizarea eventualelor cerințe de cunoaștere/promovarea prealabilă a unor alte 
discipline) 

 

IV. Conţinutul disciplinei: enumerarea principalelor secțiuni/capitole/teme ale disciplinei 
1. Prezentarea generală a managementului proiectelor: Scurt istoric al managementului de proiect. 
Definirea, caracteristicile şi tipologia proiectelor. Definirea, scopul şi sarcinile principale ale 
managementul de proiect. Importanţa managementului de proiect. Părţile implicate în proiect. 
Ciclul de viaţă al unui proiect. Procesele de bază specifice proiectelor. Domeniile (zonele) de 
cunoaştere ale managementului de proiect 
2. Aspecte specifice managementului proiectelor: Conţinutul şi obiectivele proiectului. Structuri 
organizatorice utilizate în cadrul managementului de proiect. Structura descompunerii lucrărilor 

x obligatoriu  opțional  facultativ 

x obligatoriu  opțional  facultativ 
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(WBS). Planificarea proiectelor. Tehnici de planificare. Derularea proiectelor. Finalizarea 
(închiderea) proiectelor. Evaluarea proiectelor 
 
V.  Bibliografia minimală obligatorie 

1. Drob, C., Management de proiect, Editura Alma Mater, Bacău, 2010. 
 
VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 
II 2x11=22 3x11=33 - - 6 

 
VII. Procedura de evaluare cunoștințelor: examen 

 
 
I. Disciplina: Managementul IMM-URILOR 

 
II. Statutul disciplinei:  

 
III. Precondiții (precizarea eventualelor cerințe de cunoaștere/promovarea prealabilă a unor alte 
discipline) 

 

IV. Conţinutul disciplinei: enumerarea principalelor secțiuni/capitole/teme ale disciplinei 
1. IMM-urile–obiect principal al managementului intreprenorial                                                
2. Procesul de creare a IMM –urilor 
3. Asigurarea resurselor financiare pentru IMM –uri 
4. Particularităţi ale managementului întreprinderilor mici şi mijlocii  
5. Dezvoltarea IMM-urilor în România                                                                                                                     
                                                                                             
V.  Bibliografia minimală obligatorie 

1. Nicolescu, O., Managementul întreprinderilor mici şi mijlocii, Editura Economică, Bucureşti, 
2001. 
 
VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 
II 2x11=22 2x11=22 - - 5 

 
VII. Procedura de evaluare cunoștințelor: examen 

 
 
I. Disciplina: Managementul proiectelor în afaceri 

 
II. Statutul disciplinei:  

 
III. Precondiții (precizarea eventualelor cerințe de cunoaștere/promovarea prealabilă a unor alte 
discipline) 

 

IV. Conţinutul disciplinei: enumerarea principalelor secțiuni/capitole/teme ale disciplinei 
1. Prezentarea generală a managementului proiectelor: Scurt istoric al managementului de proiect. 
Definirea, caracteristicile şi tipologia proiectelor. Definirea, scopul şi sarcinile principale ale 
managementul de proiect. Importanţa managementului de proiect. Părţile implicate în proiect. 

 obligatoriu x opțional  facultativ 

x obligatoriu  opțional  facultativ 
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Ciclul de viaţă al unui proiect. Procesele de bază specifice proiectelor. Domeniile (zonele) de 
cunoaştere ale managementului de proiect 
2. Aspecte specifice managementului proiectelor: Conţinutul şi obiectivele proiectului. Structuri 
organizatorice utilizate în cadrul managementului de proiect. Structura descompunerii lucrărilor 
(WBS). Planificarea proiectelor. Tehnici de planificare. Derularea proiectelor. Finalizarea 
(închiderea) proiectelor. Evaluarea proiectelor 
 
V.  Bibliografia minimală obligatorie 

1. Drob, C., Management de proiect, Editura Alma Mater, Bacău, 2010. 
 
VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 
II 2x11=22 3x11=33 - - 6 

 
VII. Procedura de evaluare cunoștințelor: examen 

 
 
I. Disciplina: Comunicare în afaceri - limba străină (3)- (engleză) 

 
II. Statutul disciplinei:  

 
III. Precondiții (precizarea eventualelor cerințe de cunoaștere/promovarea prealabilă a unor alte 

discipline) 

 
IV. Conţinutul disciplinei: enumerarea principalelor secțiuni/capitole/teme ale disciplinei 
1. Accounting and financial statements (Contabilitatea, documente specifice, situaţii financiare) 
2. Business documents and reports (Documente şi rapoarte folosite in domeniul afacerilor) 
3. Products and services. The production  process (Produse şi servicii) 
4. Marketing; advertising; brands; promotional tools (Marketing şi publicitate; strategii de 
promovare) 
5. Economics and ecology, green economies (Relația dintre economie şi ecologie; economiile verzi) 
6. International trade (Comerţul internaţional) 
 
V.  Bibliografia minimală obligatorie 

1. Naunton, Jon, Head for Business, Upper Intermediate Student’s Book, Oxford UP, Oxford, 
second edition, 2004. 
 
VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 
II - 2x11=22 - - 2 

 
VII. Procedura de evaluare cunoștințelor: verificare pe parcursul semestrului 

 
 
I. Disciplina: Practică 

 
II. Statutul disciplinei:  

 

x obligatoriu  opțional  facultativ 

x obligatoriu  opțional  facultativ 
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III. Precondiții (precizarea eventualelor cerințe de cunoaștere/promovarea prealabilă a unor alte 
discipline) 

 

IV. Conţinutul disciplinei: enumerarea principalelor secțiuni/capitole/teme ale disciplinei 

1. Descrierea generală a întreprinderii  
 Tipul societăţii şi obiectul de activitate; 
 Forma de proprietate; 
 Istoricul firmei; 
 Prezentarea principalilor indicatori economico-financiari; 
 Organizarea şi conducerea;) 

2. Prezentarea detaliată a administrării şi desfăşurării activităţii unei subdiviziuni din structura unei 
întreprinderi şi/sau organizaţii: comercial, resurse umane, tehnic, marketing, cercetare-dezvoltare/ 
financiar-contabil. 
 
V.  Bibliografia minimală obligatorie 

1. Kotler, Ph., Managementul marketingului, Editura Teora, Bucuresti, 1997 
2. Turcu, O., (coord.), Management, Editura Alma Mater, Bacău, 2008. 
 
VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 
II - - - - 3 

 
VII. Procedura de evaluare cunoștințelor: colocviu 

 
 
I. Disciplina: Educaţie fizică 
 
II. Statutul disciplinei:  

 
III. Precondiții (precizarea eventualelor cerințe de cunoaștere/promovarea prealabilă a unor alte 
discipline) 

 

IV. Conţinutul disciplinei: enumerarea principalelor secțiuni/capitole/teme ale disciplinei 
1. Menţinerea şi întărirea sănătăţii, călirea organismului şi dezvoltare fizică armonioasă a 
organismului cu ajutorul urmatoarelor discipline sportive (handbal, fotbal, baschet, volei, tenis, 
badminton, tenis de masa ) şi a exerciţiilor cu caracter atletic desfăşurate în aer liber; 
2. Dezvoltarea deprinderilor, priceperilor motrice şi a aptitudinilor psiho-motrice prin intermediul 
practicării jocurilor sportive (handbal, fotbal, baschet, volei, tenis, badminton, tenis de masa) şi a 
exerciţiilor cu caracter atletic desfăşurate în aer liber; 
3. Organizarea, conducerea şi arbitrarea unei competiţii sportive organizate în timpul liber. 
 
V.  Bibliografia minimală obligatorie 

1. Acsinte A.,  Jocuri şi activităţi dinamice de timp liber, Editura Performantica, Iaşi, 2007 
 

VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 
II - 1x11=11 - - 1 

x obligatoriu  opțional  facultativ 
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VII. Procedura de evaluare cunoștințelor: verificare pe parcursul semestrului 
 
 
I. Disciplina: Didactica specializării 

 
II. Statutul disciplinei:  

 
III. Precondiții (precizarea eventualelor cerințe de cunoaștere/promovarea prealabilă a unor alte 
discipline) 

 

IV. Conţinutul disciplinei: enumerarea principalelor secțiuni/capitole/teme ale disciplinei 
1. Introducere în Didactica specializării. Definiţii. Concepte de bază.  Obiective Principii 
2. Finalitățile disciplinelor exprimate în obiective și competențe 
3. Curriculum din perspectiva didacticii specializării. Curriculum-ul şi documentele oficiale prin 
care acesta este aplicat şi monitorizat de sistemul de învăţământ 
Documente şcolare în care este fixat conţinutul curricular 
4. Proiectarea demersului didactic (Proiectarea activităţii anuale. Proiectarea unei unităţi de 
învăţare. Proiectarea lecţiei)       
5. Resursele demersului didactic (Metodele de predare-învăţare ca resurse procedurale de 
învăţământ  şi aplicarea acestora. Mijloacele de învăţământ ca resurse materiale ale procesului de 
predare-învăţare) 
6. Evaluarea didactică (Strategii de realizare a evaluării - forme, metode, tehnici, procedee. 
Funcţiile evaluării) 
7. Standarde profesionale în predare. Rolul profesorului in actul educaţional 
 
V.  Bibliografia minimală obligatorie 

1. Miron I., Bocoș M., Tratat de didactică modernă, Editura Paralela 45, 2017. 
 
VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 
II 2x14=28 2x14=28 - - 5 

 
VII. Procedura de evaluare cunoștințelor: examen 

 
 DECAN, DIRECTOR DEPARTAMENT, 
 Semnătura Semnătura 
 Prof. univ. dr. Ovidiu-Leonard Turcu Prof. univ. dr. Eugenia Harja 
 
Observaţii:  
1. Documentul se numerotează începând cu 1 de la prima pagină şi se semnează de decan, pagină 

cu pagină, în dreapta jos, cu excepţia ultimei pagini, unde semnează pentru încheierea 
documentului, alături de directorul de departament. 

 Observaţia de mai sus este solicitarea ministerului pentru vizarea diplomei. 
2. Rectoratul ataşează o adeverinţă de autentificare a rezumatelor, în care se menţionează cui şi 

pentru ce scop i se eliberează. 
3. Capul de tabel de la pct. VI se modifică corespunzător specificului facultăţii şi rămâne acelaşi 

pentru toate disciplinele, ca şi la foaia matricolă. 
4. Rezumatele se întocmesc pe specializări/programe de studii şi promoţii, pe cât posibil în ordinea 

disciplinelor de pe foaia matricolă/suplimentul la diplomă. 
 

 obligatoriu  opțional x facultativ 
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