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GHID DE STUDII 

COURSE CATALOGUE 

 
LICENȚĂ (nivel 6 CEC) 

BACHELOR DEGREE (level 6 EQF) 

 

Denumirea programului (în română și engleză) 

Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor – IF (învățământ cu frecvență), 3 ani, 

180 credite  

(Economics of Trade, Tourism and Services – 3 years, Full-time courses, 180 ECTS) 

Responsabil de program: Ungureanu Adrian, ungureanu_adrian2001@yahoo.com 

 

Domeniul de studiu 

Administrarea Afacerilor (Business Administration) 

 

Descrierea programului 

Programul de licență Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor – IF este conceput 

astfel încât să pregătească specialiști cu următoarele competențe:  

• Realizarea prestațiilor  in comerț, turism și servicii  

• Comercializarea produselor / serviciilor 

• Gestionarea relațiilor cu clienții si furnizorii  

• Gestionarea si alocarea resurselor materiale si financiare  

• Asigurarea calității prestațiilor in comerț, turism si servicii  

• Asistență în managementul resurselor umane 

 

Rezultatele cheie ale învățării 

Absolvenții programului de licență Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor – IF 

vor putea să realizeze:  

• Definirea adecvată a conceptelor și principiilor specifice teoriei economice, precum și 

a celor din domeniul comerțului, turismului și serviciilor  

• Explicarea și interpretarea de date si informații din punct de vedere cantitativ și 

calitativ, pentru formularea de argumente și decizii  concrete asociate comerțului, 

turismului și serviciilor 

• Rezolvarea problemelor în contexte bine definite asociate:  conceperii, planificării și 

executării de activități în cadrul firmelor de comerț, turism și servicii 

• Culegerea și prelucrarea de date din surse documentare alternative și din activitatea 

curentă, pentru evaluarea factorilor care influențează realizarea prestațiilor în 

organizațiile din comerț, turism și servicii  

• Realizarea de proiecte profesionale prin utilizarea conceptelor, principiilor și metodelor 

specifice domeniului comerț, turism, servicii 

• Descrierea modalităților de concepere a produsului turistic, a tehnicilor de 

comercializare și a comportamentului agenților economici în contextul creat de 

legislația și regulamentele aferente în vigoare. 

• Explicarea și interpretarea fluxurilor si a tehnicilor de comercializare diferențiat după 

natura produselor și serviciilor  
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• Aplicarea unor modele și instrumente de organizare a spațiilor de vânzare și depozitare 

• Analiza critic-constructivă a relațiilor dintre consumatorii și furnizorii specifici 

domeniului comerț, turism și servicii  

• Fundamentarea de planuri  de comercializare, de oferte, de programe de promovare – 

publicitate, promovare directă, relații publice, marketing direct 

• Definirea conceptelor privind cererea și oferta de bunuri și servicii, inclusiv în 

activitatea de turism, a comportamentului consumatorilor  și a normelor de protecție a 

acestora 

• Explicarea și interpretarea  fenomenelor și proceselor economice specifice comerțului, 

turismului și serviciilor pe baza conceptelor privind cererea și oferta de servicii și a 

comportamentului consumatorilor 

• Rezolvarea de probleme simple,  bine definite,  asociate vânzării produselor, inclusiv a 

celor turistice, prin consilierea clientului în luarea deciziei de cumpărare 

• Fundamentarea de studii și analize, organizatorice și de eficiență a activității firmelor 

în vederea acordării de consiliere și asistență  

• Consiliere și asistență prin elaborarea de proiecte profesionale care răspund 

problemelor concrete ale  clienților 

• Descrierea conceptelor și principiilor evidenței contabile aplicate în finanțarea 

activităților de comerț, turism, servicii, precum și a metodologiei și indicatorilor de 

fundamentare a alocării  resurselor 

• Explicarea și interpretarea de situații / procese concrete din domeniul comerțului, 

turismului și serviciilor pe baza conceptelor și principiilor evidenței contabile și a 

utilizării indicatorilor pentru explicarea și interpretarea situațiilor analizate  

• Elaborarea de calcule pentru diferite situații alternative (variante decizionale) în 

alocarea de resurselor  

• Fundamentarea necesarului de resurse materiale și financiare în raport cu cerințele 

volumului și eficienței organizațiilor de comerț, turism, servicii  

• Participarea la fundamentarea de studii de prefezabilitate și fezabilitate a investițiilor 

pentru afaceri 

• Definirea adecvată a conceptelor și principiilor specifice managementului calității 

aplicat serviciilor 

• Explicarea și interpretarea unor variate tipuri de concepte, situații și procese  asociate 

sistemelor de asigurare a calității în servicii 

• Aplicarea unor principii și metode de bază pentru rezolvarea de probleme/situații 

specifice asigurării calității în comerț, turism și servicii  

• Evaluarea și particularizarea metodelor și modelelor de asigurare a calității la specificul 

organizațiilor de comerț, turism și servicii 

• Realizarea de studii secvențiale de implementare a calității  pentru cazuri practice bine 

definite în condiții de  asistență calificată 

• Identificarea adecvată a conceptelor legate de planificarea, organizarea, coordonarea și 

controlul activității resurselor umane în contextul specificității pieței muncii din  

domeniul administrării afacerilor   

• Explicarea și interpretarea de situații / procese concrete din domeniul  administrării 

afacerilor  pentru interpretarea corectă a evoluțiilor pieței muncii și a evoluțiilor din 

interiorul firmelor în ceea ce privește angajații 
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• Rezolvarea de probleme, situații, studii de caz specifice resurselor umane: recrutare, 

selecție, motivare, salarizare, orarul de muncă, formare 

• Estimarea necesarului de resurse umane în raport cu cerințele de volum și eficiență a 

organizației 

• Fundamentarea de proiecte de recrutare, selecție, motivare, salarizare a resursei umane 

din  domeniul administrării afacerilor 

 

Profilul ocupațional al absolvenților 

Absolvenții programului de licență sunt calificați să lucreze ca (sunt date codurile COR): agent 

comercial – 332401; agent de turism – 422102; agent de turism pentru circuite tematice - 

422111; agent de turism tour-operator - 422103; agent de transport turistic intern – 422104; 

agent de voiaj – 422101; agent turism de afaceri – 422107; analist în turism – 63204; animator 

de hotel – 511317; analist în turism – 263204; manager în activitatea de turism – 143908; 

organizator activitate turism (studii superioare) – 243102; șef agenție/ oficiu turism – 143902; 

lucrător concierge – 422402; administrator societate comercială – 242111; agent comercial – 

332401; funcționar în activități comerciale, administrative și prețuri – 341106; șef agenție 

comercială – 142010; organizator prestări servicii – 516903; asistent de cercetare economist în 

marketing – 263121; cercetător economist în marketing – 263120; consilier/ expert/ inspector/ 

referent/ economist în comerț și marketing – 263104; analist servicii client – 243216; analist 

în turism – 263204; conducător întreprindere mică - patron (girant) în activitatea hotelieră și 

restaurante – 141101; administrator pensiune turistică – 515203; logistician gestiune flux – 

214135; asistent de cercetare economist în marketing – 263121; consilier/ expert/ inspector/ 

referent/ economist în management – 263101; administrator hotel – 141104 

 

Accesul la continuarea studiilor 

Absolvenții programului de licență își pot continua studiile prin studii universitare de masterat. 

 

Planul de învățământ al programului Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor – IF 

este organizat pe 3 ani / 6 semestre. 

 

Anul I, semestrul 1  

 

Microeconomie (6 ECTS) 

 

Titularul de curs, titularul activităților practice, competențele dobândite, metodele și criteriile 

de evaluare pentru această disciplină, bibliografia disciplinei precum și alte informații utile pot 

fi găsite în fișa disciplinei, la adresa: 

https://drive.google.com/file/d/12FRVxMC-

VbxFsGtEaOp51Bc0sZ9O5JrJ/view?usp=sharing  

 

  

https://drive.google.com/file/d/12FRVxMC-VbxFsGtEaOp51Bc0sZ9O5JrJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12FRVxMC-VbxFsGtEaOp51Bc0sZ9O5JrJ/view?usp=sharing
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Dreptul afacerilor (5 ECTS) 

 

Titularul de curs, titularul activităților practice, competențele dobândite, metodele și criteriile 

de evaluare pentru această disciplină, bibliografia disciplinei precum și alte informații utile pot 

fi găsite în fișa disciplinei, la adresa: 

https://drive.google.com/file/d/1-k41YBzKt36nheC4lX-

immUE5AtVHOSW/view?usp=sharing  

 

Economia întreprinderii (4 ECTS) 

 

Titularul de curs, titularul activităților practice, competențele dobândite, metodele și criteriile 

de evaluare pentru această disciplină, bibliografia disciplinei precum și alte informații utile pot 

fi găsite în fișa disciplinei, la adresa: 

https://drive.google.com/file/d/1VSORzuIH25MvpJHNpoEcfGQK18lGyK9B/view?usp=shar

ing  

 

Istoria economiei (5 ECTS) 

 

Titularul de curs, titularul activităților practice, competențele dobândite, metodele și criteriile 

de evaluare pentru această disciplină, bibliografia disciplinei precum și alte informații utile pot 

fi găsite în fișa disciplinei, la adresa: 

https://drive.google.com/file/d/1GP_Omm1PLkb5_YPzCk0YujPGxD77FkjA/view?usp=shar

ing  

 

Statistică pentru afaceri (5 ECTS) 

 

Titularul de curs, titularul activităților practice, competențele dobândite, metodele și criteriile 

de evaluare pentru această disciplină, bibliografia disciplinei precum și alte informații utile pot 

fi găsite în fișa disciplinei, la adresa: 

https://drive.google.com/file/d/1GVHux4HmmG8OF7WjTo1Dv_-

LUM71rEN5/view?usp=sharing  

 

Informatică economică (3 ECTS) 

 

Titularul de curs, titularul activităților practice, competențele dobândite, metodele și criteriile 

de evaluare pentru această disciplină, bibliografia disciplinei precum și alte informații utile pot 

fi găsite în fișa disciplinei, la adresa: 

https://drive.google.com/file/d/1Jv2uH3BYpkFl3VI6gUfv2Lb_88mvdiX_/view?usp=sharing  

 

Limba engleză (2 ECTS) 

 

Titularul de curs, titularul activităților practice, competențele dobândite, metodele și criteriile 

de evaluare pentru această disciplină, bibliografia disciplinei precum și alte informații utile pot 

fi găsite în fișa disciplinei, la adresa: 

https://drive.google.com/file/d/1L_PRuAPLUQFmEkS3bFOjj2hp7CuzH-

9h/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1-k41YBzKt36nheC4lX-immUE5AtVHOSW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-k41YBzKt36nheC4lX-immUE5AtVHOSW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VSORzuIH25MvpJHNpoEcfGQK18lGyK9B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VSORzuIH25MvpJHNpoEcfGQK18lGyK9B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GP_Omm1PLkb5_YPzCk0YujPGxD77FkjA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GP_Omm1PLkb5_YPzCk0YujPGxD77FkjA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GVHux4HmmG8OF7WjTo1Dv_-LUM71rEN5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GVHux4HmmG8OF7WjTo1Dv_-LUM71rEN5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Jv2uH3BYpkFl3VI6gUfv2Lb_88mvdiX_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1L_PRuAPLUQFmEkS3bFOjj2hp7CuzH-9h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1L_PRuAPLUQFmEkS3bFOjj2hp7CuzH-9h/view?usp=sharing
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Limba franceză (2 ECTS) 

 

Titularul de curs, titularul activităților practice, competențele dobândite, metodele și criteriile 

de evaluare pentru această disciplină, bibliografia disciplinei precum și alte informații utile pot 

fi găsite în fișa disciplinei, la adresa: 

https://drive.google.com/file/d/1cvqKoYTkil44rulRHzDgPdBQmVGeW0Rk/view?usp=shari

ng  

 

Educaţie fizică 1 (1 ECTS) 

 

Titularul de curs, titularul activităților practice, competențele dobândite, metodele și criteriile 

de evaluare pentru această disciplină, bibliografia disciplinei precum și alte informații utile pot 

fi găsite în fișa disciplinei, la adresa: 

https://drive.google.com/file/d/1CwJUkKdxJ9h5jWmcz1BQE_lK4zE6e8ja/view?usp=sharin

g  

 

Anul I, semestrul 2  

 

Macroeconomie (6 ECTS) 

 

Titularul de curs, titularul activităților practice, competențele dobândite, metodele și criteriile 

de evaluare pentru această disciplină, bibliografia disciplinei precum și alte informații utile pot 

fi găsite în fișa disciplinei, la adresa: 

https://drive.google.com/file/d/1JFsdBlB1ZfZ0dR0TvQc7CmaidVeUpaMp/view?usp=sharin

g  

 

Bazele contabilităţii (5 ECTS) 

 

Titularul de curs, titularul activităților practice, competențele dobândite, metodele și criteriile 

de evaluare pentru această disciplină, bibliografia disciplinei precum și alte informații utile pot 

fi găsite în fișa disciplinei, la adresa: 

https://drive.google.com/file/d/1EOdSue2GVErnlxljKrZx8X8OyP0lNDcA/view?usp=sharin

g  

 

Finanţe generale (5 ECTS) 

 

Titularul de curs, titularul activităților practice, competențele dobândite, metodele și criteriile 

de evaluare pentru această disciplină, bibliografia disciplinei precum și alte informații utile pot 

fi găsite în fișa disciplinei, la adresa: 

https://drive.google.com/file/d/1iTYc9jIXlODwyyXxFk5PHtLR4zXiPTs7/view?usp=sharing  

 

https://drive.google.com/file/d/1cvqKoYTkil44rulRHzDgPdBQmVGeW0Rk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cvqKoYTkil44rulRHzDgPdBQmVGeW0Rk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CwJUkKdxJ9h5jWmcz1BQE_lK4zE6e8ja/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CwJUkKdxJ9h5jWmcz1BQE_lK4zE6e8ja/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JFsdBlB1ZfZ0dR0TvQc7CmaidVeUpaMp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JFsdBlB1ZfZ0dR0TvQc7CmaidVeUpaMp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EOdSue2GVErnlxljKrZx8X8OyP0lNDcA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EOdSue2GVErnlxljKrZx8X8OyP0lNDcA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iTYc9jIXlODwyyXxFk5PHtLR4zXiPTs7/view?usp=sharing
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Matematică aplicată în economie (6 ECTS) 

 

Titularul de curs, titularul activităților practice, competențele dobândite, metodele și criteriile 

de evaluare pentru această disciplină, bibliografia disciplinei precum și alte informații utile pot 

fi găsite în fișa disciplinei, la adresa: 

https://drive.google.com/file/d/1GXl7xAs9tCaQcnKaPGwv-fz-1pH3S5E5/view?usp=sharing  

 

Economie comercială (3 ECTS) 

 

Titularul de curs, titularul activităților practice, competențele dobândite, metodele și criteriile 

de evaluare pentru această disciplină, bibliografia disciplinei precum și alte informații utile pot 

fi găsite în fișa disciplinei, la adresa: 

https://drive.google.com/file/d/1cu5J8YcWG0OvrYEk3gsdvxr7iI4JrYZ2/view?usp=sharing  

 

Fundamentarea ştiinţei mărfurilor (3 ECTS) 

 

Titularul de curs, titularul activităților practice, competențele dobândite, metodele și criteriile 

de evaluare pentru această disciplină, bibliografia disciplinei precum și alte informații utile pot 

fi găsite în fișa disciplinei, la adresa: 

https://drive.google.com/file/d/1gj5AsbA-

QbM2P2B5LWzkGJct9aSBt_nR/view?usp=sharing  

 

Limba engleză pentru afaceri 1 (2 ECTS) 

 

Titularul de curs, titularul activităților practice, competențele dobândite, metodele și criteriile 

de evaluare pentru această disciplină, bibliografia disciplinei precum și alte informații utile pot 

fi găsite în fișa disciplinei, la adresa: 

https://drive.google.com/file/d/1Tp1qSOcGMtt73mA0tVgz2UTzVNYecJpK/view?usp=shari

ng  

 

Limba franceză pentru afaceri 1 (2 ECTS) 

 

Titularul de curs, titularul activităților practice, competențele dobândite, metodele și criteriile 

de evaluare pentru această disciplină, bibliografia disciplinei precum și alte informații utile pot 

fi găsite în fișa disciplinei, la adresa: 

https://drive.google.com/file/d/1cFb4RjRlUAUIODuugAA_mNqocaGeukbm/view?usp=shar

ing  

 

Educaţie fizică 2 (1 ECTS) 

 

Titularul de curs, titularul activităților practice, competențele dobândite, metodele și criteriile 

de evaluare pentru această disciplină, bibliografia disciplinei precum și alte informații utile pot 

fi găsite în fișa disciplinei, la adresa: 

https://drive.google.com/file/d/1W8NtpchDNidX-d7VE--Us-ysUB7l8PSy/view?usp=sharing  

 

https://drive.google.com/file/d/1GXl7xAs9tCaQcnKaPGwv-fz-1pH3S5E5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cu5J8YcWG0OvrYEk3gsdvxr7iI4JrYZ2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gj5AsbA-QbM2P2B5LWzkGJct9aSBt_nR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gj5AsbA-QbM2P2B5LWzkGJct9aSBt_nR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Tp1qSOcGMtt73mA0tVgz2UTzVNYecJpK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Tp1qSOcGMtt73mA0tVgz2UTzVNYecJpK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cFb4RjRlUAUIODuugAA_mNqocaGeukbm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cFb4RjRlUAUIODuugAA_mNqocaGeukbm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W8NtpchDNidX-d7VE--Us-ysUB7l8PSy/view?usp=sharing
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Anul II, semestrul 3  

 

Economie europeană (6 ECTS) 

 

Titularul de curs, titularul activităților practice, competențele dobândite, metodele și criteriile 

de evaluare pentru această disciplină, bibliografia disciplinei precum și alte informații utile pot 

fi găsite în fișa disciplinei, la adresa: 

https://drive.google.com/file/d/1VCDGSrqDcO09JB_JUobaHIjkYBn-

c3Q1/view?usp=sharing  

 

Economia turismului (5 ECTS) 

 

Titularul de curs, titularul activităților practice, competențele dobândite, metodele și criteriile 

de evaluare pentru această disciplină, bibliografia disciplinei precum și alte informații utile pot 

fi găsite în fișa disciplinei, la adresa: 

https://drive.google.com/file/d/1uLKOKX8dudNremTahqoYVKoewmgxaDoS/view?usp=sha

ring  

 

Marketing (5 ECTS) 

 

Titularul de curs, titularul activităților practice, competențele dobândite, metodele și criteriile 

de evaluare pentru această disciplină, bibliografia disciplinei precum și alte informații utile pot 

fi găsite în fișa disciplinei, la adresa: 

https://drive.google.com/file/d/1KmAd1vUelt7F91G7k1cvQd1zOAqSlfuq/view?usp=sharing  

 

Economia serviciilor (5 ECTS) 

 

Titularul de curs, titularul activităților practice, competențele dobândite, metodele și criteriile 

de evaluare pentru această disciplină, bibliografia disciplinei precum și alte informații utile pot 

fi găsite în fișa disciplinei, la adresa: 

https://drive.google.com/file/d/1DnSR_dFmYLEkuL8hKjZOX9Aqf0BarRhu/view?usp=shari

ng  

 

Concurenţă şi preţuri (4 ECTS) 

 

Titularul de curs, titularul activităților practice, competențele dobândite, metodele și criteriile 

de evaluare pentru această disciplină, bibliografia disciplinei precum și alte informații utile pot 

fi găsite în fișa disciplinei, la adresa: 

https://drive.google.com/file/d/14JVOCNnHrpGMNUw5FhHV4gk6kvN-

IPN4/view?usp=sharing  

 

https://drive.google.com/file/d/1VCDGSrqDcO09JB_JUobaHIjkYBn-c3Q1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VCDGSrqDcO09JB_JUobaHIjkYBn-c3Q1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uLKOKX8dudNremTahqoYVKoewmgxaDoS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uLKOKX8dudNremTahqoYVKoewmgxaDoS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KmAd1vUelt7F91G7k1cvQd1zOAqSlfuq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DnSR_dFmYLEkuL8hKjZOX9Aqf0BarRhu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DnSR_dFmYLEkuL8hKjZOX9Aqf0BarRhu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14JVOCNnHrpGMNUw5FhHV4gk6kvN-IPN4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14JVOCNnHrpGMNUw5FhHV4gk6kvN-IPN4/view?usp=sharing
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Previziune în comerț și turism (3 ECTS) 

 

Titularul de curs, titularul activităților practice, competențele dobândite, metodele și criteriile 

de evaluare pentru această disciplină, bibliografia disciplinei precum și alte informații utile pot 

fi găsite în fișa disciplinei, la adresa: 

https://drive.google.com/file/d/1sDFgDR-

Tae2dEBC66OE3uBJA3kkmpRnp/view?usp=sharing  

 

Limba engleză pentru afaceri 2 (2 ECTS) 

 

Titularul de curs, titularul activităților practice, competențele dobândite, metodele și criteriile 

de evaluare pentru această disciplină, bibliografia disciplinei precum și alte informații utile pot 

fi găsite în fișa disciplinei, la adresa: 

https://drive.google.com/file/d/1S-jvrFYtJPPLZxfYpQOl8arRiNfigUcI/view?usp=sharing  

 

Limba franceză pentru afaceri 2 (2 ECTS) 

 

Titularul de curs, titularul activităților practice, competențele dobândite, metodele și criteriile 

de evaluare pentru această disciplină, bibliografia disciplinei precum și alte informații utile pot 

fi găsite în fișa disciplinei, la adresa: 

https://drive.google.com/file/d/1IHjA4lhwODaIe_xIOLDl7fwUeNnjNqMn/view?usp=sharin

g  

 

Educaţie fizică 3 (1 ECTS) 

 

Titularul de curs, titularul activităților practice, competențele dobândite, metodele și criteriile 

de evaluare pentru această disciplină, bibliografia disciplinei precum și alte informații utile pot 

fi găsite în fișa disciplinei, la adresa: 

https://drive.google.com/file/d/1bz6puAWozMP_O9WOmnqYHjb2WMQFooB9/view?usp=

sharing  

 

Anul II, semestrul 4  

 

Management (6 ECTS) 

 

Titularul de curs, titularul activităților practice, competențele dobândite, metodele și criteriile 

de evaluare pentru această disciplină, bibliografia disciplinei precum și alte informații utile pot 

fi găsite în fișa disciplinei, la adresa: 

https://drive.google.com/file/d/1w91rectTy3AP63MP7NYD7UCXGEhqGGkj/view?usp=sha

ring  

 

https://drive.google.com/file/d/1sDFgDR-Tae2dEBC66OE3uBJA3kkmpRnp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sDFgDR-Tae2dEBC66OE3uBJA3kkmpRnp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S-jvrFYtJPPLZxfYpQOl8arRiNfigUcI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IHjA4lhwODaIe_xIOLDl7fwUeNnjNqMn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IHjA4lhwODaIe_xIOLDl7fwUeNnjNqMn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bz6puAWozMP_O9WOmnqYHjb2WMQFooB9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bz6puAWozMP_O9WOmnqYHjb2WMQFooB9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w91rectTy3AP63MP7NYD7UCXGEhqGGkj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w91rectTy3AP63MP7NYD7UCXGEhqGGkj/view?usp=sharing
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Ecologie (6 ECTS) 

 

Titularul de curs, titularul activităților practice, competențele dobândite, metodele și criteriile 

de evaluare pentru această disciplină, bibliografia disciplinei precum și alte informații utile pot 

fi găsite în fișa disciplinei, la adresa: 

https://drive.google.com/file/d/1jJPoEfq3zlTMo-1Wax0mtxLtoZ9Lrl-x/view?usp=sharing  

 

Resurse şi destinaţii turistice (5 ECTS) 

 

Titularul de curs, titularul activităților practice, competențele dobândite, metodele și criteriile 

de evaluare pentru această disciplină, bibliografia disciplinei precum și alte informații utile pot 

fi găsite în fișa disciplinei, la adresa: 

https://drive.google.com/file/d/1ytB4ipXeWREuzd_EMdhCSLGqNjom_0D_/view?usp=shar

ing  

 

Tehnica operaţiunilor de turism (5 ECTS) 

 

Titularul de curs, titularul activităților practice, competențele dobândite, metodele și criteriile 

de evaluare pentru această disciplină, bibliografia disciplinei precum și alte informații utile pot 

fi găsite în fișa disciplinei, la adresa: 

https://drive.google.com/file/d/1IulsagCNClu76_M_a7iT6C7OoyKyqyWl/view?usp=sharing  

 

Tehnici promoţionale (4 ECTS) 

 

Titularul de curs, titularul activităților practice, competențele dobândite, metodele și criteriile 

de evaluare pentru această disciplină, bibliografia disciplinei precum și alte informații utile pot 

fi găsite în fișa disciplinei, la adresa: 

https://drive.google.com/file/d/1QgySnK5JqsUx9wMIEzHy4rOYPj-hM-

bM/view?usp=sharing  

 

Antreprenoriat (4 ECTS) 

 

Titularul de curs, titularul activităților practice, competențele dobândite, metodele și criteriile 

de evaluare pentru această disciplină, bibliografia disciplinei precum și alte informații utile pot 

fi găsite în fișa disciplinei, la adresa: 

https://drive.google.com/file/d/1t4mp7qtlxuYPnil4ox8FbyPnRAWIY5PA/view?usp=sharing  

 

Contabilitate managerială (4 ECTS) 

 

Titularul de curs, titularul activităților practice, competențele dobândite, metodele și criteriile 

de evaluare pentru această disciplină, bibliografia disciplinei precum și alte informații utile pot 

fi găsite în fișa disciplinei, la adresa: 

https://drive.google.com/file/d/1eI2PCtCib3CtxRchjMxx2Kd17esZrNsj/view?usp=sharing  

 

https://drive.google.com/file/d/1jJPoEfq3zlTMo-1Wax0mtxLtoZ9Lrl-x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ytB4ipXeWREuzd_EMdhCSLGqNjom_0D_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ytB4ipXeWREuzd_EMdhCSLGqNjom_0D_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IulsagCNClu76_M_a7iT6C7OoyKyqyWl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QgySnK5JqsUx9wMIEzHy4rOYPj-hM-bM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QgySnK5JqsUx9wMIEzHy4rOYPj-hM-bM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t4mp7qtlxuYPnil4ox8FbyPnRAWIY5PA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eI2PCtCib3CtxRchjMxx2Kd17esZrNsj/view?usp=sharing
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Limba engleză pentru afaceri 3 (2 ECTS) 

 

Titularul de curs, titularul activităților practice, competențele dobândite, metodele și criteriile 

de evaluare pentru această disciplină, bibliografia disciplinei precum și alte informații utile pot 

fi găsite în fișa disciplinei, la adresa: 

https://drive.google.com/file/d/1poYjWv7RwpOfWJB3gNhzODmFQYdO8Z9x/view?usp=sh

aring  

 

Limba franceză pentru afaceri 3 (2 ECTS) 

 

Titularul de curs, titularul activităților practice, competențele dobândite, metodele și criteriile 

de evaluare pentru această disciplină, bibliografia disciplinei precum și alte informații utile pot 

fi găsite în fișa disciplinei, la adresa: 

https://drive.google.com/file/d/1OJQ7yky-

BgvFoOGp9MeHW41b28pPrIm_/view?usp=sharing  

 

Educaţie fizică 4 (1 ECTS) 

 

Titularul de curs, titularul activităților practice, competențele dobândite, metodele și criteriile 

de evaluare pentru această disciplină, bibliografia disciplinei precum și alte informații utile pot 

fi găsite în fișa disciplinei, la adresa: 

https://drive.google.com/file/d/1IhURHD6e0ErU5OnU2VhiE7KlwaEUeXRZ/view?usp=shar

ing  

 

Practică (3 ECTS) 

 

Titularul de curs, titularul activităților practice, competențele dobândite, metodele și criteriile 

de evaluare pentru această disciplină, bibliografia disciplinei precum și alte informații utile pot 

fi găsite în fișa disciplinei, la adresa: 

https://drive.google.com/file/d/1377_h-

rKrTWs0mxKkiOMKM0930HWGgz2/view?usp=sharing  

 

Anul III, semestrul 5  

 

Tehnologie  hotelieră şi de restaurant (5 ECTS) 

 

Titularul de curs, titularul activităților practice, competențele dobândite, metodele și criteriile 

de evaluare pentru această disciplină, bibliografia disciplinei precum și alte informații utile pot 

fi găsite în fișa disciplinei, la adresa: 

https://drive.google.com/file/d/1Z7Pt5mUYgqWsJ7XJq4MWGGGF-

lmzvaIk/view?usp=sharing  

 

https://drive.google.com/file/d/1poYjWv7RwpOfWJB3gNhzODmFQYdO8Z9x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1poYjWv7RwpOfWJB3gNhzODmFQYdO8Z9x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OJQ7yky-BgvFoOGp9MeHW41b28pPrIm_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OJQ7yky-BgvFoOGp9MeHW41b28pPrIm_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IhURHD6e0ErU5OnU2VhiE7KlwaEUeXRZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IhURHD6e0ErU5OnU2VhiE7KlwaEUeXRZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1377_h-rKrTWs0mxKkiOMKM0930HWGgz2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1377_h-rKrTWs0mxKkiOMKM0930HWGgz2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z7Pt5mUYgqWsJ7XJq4MWGGGF-lmzvaIk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z7Pt5mUYgqWsJ7XJq4MWGGGF-lmzvaIk/view?usp=sharing
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Tehnologii comerciale (5 ECTS) 

 

Titularul de curs, titularul activităților practice, competențele dobândite, metodele și criteriile 

de evaluare pentru această disciplină, bibliografia disciplinei precum și alte informații utile pot 

fi găsite în fișa disciplinei, la adresa: 

https://drive.google.com/file/d/1w189nIwWpH_na13k5HqLDJha2WIBhAEv/view?usp=shari

ng  

 

Amenajarea turistică a teritoriului (4 ECTS) 

 

Titularul de curs, titularul activităților practice, competențele dobândite, metodele și criteriile 

de evaluare pentru această disciplină, bibliografia disciplinei precum și alte informații utile pot 

fi găsite în fișa disciplinei, la adresa: 

https://drive.google.com/file/d/1BeKCW34fKXFV0NEyNW1iNOaXRSICpEp2/view?usp=s

haring  

 

Etică și integritate academică (4 ECTS) 

 

Titularul de curs, titularul activităților practice, competențele dobândite, metodele și criteriile 

de evaluare pentru această disciplină, bibliografia disciplinei precum și alte informații utile pot 

fi găsite în fișa disciplinei, la adresa: 

 

Etică în afaceri (4 ECTS) 

 

Titularul de curs, titularul activităților practice, competențele dobândite, metodele și criteriile 

de evaluare pentru această disciplină, bibliografia disciplinei precum și alte informații utile pot 

fi găsite în fișa disciplinei, la adresa: 

https://drive.google.com/file/d/1pM_5z22i6Hsgb0Cyn4sBdkfAG-

5XITMb/view?usp=sharing  

 

Managementul resurselor umane (4 ECTS) 

 

Titularul de curs, titularul activităților practice, competențele dobândite, metodele și criteriile 

de evaluare pentru această disciplină, bibliografia disciplinei precum și alte informații utile pot 

fi găsite în fișa disciplinei, la adresa: 

https://drive.google.com/file/d/1J5HObS02yfWRstRwSffb3_fKzE75mRX2/view?usp=sharin

g  

 

Turism internaţional (4 ECTS) 

 

Titularul de curs, titularul activităților practice, competențele dobândite, metodele și criteriile 

de evaluare pentru această disciplină, bibliografia disciplinei precum și alte informații utile pot 

fi găsite în fișa disciplinei, la adresa: 

https://drive.google.com/file/d/1g9TngAighUCvnXPUqBcYw7nFeJ8pSTNh/view?usp=shari

ng  

 

https://drive.google.com/file/d/1w189nIwWpH_na13k5HqLDJha2WIBhAEv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w189nIwWpH_na13k5HqLDJha2WIBhAEv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BeKCW34fKXFV0NEyNW1iNOaXRSICpEp2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BeKCW34fKXFV0NEyNW1iNOaXRSICpEp2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pM_5z22i6Hsgb0Cyn4sBdkfAG-5XITMb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pM_5z22i6Hsgb0Cyn4sBdkfAG-5XITMb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J5HObS02yfWRstRwSffb3_fKzE75mRX2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J5HObS02yfWRstRwSffb3_fKzE75mRX2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g9TngAighUCvnXPUqBcYw7nFeJ8pSTNh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g9TngAighUCvnXPUqBcYw7nFeJ8pSTNh/view?usp=sharing
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Managementul inovării (4 ECTS) 

 

Titularul de curs, titularul activităților practice, competențele dobândite, metodele și criteriile 

de evaluare pentru această disciplină, bibliografia disciplinei precum și alte informații utile pot 

fi găsite în fișa disciplinei, la adresa: 

https://drive.google.com/file/d/16_ETVD5_a-

a6R8wuGFKGUDR3CDxOxcEu/view?usp=sharing  

 

Managementul calității (3 ECTS) 

 

Titularul de curs, titularul activităților practice, competențele dobândite, metodele și criteriile 

de evaluare pentru această disciplină, bibliografia disciplinei precum și alte informații utile pot 

fi găsite în fișa disciplinei, la adresa: 

https://drive.google.com/file/d/1kJQ4vl9scDger5PaS2hZSopqfUs0kzA_/view?usp=sharing  

 

Design şi estetica mărfurilor (5 ECTS) 

 

Titularul de curs, titularul activităților practice, competențele dobândite, metodele și criteriile 

de evaluare pentru această disciplină, bibliografia disciplinei precum și alte informații utile pot 

fi găsite în fișa disciplinei, la adresa: 

https://drive.google.com/file/d/1mEFyur4o98EFjkjzE8gFSZ-ZmtZ_ztwK/view?usp=sharing  

 

Anul III, semestrul 6  

 

Ecoturism şi turism rural (5 ECTS) 

 

Titularul de curs, titularul activităților practice, competențele dobândite, metodele și criteriile 

de evaluare pentru această disciplină, bibliografia disciplinei precum și alte informații utile pot 

fi găsite în fișa disciplinei, la adresa: 

https://drive.google.com/file/d/1Eheqa06pJBO1cdLMFRL7TOk4qONwWOnQ/view?usp=sh

aring  

 

Comportamentul consumatorului (5 ECTS) 

 

Titularul de curs, titularul activităților practice, competențele dobândite, metodele și criteriile 

de evaluare pentru această disciplină, bibliografia disciplinei precum și alte informații utile pot 

fi găsite în fișa disciplinei, la adresa: 

https://drive.google.com/file/d/1RgkIwhfuSGxV5PeIWeIiaqgTZXqq3VO0/view?usp=sharin

g  

 

Geografia turismului (4 ECTS) 

 

Titularul de curs, titularul activităților practice, competențele dobândite, metodele și criteriile 

de evaluare pentru această disciplină, bibliografia disciplinei precum și alte informații utile pot 

fi găsite în fișa disciplinei, la adresa: 

https://drive.google.com/file/d/1nkKsVJaz4YwN5ieURszWQ9izzbzp7Hlu/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/16_ETVD5_a-a6R8wuGFKGUDR3CDxOxcEu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16_ETVD5_a-a6R8wuGFKGUDR3CDxOxcEu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kJQ4vl9scDger5PaS2hZSopqfUs0kzA_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mEFyur4o98EFjkjzE8gFSZ-ZmtZ_ztwK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Eheqa06pJBO1cdLMFRL7TOk4qONwWOnQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Eheqa06pJBO1cdLMFRL7TOk4qONwWOnQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RgkIwhfuSGxV5PeIWeIiaqgTZXqq3VO0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RgkIwhfuSGxV5PeIWeIiaqgTZXqq3VO0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nkKsVJaz4YwN5ieURszWQ9izzbzp7Hlu/view?usp=sharing
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Analiza economico-financiară (5 ECTS) 

 

Titularul de curs, titularul activităților practice, competențele dobândite, metodele și criteriile 

de evaluare pentru această disciplină, bibliografia disciplinei precum și alte informații utile pot 

fi găsite în fișa disciplinei, la adresa: 

https://drive.google.com/file/d/1hk-BRVZQR2-KPsq-

ChPIxsrKU39bAdve/view?usp=sharing  

 

Comerț electronic (4 ECTS) 

 

Titularul de curs, titularul activităților practice, competențele dobândite, metodele și criteriile 

de evaluare pentru această disciplină, bibliografia disciplinei precum și alte informații utile pot 

fi găsite în fișa disciplinei, la adresa: 

https://drive.google.com/file/d/1URNpabSMnTG0vYETiuIJ6wyOW1hRWjAu/view?usp=sh

aring  

 

Comunicare şi relaţii publice în afaceri (4 ECTS) 

 

Titularul de curs, titularul activităților practice, competențele dobândite, metodele și criteriile 

de evaluare pentru această disciplină, bibliografia disciplinei precum și alte informații utile pot 

fi găsite în fișa disciplinei, la adresa: 

https://drive.google.com/file/d/1Qr8uMWiMvkd06njLeVGfdSo6aNATSW6a/view?usp=shar

ing  

 

Cercetări de marketing (4 ECTS) 

 

Titularul de curs, titularul activităților practice, competențele dobândite, metodele și criteriile 

de evaluare pentru această disciplină, bibliografia disciplinei precum și alte informații utile pot 

fi găsite în fișa disciplinei, la adresa: 

https://drive.google.com/file/d/1j0MfQ5c8U6X1fRjWzHLKZhqUd3DcwXka/view?usp=shar

ing  

 

Cercetări pentru elaborarea lucrării de licență (3 ECTS) 

 

Titularul de curs, titularul activităților practice, competențele dobândite, metodele și criteriile 

de evaluare pentru această disciplină, bibliografia disciplinei precum și alte informații utile pot 

fi găsite în fișa disciplinei, la adresa: 

https://drive.google.com/file/d/122ABgUSIomYt0oAK_sQcagfcSIdI33W3/view?usp=sharin

g  

 

Stagiile de practică  

Studenții programului de licență vor efectua un stagiu de practică de 90 ore, în anul II, la agenți 

economici. La finalul stagiului de practică se elaborează un portofoliu de practică.  

 

 

https://drive.google.com/file/d/1hk-BRVZQR2-KPsq-ChPIxsrKU39bAdve/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hk-BRVZQR2-KPsq-ChPIxsrKU39bAdve/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1URNpabSMnTG0vYETiuIJ6wyOW1hRWjAu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1URNpabSMnTG0vYETiuIJ6wyOW1hRWjAu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Qr8uMWiMvkd06njLeVGfdSo6aNATSW6a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Qr8uMWiMvkd06njLeVGfdSo6aNATSW6a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j0MfQ5c8U6X1fRjWzHLKZhqUd3DcwXka/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j0MfQ5c8U6X1fRjWzHLKZhqUd3DcwXka/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/122ABgUSIomYt0oAK_sQcagfcSIdI33W3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/122ABgUSIomYt0oAK_sQcagfcSIdI33W3/view?usp=sharing

