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GHID DE STUDII 

COURSE CATALOGUE 

 
LICENȚĂ (nivel 6 CEC) 

BACHELOR DEGREE (level 6 EQF) 

 

Denumirea programului (în română și engleză) 

Merceologie și Managementul Calității – IF (învățământ cu frecvență), 3 ani, 180 credite  

(Science of Commodities and Quality Management – 3 years, Full-time courses, 180 ECTS) 

Responsabil de program: Stancu Adrian, email: astancu@upg-ploiesti.ro 

 

Domeniul de studiu 

Administrarea Afacerilor (Business Administration) 

 

Descrierea programului 

Programul de licență Merceologie și Managementul Calității – IF este conceput astfel încât 

să pregătească specialiști cu următoarele competențe:  

• Operarea adecvată cu teorii, concepte și instrumente specifice disciplinelor 

fundamentale în domeniul economic în contextul dezvoltării durabile 

• Colectarea, prelucrarea, analiza, interpretarea  și valorificarea informațiilor privind 

mediul intern și extern al organizației pentru adoptarea deciziilor în condiții de eficientă 

economică 

• Aplicarea abordării bazate pe calitate în activitatea organizației economice 

• Aprecierea multilaterală a problematicii calității diverselor grupe de mărfuri 

• Receptarea, interpretarea și verificarea aplicării cerințelor legale, politicilor, măsurilor, 

în domeniul calității mărfurilor și al protecției consumatorului și mediului înconjurător 

 

Rezultatele cheie ale învățării 

Absolvenții programului de licență Merceologie și Managementul Calității – IF vor putea să 

realizeze:  

• Definirea  noțiunilor fundamentale și a principiilor economiei de piață funcționale și 

competitive, cu relevanță în contextul administrării afacerilor și calității entităților 

(produse, procese, sisteme etc.) 

• Explicarea, analiza și interpretarea unor concepte, procese și situații concrete din sfera 

administrării afacerilor, pe baza cunoștințelor fundamentale cu caracter multi și 

interdisciplinar   

• Rezolvarea unor situații în contexte bine definite privitoare la:  conceperea, planificarea 

și executarea de activități și procese în sfera producției și comerțului pe baza principiilor 

din sfera calității 

• Aplicarea unor criterii și metode standard de evaluare a dimensiunii calitative a 

proceselor economice specifice domeniului 

• Integrarea superioară a conceptelor și metodelor prin elaborarea unui proiect 

profesional specific domeniului utilizând noțiunile, principiile și metodele aferente 

abordării centrate pe calitate în sfera producției și comerțului 
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• Identificarea și definirea  instrumentelor economice utile  aplicabile în finanțarea 

activității organizației având la bază  date relevante pentru fundamentarea alocării  

resurselor și evaluarea  fenomenelor pieței 

• Explicarea,  analiza si interpretarea cantitativă și calitativă a datelor si informațiilor 

asociate cunoașterii și valorificării corecte a proceselor din mediul intern și extern al 

organizației 

• Valorificarea datelor  informațiilor privind mediul intern și extern al organizației 

economice, prin formularea de planuri, programe, proiecte vizând organizarea, 

monitorizarea si controlul activităților și proceselor specifice domeniului 

• Culegerea și prelucrarea de date (inclusiv selectarea și aplicarea unor indicatori 

relevanți: productivitate, rentabilitate etc.) în vederea evaluării factorilor care 

influențează activitatea economică a organizației  și  acordării de  asistenta  pentru 

probleme specifice  (organizare și îmbunătățire procese, calitate, promovare etc.). 

• Elaborarea de oferte, planuri de comercializare, programe de marketing pornind de la 

premisa necesității asigurării și îmbunătățirii continue a calității în condiții de 

rentabilitate și productivitate 

• Precizarea importanței și influentei calității in procesele organizației și identificarea 

conceptelor  și principiilor din sfera managementului calității la diferite niveluri 

ierarhice 

• Analiza și interpretarea  proceselor și rezultatelor obținute la nivel de organizație și 

alegerea metodelor și tehnicilor adecvate în spiritul principiului îmbunătățirii continue 

și a abordării bazate pe client 

• Aplicarea principiilor managementului calității (conform ISO 9000) în activitatea 

organizației economice ca premisă a competitivității 

• Analiza și evaluarea performanței proceselor pe baza indicatorilor de calitate, 

identificarea neconformităților și a cauzelor acestora și propunerea de acțiuni 

preventive, corective și de îmbunătățire  

• Elaborarea unui proiect de stabilire a necesarului de resurse și de alocare a acestora 

pentru realizarea obiectivelor organizației în sfera calității, în condiții de eficientă 

economică, în vederea implementării și menținerii unui sistem de management al 

calității 

• Prezentarea noțiunilor fundamentale ale științei mărfurilor, precum și a aspectelor 

specific merceologice  ale calității și utilității pe grupe distincte de mărfuri din 

perspectiva satisfacerii cerințelor clientului/ consumatorului 

• Explicarea conceptelor referitoare la mărfuri și calitatea acestora (proprietăți, 

caracteristici, indicatori ai calității, standardizare, ambalare, etichetare, codificare, 

depozitare, transport, valabilitate etc.) aplicabile sferei de producție și comerț 

• Operarea adecvată cu noțiuni și metode asociate proceselor de producție și 

comercializare a mărfurilor în funcție de tipul acestora (alimentare, nealimentare) 

• Utilizarea metodelor  generale și specifice (organoleptice, fizica-chimice) de verificare 

a cantității și calității diferitelor grupe de mărfuri în corelație cu cerințele prevăzute în 

documente normative 

• Elaborarea unui studiu merceologic privind calitatea și sortimentul unei grupe de 

mărfuri cu posibilitatea abordării comparative 

• Identificarea ansamblului de norme legale aplicabile activității organizației, cu accent 

pe normele privind calitatea, protecția consumatorului și a mediului înconjurător 
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• Interpretarea adecvată semnificației și efectelor reglementărilor și cerințelor legale 

asupra activității organizației prin precizarea  drepturilor și obligațiilor actorilor de pe 

piață 

• Aprecierea gradului de aplicare a cerințelor legale privind calitatea și a  principiilor 

protecției consumatorului de către organizația economică  

• Aplicarea metodelor specifice privind evoluția stării cantitativ-calitative a mărfurilor  

în circuitul tehnico-economic, cu accent asupra abaterilor, anomaliilor sau vicierii 

mărfurilor (avarieri, degradări, falsificări, substituiri, contrafaceri etc.)  

• Elaborarea unui studiu privind impactul calității mărfurilor în relație cu protecția 

consumatorului și/sau a mediului în cazul grupelor specifice de mărfuri, în relațiile cu 

obligațiile participanților la circuitul lor tehnico-economic 

 

Profilul ocupațional al absolvenților 

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

214129 Specialist in domeniul calității, 214130 Auditor in domeniul calității, 214131 Analist 

calitate, 214134 Consultant sistem de calitate, 214535 Asistent de cercetare in controlul calității 

produselor alimentare, 313905 Tehnician asigurarea calității, 313906 Tehnician analist calitate, 

325701 Manager al sistemelor de management al calității, 754301 Controlor calitate, 241105 

Auditor intern, 243104 Manager de produs, 325715 Manager in domeniul siguranței 

alimentare, 242108 Manager îmbunătățire procese, 122312 Responsabil CTE (control tehnic-

economic) in cercetare-proiectare, 242104 Responsabil proces, 242102 Specialist îmbunătățire 

procese, 111211 Consilier economic, 263104 Consilier/expert/inspector/referent/economist in 

comerț si marketing, 263108 Tehnician economist, 263126 Secretar economic (studii 

superioare), 332401 Agent comercial ; 243216 Analist servicii client 

 

Accesul la continuarea studiilor 

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

 

Planul de învățământ al programului Merceologie și Managementul Calității – IF este 

organizat pe 3 ani / 6 semestre. 

 

Anul I, semestrul 1  

 

Microeconomie (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/1UsZjvdU5jB3nTLyFskFobZN5J0Zl9Aib/view?usp=sharing  

 

https://drive.google.com/file/d/1UsZjvdU5jB3nTLyFskFobZN5J0Zl9Aib/view?usp=sharing
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Matematică aplicată în economie (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_foBTXSkzSRt7kXy3FQLCdA4nkB-

eKHr/view?usp=sharing  

 

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/1LqUV14JFCZW0OApsYpn5Ca9sXqp59SoP/view?usp=shar

ing  

 

Istorie economică (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/19jbVZM676Ek8B6dzkmOWRb9y9zhgd5cK/view?usp=shari

ng  

 

Statistică pentru 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/1897GTyNDFHbgJ-

wstG_dIk3VPGnbM3_i/view?usp=sharing  

 

Fundamentarea ştiinţei mărfurilor (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/11njnKUAKn3o0oeYW89WCpLVMcJwBQ8Vk/view?usp=s

haring  

 

Limbă străină 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/1ce9A_56W9pbrfxvXFE4d7FPkj7bPyKhv/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1_foBTXSkzSRt7kXy3FQLCdA4nkB-eKHr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_foBTXSkzSRt7kXy3FQLCdA4nkB-eKHr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LqUV14JFCZW0OApsYpn5Ca9sXqp59SoP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LqUV14JFCZW0OApsYpn5Ca9sXqp59SoP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19jbVZM676Ek8B6dzkmOWRb9y9zhgd5cK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19jbVZM676Ek8B6dzkmOWRb9y9zhgd5cK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1897GTyNDFHbgJ-wstG_dIk3VPGnbM3_i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1897GTyNDFHbgJ-wstG_dIk3VPGnbM3_i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11njnKUAKn3o0oeYW89WCpLVMcJwBQ8Vk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11njnKUAKn3o0oeYW89WCpLVMcJwBQ8Vk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ce9A_56W9pbrfxvXFE4d7FPkj7bPyKhv/view?usp=sharing
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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/1_-ghUn2pyrJr85G7eSdufth3VjKWhUet/view?usp=sharing  

 

Anul I, semestrul 2  

 

Macroeconomie (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/1VnBMxzlslQpHupnnZfSL1JogUvk71oXQ/view?usp=sharin

g  

 

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/1wt18G5KmYgSIerbUWh64R0lEucZAJjUW/view?usp=shari

ng  

 

Dreptul afacerilor (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/13wmx2IlBEKKwwTxtDcudv6eNCYxpIl3C/view?usp=shari

ng  

 

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/1AIF9ZEHcVHHJdhF6dZfw1sFbFU97IQQH/view?usp=shari

ng  

 

https://drive.google.com/file/d/1_-ghUn2pyrJr85G7eSdufth3VjKWhUet/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VnBMxzlslQpHupnnZfSL1JogUvk71oXQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VnBMxzlslQpHupnnZfSL1JogUvk71oXQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wt18G5KmYgSIerbUWh64R0lEucZAJjUW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wt18G5KmYgSIerbUWh64R0lEucZAJjUW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13wmx2IlBEKKwwTxtDcudv6eNCYxpIl3C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13wmx2IlBEKKwwTxtDcudv6eNCYxpIl3C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AIF9ZEHcVHHJdhF6dZfw1sFbFU97IQQH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AIF9ZEHcVHHJdhF6dZfw1sFbFU97IQQH/view?usp=sharing
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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/1fP5_4ysoVWgMnby3hWxF1z026b3svT-

u/view?usp=sharing  

 

Informatică economică (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/1kXfB_eMNqwM-

TEReH2zs9wVVFhod2OyT/view?usp=sharing  

 

Limbă străină 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/138vOn8wyAywH4OSj00_YpCBC5BzzmZ5A/view?usp=sha

ring  

 

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/1NRnmddFbE5q2Jaavvqzyt3XJcqpEQF3f/view?usp=sharing  

 

Anul II, semestrul 3  

 

Economie comercială (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/1mSjzLnO2r4dHzGkgiDK9f7y2rx_bBMYq/view?usp=sharin

g  

 

https://drive.google.com/file/d/1fP5_4ysoVWgMnby3hWxF1z026b3svT-u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fP5_4ysoVWgMnby3hWxF1z026b3svT-u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kXfB_eMNqwM-TEReH2zs9wVVFhod2OyT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kXfB_eMNqwM-TEReH2zs9wVVFhod2OyT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/138vOn8wyAywH4OSj00_YpCBC5BzzmZ5A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/138vOn8wyAywH4OSj00_YpCBC5BzzmZ5A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NRnmddFbE5q2Jaavvqzyt3XJcqpEQF3f/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mSjzLnO2r4dHzGkgiDK9f7y2rx_bBMYq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mSjzLnO2r4dHzGkgiDK9f7y2rx_bBMYq/view?usp=sharing
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Mărfuri nealimentare şi securitatea utilizatorului I(a) (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/1fMVJMbTC0O1zg-

pLk06ab01GfW9I08bN/view?usp=sharing  

 

Mărfuri nealimentare şi securitatea utilizatorului I(b) (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/10NPlAxqTYOnP4zQO5u2IboqeqpmwkrFQ/view?usp=shari

ng  

 

Comportamentul consumatorului (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/12vtVxDVMUsCrARivEOvEyRpDUj7WPGy-

/view?usp=sharing  

 

Ecologie şi protecţia mediului (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/1psxHvkL1phJMABpPVKVF8AP89PEezf8z/view?usp=shari

ng  

 

Mărfuri alimentare şi securitatea consumatorului I (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/11W3kG-7up4kZmOm7cMwq6e3X-

Om3uraW/view?usp=sharing  

 

Limbă străină 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/1JJwXijcBJl-2LIhx0JljHgh-q3Sh-STB/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1fMVJMbTC0O1zg-pLk06ab01GfW9I08bN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fMVJMbTC0O1zg-pLk06ab01GfW9I08bN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10NPlAxqTYOnP4zQO5u2IboqeqpmwkrFQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10NPlAxqTYOnP4zQO5u2IboqeqpmwkrFQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12vtVxDVMUsCrARivEOvEyRpDUj7WPGy-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12vtVxDVMUsCrARivEOvEyRpDUj7WPGy-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1psxHvkL1phJMABpPVKVF8AP89PEezf8z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1psxHvkL1phJMABpPVKVF8AP89PEezf8z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11W3kG-7up4kZmOm7cMwq6e3X-Om3uraW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11W3kG-7up4kZmOm7cMwq6e3X-Om3uraW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JJwXijcBJl-2LIhx0JljHgh-q3Sh-STB/view?usp=sharing
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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/18ne9-SoOOHxDTLXW-

1kIGV06zuRoryjO/view?usp=sharing  

 

Anul II, semestrul 4  

 

Mărfuri alimentare şi securitatea consumatorului II (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/1TtOPOk8tBwWZW0cOQkee_m5kksS-

6KWA/view?usp=sharing  

 

Mărfuri nealimentare şi securitatea utilizatorului II(a) (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/1FVT9TBoj1AWBmlrer1IPb9VfI9n7UdfI/view?usp=sharing  

 

Mărfuri nealimentare şi securitatea utilizatorului II(b) (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/1jLTFdvxcLBHFB9UJBI1YfWHZMHvkauDk/view?usp=sha

ring  

 

Management general (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/1gHkRJIREw5QB12Ud70VwBxvMBLKstzu-

/view?usp=sharing  

 

https://drive.google.com/file/d/18ne9-SoOOHxDTLXW-1kIGV06zuRoryjO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18ne9-SoOOHxDTLXW-1kIGV06zuRoryjO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TtOPOk8tBwWZW0cOQkee_m5kksS-6KWA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TtOPOk8tBwWZW0cOQkee_m5kksS-6KWA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FVT9TBoj1AWBmlrer1IPb9VfI9n7UdfI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jLTFdvxcLBHFB9UJBI1YfWHZMHvkauDk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jLTFdvxcLBHFB9UJBI1YfWHZMHvkauDk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gHkRJIREw5QB12Ud70VwBxvMBLKstzu-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gHkRJIREw5QB12Ud70VwBxvMBLKstzu-/view?usp=sharing
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Concurenţă şi preţuri (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/18dkZn6huSwiefpQkr6SUuYNjYIo4ckQL/view?usp=sharing  

 

Protecţia consumatorului (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/1xUh4uhw-

R_sZ6QR9WSFFA3Xzk6r3fMaq/view?usp=sharing  

 

Limbă străină 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/1ovwbt1vbH5AtiFxNyap67ziI-J6ufLIP/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/1Aj5k4ZshLTmUV56_fHTNzRSCLPf-

8cfW/view?usp=sharing  

 

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/1WSHG7j0cDzXmfVy1TsDLPFcPftPfsNTl/view?usp=sharin

g  

 

Anul III, semestrul 5  

 

Managementul calităţii (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/1BPkKE-RnH_aE1HBcYrpY6kIT34lEJSiv/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/18dkZn6huSwiefpQkr6SUuYNjYIo4ckQL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xUh4uhw-R_sZ6QR9WSFFA3Xzk6r3fMaq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xUh4uhw-R_sZ6QR9WSFFA3Xzk6r3fMaq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ovwbt1vbH5AtiFxNyap67ziI-J6ufLIP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Aj5k4ZshLTmUV56_fHTNzRSCLPf-8cfW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Aj5k4ZshLTmUV56_fHTNzRSCLPf-8cfW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WSHG7j0cDzXmfVy1TsDLPFcPftPfsNTl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WSHG7j0cDzXmfVy1TsDLPFcPftPfsNTl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BPkKE-RnH_aE1HBcYrpY6kIT34lEJSiv/view?usp=sharing
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Merceologia produselor petroliere (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/11uuL_L4QZ1mUWZBoCuHIrCMds6suBBKR/view?usp=sh

aring  

 

Merceologia produselor petrochimice (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/14bcN-

HkRmnMMrDAo86EOYHlEJcHtixln/view?usp=sharing  

 

Cultură antreprenorială (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/1pbKw9fU5Zd_qTP7Oobkpd3hxvPOP8TmE/view?usp=shari

ng  

 

Design şi estetica mărfurilor (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/1I1Jq-

MC4h6PRBfNypIumTAUrbtGRiwQn/view?usp=sharing  

 

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: 

 

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/11qts6JcMuQPIrh9M1IXAN0sTppDVciy8/view?usp=sharing  

 

https://drive.google.com/file/d/11uuL_L4QZ1mUWZBoCuHIrCMds6suBBKR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11uuL_L4QZ1mUWZBoCuHIrCMds6suBBKR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14bcN-HkRmnMMrDAo86EOYHlEJcHtixln/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14bcN-HkRmnMMrDAo86EOYHlEJcHtixln/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pbKw9fU5Zd_qTP7Oobkpd3hxvPOP8TmE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pbKw9fU5Zd_qTP7Oobkpd3hxvPOP8TmE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I1Jq-MC4h6PRBfNypIumTAUrbtGRiwQn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I1Jq-MC4h6PRBfNypIumTAUrbtGRiwQn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11qts6JcMuQPIrh9M1IXAN0sTppDVciy8/view?usp=sharing
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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/1EX-xKf0-

mjqhZJW7dH2raYkYK7ZV4nXE/view?usp=sharing  

 

Logistica şi distribuţia mărfurilor (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/1kgJqTiUzM5QdX05Uskd9W0X2ibuTQ7NM/view?usp=shar

ing  

 

Anul III, semestrul 6  

 

Comunicare şi relaţii publice în 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/1IYo5vun4SFtFTT4_5BpxMJNmxBDaSmny/view?usp=shari

ng  

 

Managementul resurselor umane (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/1U04VDugdVSYDVxGD1fT-

ZplWIADjFsfU/view?usp=sharing  

 

Tehnologii comerciale (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/17Bs9_Eq4cN0alecsY8aUkYgO56A1Slag/view?usp=sharing  

 

https://drive.google.com/file/d/1EX-xKf0-mjqhZJW7dH2raYkYK7ZV4nXE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EX-xKf0-mjqhZJW7dH2raYkYK7ZV4nXE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kgJqTiUzM5QdX05Uskd9W0X2ibuTQ7NM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kgJqTiUzM5QdX05Uskd9W0X2ibuTQ7NM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IYo5vun4SFtFTT4_5BpxMJNmxBDaSmny/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IYo5vun4SFtFTT4_5BpxMJNmxBDaSmny/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U04VDugdVSYDVxGD1fT-ZplWIADjFsfU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U04VDugdVSYDVxGD1fT-ZplWIADjFsfU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17Bs9_Eq4cN0alecsY8aUkYgO56A1Slag/view?usp=sharing
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Analiză 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/1-Mbsx7RsY-

v2FakDkLw_YHPQWRQcjXjN/view?usp=sharing  

 

Etica în 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/1R1jy1-ITfMqIF0Cx4pdcDRetogYFKJwQ/view?usp=sharing  

 

Expertiza mărfurilor (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/1j3vx9tc9BumSv4r2KJkn2YINqh0Z3OGJ/view?usp=sharing  

 

Previziunea producţiei şi vânzării mărfurilor (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/14G1QBoSgkBhJ6HGmfA1nve71Ujbs9xHp/view?usp=sharin

g  

 

Cercetări pentru elaborarea lucrării de licenţă (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/1jYG2GIJ8KBH3TeHQgd5bJXp0dC054W_K/view?usp=shar

ing  

 

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/1-Mbsx7RsY-v2FakDkLw_YHPQWRQcjXjN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-Mbsx7RsY-v2FakDkLw_YHPQWRQcjXjN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R1jy1-ITfMqIF0Cx4pdcDRetogYFKJwQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j3vx9tc9BumSv4r2KJkn2YINqh0Z3OGJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14G1QBoSgkBhJ6HGmfA1nve71Ujbs9xHp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14G1QBoSgkBhJ6HGmfA1nve71Ujbs9xHp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jYG2GIJ8KBH3TeHQgd5bJXp0dC054W_K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jYG2GIJ8KBH3TeHQgd5bJXp0dC054W_K/view?usp=sharing

