
Pag. 1 din 13 
 

GHID DE STUDII 

COURSE CATALOGUE 

 
LICENȚĂ (nivel 6 CEC) 

BACHELOR DEGREE (level 6 EQF) 

 

Denumirea programului (în română și engleză) 

Management – ID (învățământ la distanță), 3 ani, 180 credite  

(Management – 3 years, Distance courses, 180 ECTS) 

Responsabil de program: Oprea Gabriela, e-mail management_gabi@yahoo.com 

 

Domeniul de studiu 

Management (Management) 

 

Descrierea programului 

Programul de licență Management – ID este conceput astfel încât să pregătească specialiști cu 

următoarele competențe:  

• Identificarea, analiza și gestionarea elementelor care definesc mediul intern și extern al 

organizației prin diagnosticare și analiză SWOT 

• Elaborarea și implementarea de strategii și politici ale organizației 

• Elaborarea și implementarea sistemului managerial și a subsistemelor sale (alocare și 

realocare de resurse și activităţi) 

• Identificarea, selectarea și utilizarea modalităților de previzionare, organizare, 

coordonare, antrenare și control-evaluare 

• Fundamentarea, adoptarea și implementarea deciziilor pentru organizații de mică 

complexitate (în ansamblu sau pe o componentă) 

• Utilizarea bazelor de date, informații și cunoștințe în aplicarea metodelor, tehnicilor și 

procedurilor manageriale 

 

Rezultatele cheie ale învățării 

Absolvenții programului de licență Management – ID vor putea să realizeze:  

• Identificarea teoriilor, conceptelor, metodelor și instrumentarului necesare proceselor 

manageriale, în corelație cu mediul organizației  

• Explicarea, interpretarea și corelarea factorilor care constituie mediul intern și extern al 

organizației în dinamica acestora 

• Aplicarea de metode, tehnici și instrumente manageriale în rezolvarea de 

probleme/situații bine definite în dinamica mediului intern și extern al organizației 

• Evaluarea critic-constructivă a utilizării metodelor de monitorizare și diagnosticare a 

mediului intern și extern al organizației  

• Realizarea de lucrări de analiză, diagnoză, audit privind funcționarea organizației 

• Identificarea conceptelor, metodelor și instrumentarului necesare elaborării de strategii 

și politici organizaționale  

• Explicarea conceptelor, metodelor și instrumentarului necesare elaborării de strategii și 

politici organizaționale  
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• Aplicarea de metode, tehnici și instrumente manageriale de elaborare, implementare, 

monitorizare și revizuire a strategiilor și politicilor organizației 

• Utilizarea de metode și criterii de evaluare a strategiilor și politicilor organizaționale 

• Realizarea de proiecte de implementare a strategiilor și politicilor organizaționale 

• Descrierea conceptelor de bază și a metodelor specifice sistemului managerial și a 

subsistemelor sale  

• Explicarea conceptelor de bază și a metodelor specifice sistemului managerial și a 

subsistemelor sale 

• Aplicarea principiilor și metodelor de bază pentru eficientizarea sistemului managerial 

și a subsistemelor sale 

• Evaluarea critic-constructivă a funcționării a sistemului managerial și a subsistemelor 

sale 

• Realizarea de studii/lucrări privind funcționarea sistemului managerial și a 

subsistemelor sale 

• Recunoașterea funcțiilor manageriale (previzionare, organizare, coordonare, antrenare 

și control-evaluare) 

• Interpretarea fenomenelor, situațiilor și proceselor organizaționale din perspectiva 

funcțiilor manageriale  

• Aplicarea principiilor și metodelor de bază pentru previzionare, organizare, coordonare, 

antrenare și control-evaluare în organizații 

• Evaluarea aplicării modalităților de previzionare, organizare, coordonare, antrenare și 

control-evaluare 

• Realizarea de studii/lucrări de previzionare, organizare, coordonare, antrenare și 

control-evaluare în organizații 

• Definirea conceptelor și metodelor manageriale de bază necesare în procesul decizional 

pentru organizații de mică complexitate (în ansamblu sau pe o componentă) 

• Interpretarea conceptelor și metodelor manageriale de bază necesare în procesul 

decizional pentru organizații de mică complexitate (în ansamblu sau pe o componentă) 

• Aplicarea principiilor și metodelor manageriale de bază necesare în procesul decizional 

pentru organizații de mică complexitate (în ansamblu sau pe o componentă)  

• Utilizarea de criterii și metode standard de evaluare a procesului decizional în 

organizații 

• Dezvoltarea și implementarea de studii/lucrări privind procesul decizional în 

organizații 

• Definirea conceptelor și metodelor privind utilizarea bazelor de date, informații și 

cunoștințe în procesul managerial 

• Explicarea conceptelor și metodelor privind utilizarea bazelor de date, informații și 

cunoștințe în procesul managerial 

• Aplicarea de metode, tehnici și proceduri pentru utilizarea bazelor de date, informații 

și cunoștințe în procesul managerial 

• Selectarea metodelor, tehnicilor și procedurilor pentru utilizarea bazelor de date, 

informații și cunoștințe în procesul managerial 

• Realizarea de studii/lucrări de fundamentare a procesului managerial, utilizând baze de 

date, informații și cunoștințe 

 



Pag. 3 din 13 
 

Profilul ocupațional al absolvenților 

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

Asistent de cercetare economist în management - 263113; Auditor intern - 241105; Consilier/ 

expert/ inspector/ referent/ economist în management - 263101; Documentarist ordonanțare 

logistica - 214137; Logistician gestiune flux - 214135; Manager al sistemelor de management 

al calității - 325701; Manager de operațiuni / produs - 241226; Manager de produs - 243104; 

Manager proiect - 242101; Planificator/ specialist plan sinteze - 241255; Specialist resurse 

umane - 242314; 

 

Accesul la continuarea studiilor 

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

 

Planul de învățământ al programului Management – ID este organizat pe 3 ani / 6 semestre. 

 

Anul I, semestrul 1  

 

Economie 1 (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/1BjWmDZgQyBjkVAY1XTKXVTncx3Z4bHk8/view?usp=s

haring  

 

Informatică managerială (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/1gi3t_3NVkdB5-

QkDiWwEdSaH6KYJjE3m/view?usp=sharing  

 

Bazele contabilității (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/1TmIz8k_zI2Dw1VA7P3KqGHWvG_IxDtGx/view?usp=shar

ing  

 

https://drive.google.com/file/d/1BjWmDZgQyBjkVAY1XTKXVTncx3Z4bHk8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BjWmDZgQyBjkVAY1XTKXVTncx3Z4bHk8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gi3t_3NVkdB5-QkDiWwEdSaH6KYJjE3m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gi3t_3NVkdB5-QkDiWwEdSaH6KYJjE3m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TmIz8k_zI2Dw1VA7P3KqGHWvG_IxDtGx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TmIz8k_zI2Dw1VA7P3KqGHWvG_IxDtGx/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/13MZYeAAeV5v6RoC7Amaq19a5xSu-

zuuL/view?usp=sharing  

 

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/1MXEO3EQi49gujb8hiC4Oepi2yf1JPtT-/view?usp=sharing  

 

Statistică 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/1AE5qxZurAvsk3FSZC6ZfRtKMewQvYu76/view?usp=shari

ng  

 

Limba engleză 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/1XjTdTFi715TRtnpuUcpvZdl9zDw9sZD-/view?usp=sharing  

 

Limba franceză 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/18oZpU8OHxLNpZqX08AVyw4_yyEv1DAaV/view?usp=sh

aring  

 

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/1FoFFNbkIxU7LOA2dWEtDrvt-

h4rKPixG/view?usp=sharing  

 

https://drive.google.com/file/d/13MZYeAAeV5v6RoC7Amaq19a5xSu-zuuL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13MZYeAAeV5v6RoC7Amaq19a5xSu-zuuL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MXEO3EQi49gujb8hiC4Oepi2yf1JPtT-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AE5qxZurAvsk3FSZC6ZfRtKMewQvYu76/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AE5qxZurAvsk3FSZC6ZfRtKMewQvYu76/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XjTdTFi715TRtnpuUcpvZdl9zDw9sZD-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18oZpU8OHxLNpZqX08AVyw4_yyEv1DAaV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18oZpU8OHxLNpZqX08AVyw4_yyEv1DAaV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FoFFNbkIxU7LOA2dWEtDrvt-h4rKPixG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FoFFNbkIxU7LOA2dWEtDrvt-h4rKPixG/view?usp=sharing
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Anul I, semestrul 2  

 

Economie 2 (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/1N1GCA4UY5hnageQ4rDqWR5P8L3aN4nHn/view?usp=sha

ring  

 

Finanțe (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/1dmB_yIDpw5TK9uSAWmnGR_0MRNXzovVk/view?usp=s

haring  

 

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/15qhHLRygswNdrhcBpvF8MssqnOVoVvNP/view?usp=shari

ng  

 

Baze de date pentru management (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/1VDZlgqo9-VUDuP5-fSkGQaXexbltH9F-/view?usp=sharing  

 

Econometrie (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/1_tyIbsIwv4H2D82iim2y_sBNbbP_Bjgp/view?usp=sharing  

 

Economia şi gestiunea 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/1PhnrGf59ZeLxtaeXRD6Ior9oy5-YUxlv/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1N1GCA4UY5hnageQ4rDqWR5P8L3aN4nHn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1N1GCA4UY5hnageQ4rDqWR5P8L3aN4nHn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dmB_yIDpw5TK9uSAWmnGR_0MRNXzovVk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dmB_yIDpw5TK9uSAWmnGR_0MRNXzovVk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15qhHLRygswNdrhcBpvF8MssqnOVoVvNP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15qhHLRygswNdrhcBpvF8MssqnOVoVvNP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VDZlgqo9-VUDuP5-fSkGQaXexbltH9F-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_tyIbsIwv4H2D82iim2y_sBNbbP_Bjgp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PhnrGf59ZeLxtaeXRD6Ior9oy5-YUxlv/view?usp=sharing
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Limba engleză 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/136C3aYRhEIwsXUQK8g8K-

QzQPgNSrKtX/view?usp=sharing  

 

Limba franceză 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/1XJQDjMi1pWQA3qg1FrCiAYULm9DoD6-

8/view?usp=sharing  

 

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/16XoZn_ieCZ08ouDU-JtS9s-

uQTHHVSFG/view?usp=sharing  

 

Anul II, semestrul 3  

 

Previziune 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/1MUNWhk62oVsz3QWTgUrF5KPKpB5DQ0cA/view?usp=s

haring  

 

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/1InhpthnRncIuzvtSKifGyvb9gL9rk5wW/view?usp=sharing  

 

https://drive.google.com/file/d/136C3aYRhEIwsXUQK8g8K-QzQPgNSrKtX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/136C3aYRhEIwsXUQK8g8K-QzQPgNSrKtX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XJQDjMi1pWQA3qg1FrCiAYULm9DoD6-8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XJQDjMi1pWQA3qg1FrCiAYULm9DoD6-8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16XoZn_ieCZ08ouDU-JtS9s-uQTHHVSFG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16XoZn_ieCZ08ouDU-JtS9s-uQTHHVSFG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MUNWhk62oVsz3QWTgUrF5KPKpB5DQ0cA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MUNWhk62oVsz3QWTgUrF5KPKpB5DQ0cA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1InhpthnRncIuzvtSKifGyvb9gL9rk5wW/view?usp=sharing
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Managementul 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/14f8phkTgqcgkXYtXxjJtQBkxFPrLElte/view?usp=sharing  

 

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/13U2q4MRaVG6razxjrrYqGDTmMpHDWriG/view?usp=sha

ring  

 

Ecotehnologie (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/1gau1W66OCSXC3Cirg0B9uXVJswLVPw0K/view?usp=sha

ring  

 

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: 

 

Strategii și politici de mediu (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/1sPut6DcM0UAuWdUd-CtrjPwZoipP-

oUP/view?usp=sharing  

 

Managementul mediului (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/1I7XZefSqQXLtJtMHLGt27h7kEqY1-

E0W/view?usp=sharing  

 

https://drive.google.com/file/d/14f8phkTgqcgkXYtXxjJtQBkxFPrLElte/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13U2q4MRaVG6razxjrrYqGDTmMpHDWriG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13U2q4MRaVG6razxjrrYqGDTmMpHDWriG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gau1W66OCSXC3Cirg0B9uXVJswLVPw0K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gau1W66OCSXC3Cirg0B9uXVJswLVPw0K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sPut6DcM0UAuWdUd-CtrjPwZoipP-oUP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sPut6DcM0UAuWdUd-CtrjPwZoipP-oUP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I7XZefSqQXLtJtMHLGt27h7kEqY1-E0W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I7XZefSqQXLtJtMHLGt27h7kEqY1-E0W/view?usp=sharing
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Limba engleză 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/1ruY9orHndn5m1O2WYdQxerPFWZnmfbdR/view?usp=shar

ing  

 

Limba franceză 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/1maeUSnaEJ_63mBuZ3B-

DPIW7VcvGUg0G/view?usp=sharing  

 

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/1M0I_PEPy2Rfcmn77NnAcgTU8Oc23o3yB/view?usp=shari

ng  

 

Anul II, semestrul 4  

 

Management operaţional (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/1z_9yOFGtEQTBxt7sE-U0vv07fNLmkStL/view?usp=sharing  

 

Managementul producţiei (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/19g2vylmrjxVW10XfyIy6W0xbge6UzgvY/view?usp=sharing  

 

https://drive.google.com/file/d/1ruY9orHndn5m1O2WYdQxerPFWZnmfbdR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ruY9orHndn5m1O2WYdQxerPFWZnmfbdR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1maeUSnaEJ_63mBuZ3B-DPIW7VcvGUg0G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1maeUSnaEJ_63mBuZ3B-DPIW7VcvGUg0G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M0I_PEPy2Rfcmn77NnAcgTU8Oc23o3yB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M0I_PEPy2Rfcmn77NnAcgTU8Oc23o3yB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z_9yOFGtEQTBxt7sE-U0vv07fNLmkStL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19g2vylmrjxVW10XfyIy6W0xbge6UzgvY/view?usp=sharing
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Comunicare şi negociere 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/1FK2Koy2nf_J203PxyR4QGjFSeSyV3Zho/view?usp=sharin

g  

 

Audit (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/11cDMo_kvQizo_bmFzHnoGfxuxcT2As74/view?usp=sharin

g  

 

Contabilitate 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/1V6mL8uJatpIgj2v7MreDI1zhC5F7Z3f9/view?usp=sharing  

 

Istoria economiei (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/1biXbcLiv6gSNHQux4oW8mH0hosot0bNf/view?usp=sharin

g  

 

Etică ȋn 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/1eKyjncg__lReSGX-NI45c2dbh0TNhVGP/view?usp=sharing  

 

Limba engleză 4 (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/1szWgVe1YCIA2urQpuQ6kL6hS5POoLvol/view?usp=sharin

g  

 

https://drive.google.com/file/d/1FK2Koy2nf_J203PxyR4QGjFSeSyV3Zho/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FK2Koy2nf_J203PxyR4QGjFSeSyV3Zho/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11cDMo_kvQizo_bmFzHnoGfxuxcT2As74/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11cDMo_kvQizo_bmFzHnoGfxuxcT2As74/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V6mL8uJatpIgj2v7MreDI1zhC5F7Z3f9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1biXbcLiv6gSNHQux4oW8mH0hosot0bNf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1biXbcLiv6gSNHQux4oW8mH0hosot0bNf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eKyjncg__lReSGX-NI45c2dbh0TNhVGP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1szWgVe1YCIA2urQpuQ6kL6hS5POoLvol/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1szWgVe1YCIA2urQpuQ6kL6hS5POoLvol/view?usp=sharing
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Limba franceză 4 (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/1o3OSPp6b6bIYb7rlGxikeajvC7dU8JUE/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: 

 

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/1GK_i1K-

rcRyUFSmqjpTA2FhCO1XtK4oL/view?usp=sharing  

 

Anul III, semestrul 5  

 

Management strategic (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/1zpPMT0NkqKeERGDLEMNpXphWm0bSuju8/view?usp=s

haring  

 

Managementul investiţiilor (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/1HhHoauJqb3f6xlb4SPuaNdRxj2uuSbaU/view?usp=sharing  

 

Managementul proiectelor (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/1SqVaYfca1OGt_cMZSHaBVtHpepv2NcL6/view?usp=shari

ng  

 

https://drive.google.com/file/d/1o3OSPp6b6bIYb7rlGxikeajvC7dU8JUE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GK_i1K-rcRyUFSmqjpTA2FhCO1XtK4oL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GK_i1K-rcRyUFSmqjpTA2FhCO1XtK4oL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zpPMT0NkqKeERGDLEMNpXphWm0bSuju8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zpPMT0NkqKeERGDLEMNpXphWm0bSuju8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HhHoauJqb3f6xlb4SPuaNdRxj2uuSbaU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SqVaYfca1OGt_cMZSHaBVtHpepv2NcL6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SqVaYfca1OGt_cMZSHaBVtHpepv2NcL6/view?usp=sharing
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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/1Z5ZLG6clu9AzxObY5GVULCeLiSpXmjV6/view?usp=shar

ing  

 

Managementul aprovizionării şi vânzărilor (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/1tdXpegj9K0fK3WVUtLMbjXVZBMARXqdt/view?usp=sha

ring  

 

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_zg6XjqvgZkR4BndaWBxL5AQj24TEEnG/view?usp=shari

ng  

 

Cercetări de marketing (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/1yACwBtm51uX_ycr2mQ13ffVQCVQCKfze/view?usp=shar

ing  

 

Studiul comportamentului consumatorului (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/1Q-lzVjgtO9q-uYAIYmXT0prJpjfDlAzt/view?usp=sharing  

 

Tehnici promoționale (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/18Muq_oIs151V98jQz8sxvyxlTj_eU3Fu/view?usp=sharing  

 

https://drive.google.com/file/d/1Z5ZLG6clu9AzxObY5GVULCeLiSpXmjV6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z5ZLG6clu9AzxObY5GVULCeLiSpXmjV6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tdXpegj9K0fK3WVUtLMbjXVZBMARXqdt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tdXpegj9K0fK3WVUtLMbjXVZBMARXqdt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_zg6XjqvgZkR4BndaWBxL5AQj24TEEnG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_zg6XjqvgZkR4BndaWBxL5AQj24TEEnG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yACwBtm51uX_ycr2mQ13ffVQCVQCKfze/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yACwBtm51uX_ycr2mQ13ffVQCVQCKfze/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q-lzVjgtO9q-uYAIYmXT0prJpjfDlAzt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18Muq_oIs151V98jQz8sxvyxlTj_eU3Fu/view?usp=sharing
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Anul III, semestrul 6  

 

Management internaţional (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/198c9j6iznNcsKeXqT67WFK2xIRMS1cXM/view?usp=shari

ng  

 

Managementul inovării (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/1zKgehBVTAChtGIKRFYFkv19a21LDhvlE/view?usp=shari

ng  

 

Managementul IMM-urilor (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/1EsGrskLIOxPiuVkXufBURqZBfAkSpRQo/view?usp=sharin

g  

 

Simulări şi proiecte de management (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/1y3qqI3bV0d_7PWUlSkyAjAws4j6HhVpO/view?usp=sharin

g  

 

Comportament organizațional (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/18r2zARbD9AOds6YQJK4jdSe49aExCpB6/view?usp=sharin

g  

 

https://drive.google.com/file/d/198c9j6iznNcsKeXqT67WFK2xIRMS1cXM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/198c9j6iznNcsKeXqT67WFK2xIRMS1cXM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zKgehBVTAChtGIKRFYFkv19a21LDhvlE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zKgehBVTAChtGIKRFYFkv19a21LDhvlE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EsGrskLIOxPiuVkXufBURqZBfAkSpRQo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EsGrskLIOxPiuVkXufBURqZBfAkSpRQo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y3qqI3bV0d_7PWUlSkyAjAws4j6HhVpO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y3qqI3bV0d_7PWUlSkyAjAws4j6HhVpO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18r2zARbD9AOds6YQJK4jdSe49aExCpB6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18r2zARbD9AOds6YQJK4jdSe49aExCpB6/view?usp=sharing
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Studii de fezabilitate (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/1nM5cNgZAoRxUgXamKb1Fk_Ill5gN0XY-

/view?usp=sharing  

 

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/1mgaGKGqwaxwCAIknUzc4qK1S7BM80dPn/view?usp=sha

ring  

 

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/1nM5cNgZAoRxUgXamKb1Fk_Ill5gN0XY-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nM5cNgZAoRxUgXamKb1Fk_Ill5gN0XY-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mgaGKGqwaxwCAIknUzc4qK1S7BM80dPn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mgaGKGqwaxwCAIknUzc4qK1S7BM80dPn/view?usp=sharing

