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GHID DE STUDII 

COURSE CATALOGUE 

 
LICENȚĂ (nivel 6 CEC) 

BACHELOR DEGREE (level 6 EQF) 

 

Denumirea programului (în română și engleză) 

Management – IF (învățământ cu frecvență), 3 ani, 180 credite  

(Management – 3 years, Full-time 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 – IF 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 – IF 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 
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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 – IF 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/1zK8XJcXtKBnEHLRJHEr1YfyyCUf_-

dgH/view?usp=sharing  

 

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/18joXR7qHbB2zWYT3e3TTZUicrtfLgHiA/view?usp=sharin

g  

 

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/10qukztSgV0vVOpKW3iYIH9SRhzt2LlLb/view?usp=sharin

g  

 

https://drive.google.com/file/d/1zK8XJcXtKBnEHLRJHEr1YfyyCUf_-dgH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zK8XJcXtKBnEHLRJHEr1YfyyCUf_-dgH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18joXR7qHbB2zWYT3e3TTZUicrtfLgHiA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18joXR7qHbB2zWYT3e3TTZUicrtfLgHiA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10qukztSgV0vVOpKW3iYIH9SRhzt2LlLb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10qukztSgV0vVOpKW3iYIH9SRhzt2LlLb/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/1FAVFlxLltt59T3WFzAmnb9kiPWN8mUze/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/1IN3DlSx7dJFh2S4l59Kcts5C1aanZEDi/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/1pBD5Fo8ADaGhE8hNjSOyJ4p4vLENYltZ/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/199t2nbD-7IewFk9K4frjIltkGsDYymAX/view?usp=sharing  

 

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/1k3Wj5qmxZD7_cTp9KrgpbKGu35-

C3g0G/view?usp=sharing  

 

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/1ybjQ68_m9_HGvStS898pwevts8FFQoU0/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1FAVFlxLltt59T3WFzAmnb9kiPWN8mUze/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FAVFlxLltt59T3WFzAmnb9kiPWN8mUze/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IN3DlSx7dJFh2S4l59Kcts5C1aanZEDi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pBD5Fo8ADaGhE8hNjSOyJ4p4vLENYltZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pBD5Fo8ADaGhE8hNjSOyJ4p4vLENYltZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/199t2nbD-7IewFk9K4frjIltkGsDYymAX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k3Wj5qmxZD7_cTp9KrgpbKGu35-C3g0G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k3Wj5qmxZD7_cTp9KrgpbKGu35-C3g0G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ybjQ68_m9_HGvStS898pwevts8FFQoU0/view?usp=sharing
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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/1rG7FRykoEJqYwxHzFmMEPhEeohs_f_eD/view?usp=shari

ng  

 

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/1bswb5aREP4te5Z_ibfAKMky2DnWOr3iM/view?usp=sharin

g  

 

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/1cyRSCw_JqMZxwaBfFPQA5NouMTSsxamn/view?usp=sha

ring  

 

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/1qBi4HHkois9CHlQ_-

yUx9Z51Dghqm0Ak/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/12_wVUkyXtt_wooMBOxsJwR19l630UKS9/view?usp=shari

ng  

 

https://drive.google.com/file/d/1rG7FRykoEJqYwxHzFmMEPhEeohs_f_eD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rG7FRykoEJqYwxHzFmMEPhEeohs_f_eD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bswb5aREP4te5Z_ibfAKMky2DnWOr3iM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bswb5aREP4te5Z_ibfAKMky2DnWOr3iM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cyRSCw_JqMZxwaBfFPQA5NouMTSsxamn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cyRSCw_JqMZxwaBfFPQA5NouMTSsxamn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qBi4HHkois9CHlQ_-yUx9Z51Dghqm0Ak/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qBi4HHkois9CHlQ_-yUx9Z51Dghqm0Ak/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12_wVUkyXtt_wooMBOxsJwR19l630UKS9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12_wVUkyXtt_wooMBOxsJwR19l630UKS9/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/1ni76hrdwyaz31s3REWCQKbovteuGI5XW/view?usp=sharin

g  

 

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/1Z84iuV6mTtvc3IDnHiAY1LO0c0tnL8nh/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/1m1TL7Tb4n7tann1_6i57kxP50F7Xpwyo/view?usp=sharing  

 

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/1hWLbJKHRTvDVs1FDP804oAyF2-

3RZq94/view?usp=sharing  

 

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/1fsHJLOHzQZKXWYSdmn__qfnaZtbvRBZ1/view?usp=shar

ing  

 

https://drive.google.com/file/d/1ni76hrdwyaz31s3REWCQKbovteuGI5XW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ni76hrdwyaz31s3REWCQKbovteuGI5XW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z84iuV6mTtvc3IDnHiAY1LO0c0tnL8nh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m1TL7Tb4n7tann1_6i57kxP50F7Xpwyo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hWLbJKHRTvDVs1FDP804oAyF2-3RZq94/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hWLbJKHRTvDVs1FDP804oAyF2-3RZq94/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fsHJLOHzQZKXWYSdmn__qfnaZtbvRBZ1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fsHJLOHzQZKXWYSdmn__qfnaZtbvRBZ1/view?usp=sharing
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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/1smumXRqviEX2uWDaDfoBMsaZmw5V3Q_Z/view?usp=s

haring  

 

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/1hCf6L-9WkIw48akQt08Iyv1a-x6gMcID/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: 

 

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/1eqhVsbJZ2rbspjmc-KqNufN4iPxfaOev/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/1qF9WgZAqwr0_PkYMzsp7SCgNx1r_G1tW/view?usp=shar

ing  

 

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/12tiiMv5OB_aw7Epp0WDMe17oxeTce5v7/view?usp=sharin

g  

 

https://drive.google.com/file/d/1smumXRqviEX2uWDaDfoBMsaZmw5V3Q_Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1smumXRqviEX2uWDaDfoBMsaZmw5V3Q_Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hCf6L-9WkIw48akQt08Iyv1a-x6gMcID/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eqhVsbJZ2rbspjmc-KqNufN4iPxfaOev/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qF9WgZAqwr0_PkYMzsp7SCgNx1r_G1tW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qF9WgZAqwr0_PkYMzsp7SCgNx1r_G1tW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12tiiMv5OB_aw7Epp0WDMe17oxeTce5v7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12tiiMv5OB_aw7Epp0WDMe17oxeTce5v7/view?usp=sharing


Pag. 8 din 12 
 

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/1rWfqpH6kXoIQudrdqaHPrCgGIjjdjL-t/view?usp=sharing  

 

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/16UxpIt3MrbKEtTIZ1Bz5fWN6bEKWsCpB/view?usp=shari

ng  

 

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/1gb_o2newLnnZ9xyG92-lEHf9_k7Ds4rq/view?usp=sharing  

 

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/1AKr8T1b5OiiILFl_xaIAuFdlTffBWFtZ/view?usp=sharing  

 

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/1P5IdmB8MnVwrkv3bG5yQ-2t6_SlbXJF4/view?usp=sharing  

 

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/17D4IKzuEoIMI1yJ37a6uEHVsoVKvMFD2/view?usp=shari

ng  

 

https://drive.google.com/file/d/1rWfqpH6kXoIQudrdqaHPrCgGIjjdjL-t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16UxpIt3MrbKEtTIZ1Bz5fWN6bEKWsCpB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16UxpIt3MrbKEtTIZ1Bz5fWN6bEKWsCpB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gb_o2newLnnZ9xyG92-lEHf9_k7Ds4rq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AKr8T1b5OiiILFl_xaIAuFdlTffBWFtZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P5IdmB8MnVwrkv3bG5yQ-2t6_SlbXJF4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17D4IKzuEoIMI1yJ37a6uEHVsoVKvMFD2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17D4IKzuEoIMI1yJ37a6uEHVsoVKvMFD2/view?usp=sharing
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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/120X3R63svsPhnX8twZBiv-wF-

KNHBffD/view?usp=sharing  

 

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/1ozACah_N_ROltDuAqnygY2rjTbl65A8J/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/1wXu4OkhQu7xYkrdqJSFjIp3f1nnlTQcb/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/1Xq8z-V50pUHVLy1lEpnf0esY0kt2ISKQ/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/1Jw7RSyICaKnzTZSF_p03bEY2_H5Fo8Au/view?usp=shari

ng  

 

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/173xBkhKSErvl6GJFQugDmvigdXfCjXMO/view?usp=shari

ng  

https://drive.google.com/file/d/120X3R63svsPhnX8twZBiv-wF-KNHBffD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/120X3R63svsPhnX8twZBiv-wF-KNHBffD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ozACah_N_ROltDuAqnygY2rjTbl65A8J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wXu4OkhQu7xYkrdqJSFjIp3f1nnlTQcb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xq8z-V50pUHVLy1lEpnf0esY0kt2ISKQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Jw7RSyICaKnzTZSF_p03bEY2_H5Fo8Au/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Jw7RSyICaKnzTZSF_p03bEY2_H5Fo8Au/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/173xBkhKSErvl6GJFQugDmvigdXfCjXMO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/173xBkhKSErvl6GJFQugDmvigdXfCjXMO/view?usp=sharing
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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/1dXJrY-7saTSjL4hZrvvjaBdqq6QXpC2U/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/1mksx6yKzBxd03e463hop-ejNp74YzUp-/view?usp=sharing  

 

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/1vLRED-iUT4GZ2Uv7fCS5Gm6-

Lp8N74Xq/view?usp=sharing  

 

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/1pP9_oGhXAhjgwInEUAHkGjQxmL5aTj-

s/view?usp=sharing  

 

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/1cuCiH-

RXfG5rWCNuaQatnlA2SbV4ZT7p/view?usp=sharing  

 

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/1FdoZqqSp2UT7WlFgh8WnxvhEqEmKXSfX/view?usp=shar

ing  

https://drive.google.com/file/d/1dXJrY-7saTSjL4hZrvvjaBdqq6QXpC2U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mksx6yKzBxd03e463hop-ejNp74YzUp-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vLRED-iUT4GZ2Uv7fCS5Gm6-Lp8N74Xq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vLRED-iUT4GZ2Uv7fCS5Gm6-Lp8N74Xq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pP9_oGhXAhjgwInEUAHkGjQxmL5aTj-s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pP9_oGhXAhjgwInEUAHkGjQxmL5aTj-s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cuCiH-RXfG5rWCNuaQatnlA2SbV4ZT7p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cuCiH-RXfG5rWCNuaQatnlA2SbV4ZT7p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FdoZqqSp2UT7WlFgh8WnxvhEqEmKXSfX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FdoZqqSp2UT7WlFgh8WnxvhEqEmKXSfX/view?usp=sharing
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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/1V5A8E-qfFwRtw6beh1MqT4hKOK-

VA10G/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/1ZW4EjXzwyro82TC5NFxFj7Ux1S_MtKap/view?usp=shari

ng  

 

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/1NknBem6s0Gold9DVS2lveEtx5DSktqTB/view?usp=sharing  

 

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/18gq44vki3wv5JpRW6oQhHt_vxjUI15mY/view?usp=sharing  

 

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/1bJg668KVacJB5o--lZuU8WQlfacsLxEE/view?usp=sharing  

 

https://drive.google.com/file/d/1V5A8E-qfFwRtw6beh1MqT4hKOK-VA10G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V5A8E-qfFwRtw6beh1MqT4hKOK-VA10G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZW4EjXzwyro82TC5NFxFj7Ux1S_MtKap/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZW4EjXzwyro82TC5NFxFj7Ux1S_MtKap/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NknBem6s0Gold9DVS2lveEtx5DSktqTB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18gq44vki3wv5JpRW6oQhHt_vxjUI15mY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bJg668KVacJB5o--lZuU8WQlfacsLxEE/view?usp=sharing
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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/1a8FwGDhVWDR1RqsVfCgvDFhiBkDOHl9w/view?usp=sh

aring  

 

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/14L914QRgI-

oRp7fPVwgh5XGwkR8uyvEv/view?usp=sharing  

 

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/1SNMAdxjtQsdDxum9VhOoRn5hr6Z1Bza3/view?usp=shari

ng  

 

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/1RslRzKcYzUX2VAHbk9NQxQjfVDIERDQ6/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/1a8FwGDhVWDR1RqsVfCgvDFhiBkDOHl9w/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a8FwGDhVWDR1RqsVfCgvDFhiBkDOHl9w/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14L914QRgI-oRp7fPVwgh5XGwkR8uyvEv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14L914QRgI-oRp7fPVwgh5XGwkR8uyvEv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SNMAdxjtQsdDxum9VhOoRn5hr6Z1Bza3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SNMAdxjtQsdDxum9VhOoRn5hr6Z1Bza3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RslRzKcYzUX2VAHbk9NQxQjfVDIERDQ6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RslRzKcYzUX2VAHbk9NQxQjfVDIERDQ6/view?usp=sharing

