FIȘA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituția de învățământ superior
1.2 Facultatea / Departamentul
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii1
1.6 Programul de studii / Calificarea

Universitatea „DANUBIUS” Galați
Științe Economice
Finanțe și Administrarea Afacerilor
Administrarea Afacerilor
Licență
Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităților de curs
2.3 Titularul activităților de seminar
2.4 Anul de studiu
II 2.5 Semestrul

LIMBA STRAINA SI COMUNICARE DE SPECIALITATE 1
Lect. univ. dr. Oana Andreea Nae
Lect. univ. dr. Oana Andreea Nae
III 2.6 Tipul de evaluare
PV3 2.7 Regimul disciplinei2
Obl

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
2
din care: 3.2 curs
1
3.3 seminar / laborator
3.4 Total ore din planul de învățământ
28
din care: 3.5 curs
14 3.6 seminar / laborator
3.7 Distribuția fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activități
3.8 Total ore de studiu individual
22
3.9 Total ore pe semestru
50
3.10 Numărul de credite
2

1
14
ore
10
5
5
2

4. Precondiții(acolo unde este cazul) (Se menționează disciplinele care trebuie studiate anterior.)
4.1 de curriculum
4.2 de competențe




Nu este cazul
Nu este cazul

5. Condiții(acolo unde este cazul)
5.1 de desfășurare a cursului
5.2 de desfășurare a seminarului /
laboratorului




sală de curs dotată cu proiector
sală de seminar dotată cu proiector și acces la Internet

Competențe
profesionale

Nu este cazul

Competențe
transversale

6. Competențe specifice acumulate (Vizează competențele asigurate de programul de studiu din care face parte
disciplina.)

CT3 Identificarea oportunitatilor de formare continua si valorificarea eficienta a resurselor si tehnicilor de
invatare pentrupropria dezvoltare

licență, masterat, doctorat
obligatorie, opţională, facultativă

1
2

1

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei

7.2 Obiectivele specifice

Acumularea unui bagaj de cunostinte solide privind utilizarea limbii
englezein context economic
- posibilitatea folosirii cu maximum de eficienta a cunostintelor de limba
engleza economica specifice aplicate domeniului administrarii afacerilor
atat în codul scris, cat şi in cel vorbit;
- familiarizarea studentilor cu practica traducerilor de specialitate;
- pregătirea studenţilor în abodareaunor texte de specialitate;
- însuşirea unor termeni şi noţiuni specifice domeniului de pregătire şi
specializare.

8. Conținuturi
8.1 Curs
Metode de predare
Observații
Curs 1. (2 ore)
The Market Economy as an Economic System. Market /vs./
Centralized Economy and the Business World (Word Order
Issues; Simple Sentence and Complex Sentences);
Message, Audience and Purpose in Negotiations. Face to Face
in Business. Starting up a Business. The Economist and the
Society (Nouns and Articles)
Curs 2. (2 ore)
What is Economics? (Focusing Adverbs; General and
Infinitives; Type 1 –
Conditionals; Foreign Plurals; Past Subjunctive; Present
subjunctive) Banking; Plastic Money (Numerals, Past Tense
Continuous, Pronouns, Type II
Conditionals)
Curs 3. (2 ore)
Why Do We Work? Elements of an Employment File.
Business Prospects (Quantity Adjectives; Infinitival Phrases;
Elaborata in deplina
Futurity);
concordanta cu elementele
Prices. Inquires for Goods. Auctions; Terms of Sale and
inovatoare ale strategiei
Payment (Quantity and Quality; Adj.+ to –ing; Future
Prelegere, explicaţie,
didactice actuale: analiza,
Continuous; Future in the Past; the Future Perfect; Verb +
dialog interactiv cu
comparatia,
Gerund/ Verb + to-ing)
studenţii – o abordare
exemplificarea, dialogul,
Curs 4. (2 ore)
teoretica şi practicotransferul de informatie
What is Statistics? (Adverbs of Indefinite Time and
aplicativa a domeniului
fiind efectuat in aceeasi
Frequency; Discourse Markers; The For – Phrase.
studiat
masura si pe platforma
Compulsory Prepositions with Nouns; The Present Perfect
Sakai,
in scopul realizarii
Simple and Continuous);
unui act didactic centrat pe
Occupational Writing; Interviews; Letters and Memorandums
student si pe rezultatele
(Adverbs; The Verbs Be/Have/Do)
invatarii
Curs 5. (2 ore)
Reports and Minutes; Status Inquiries; Making Complaints
(Prepositions and Adverb Particles);
The Contract. Delivery and Reception (Modal and Related
Verbs)
Curs 6. (2 ore)
Inflation (Questions; Answers; Negatives);
Business Communications. Advertising and Marketing
(Direct and Indirect Speech I)
Curs 7. (2 ore)
Business Organizations and Types of Business; Business
Partnerships; From Small Business to Corporations (Direct
and Indirect Speech II)
Bibliografie
1.
Brooks, Michael; David Horner (1998). Business English, Teora, Bucuresti;
2.
Ciuciuc, Olga; Tănăsescu, Eugenia (1998). English for Business Purposes. Essential English. Bucureşti: Teora.
3.
Cotton, D.; Robbins S. (1996). Business Class. London: Longman.
4.
Dimitriu-Caracota, Maria; Duncan, Frederick Henry - English - Romanian Dictionary of Accounting,
Economic and Financial Terms. Bucureşti: Garamond.
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5.
Dutescu, Dan; Mareş, Liliana (1988). Manual de conversaţie în limba engleză. Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică;
6.
Emerson, Paul (2008). Business English. Macmillan.
7.
Evans, David (2003). Decisionmaker. Cambridge: Cambridge Universty Press.
8.
Gavriliu, Eugenia (1998). English for Economics. Galaţi: Zigotto.
9.
Hulban, Horia (1997). English for You. Răzeşu, Iaşi: Fundaţia Academică "Petre Andrei".
10.
Mariana, Nicolae (2008). Corespondenta comerciala in limba engleza. Bucureşti: Editura Universitara.
8.2 Seminar / laborator
Metode de predare
Observații
Seminar 1 (2 ore)
The Market Economy as an Economic System. Market /vs./
Centralized Economy and the Business World (Word Order
Issues; Simple Sentence and Complex Sentences);
Message, Audience and Purpose in Negotiations. Face to Face
in Business. Starting up a Business. The Economist and the
Society (Nouns and Articles)
Studying English for Economics – Textual Approach
Economic Systems
Basic Types of Economic Systems. Part of a Social System
Generalities upon the Elements of a Business Letter
Seminar 2 (2 ore)
What is Economics? (Focusing Adverbs; General and
Infinitives; Type 1 – Conditionals; Foreign Plurals; Past
Subjunctive; Present subjunctive) Banking; Plastic Money
(Numerals, Past Tense Continuous, Pronouns, Type II
Conditionals)
Abordarea practica a
Contract Letter -Request To Expedite Payments – Text
aspectelor teoretice,
Approach
lucrul individual cu
Activitatea de seminar
Seminar 3 (2 ore)
este centrata pe student si
Why Do We Work? Elements of an Employment File. Business studenții in rezolvarea
de teste, analize,
pe rezultatele invatarii
Prospects (Quantity Adjectives; Infinitival Phrases; Futurity);
sinteze, solicitarea si
Prices. Inquires for Goods. Auctions; Terms of Sale and
tratarea de referate pe
Payment (Quantity and Quality; Adj.+ to –ing; Future
teme de actualitate,
Continuous; Future in the Past; the Future Perfect; Verb +
propuneri de teme.
Gerund/ Verb + to-ing)
Fiecare student va
Monetary Stability and Production – Text Approach.
comunica rezultatul
Seminar 4 (2 ore)
temelor propuse,
What is Statistics? (Adverbs of Indefinite Time and Frequency;
realizat in urma
Discourse Markers; The For – Phrase. Compulsory Prepositions
studiului individual, pe
with Nouns; The Present Perfect Simple and Continuous);
platforma Sakai in
Occupational Writing; Interviews; Letters and Memorandums
vederea evaluarii
(Adverbs; The Verbs Be/Have/Do)
individuale.
Manufacturing – Text Approach
Seminar 5 (2 ore)
Reports and Minutes; Status Inquiries; Making Complaints
(Prepositions and Adverb Particles);
The Contract. Delivery and Reception (Modal and Related
Verbs)
Modern Guilds – Text Approach
Seminar 6 (2 ore)
Inflation (Questions; Answers; Negatives);
Business Communications. Advertising and Marketing (Direct
and Indirect Speech I)
Translation of contract agreement sample into Romanian
Business contract fill-in and translation; contract drafting
Seminar 7 (2 ore)
Business Organizations and Types of Business; Business
Partnerships; From Small Business to Corporations (Direct and
Indirect Speech II)
Translation of contract agreement sample into English
Bibliografie
1.
Brooks, Michael; David Horner (1998). Business English, Teora, Bucuresti;
2.
Ciuciuc, Olga; Tănăsescu, Eugenia (1998). English for Business Purposes. Essential English. Bucureşti: Teora.
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3.

Mariana, Nicolae (2008). Corespondenta comerciala in limba engleza. Bucureşti: Editura Universitara.

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor
profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Participarea la acțiuni comune și alte forme de comunicare (convenții de parteneriat, dialog, cursuri, comisii, practică de
specialitate etc.) cu reprezentanți ai mediului economico-social pentru identificarea unor probleme financiare de interes
la acest nivel care să poată fi incluse în conținutul disciplinei
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

Frecvenţă, parcurgerea
Proba de verificre scrisa
bibliografiei, cunoaşterea
informaţiei predate la curs
10.5 Seminar / laborator
Frecvenţă, elaborarea unor
Evaluare continua
referate, teme de casă, teste, joc de
rol, participarea la dezbateri la
seminar
10.6 Standard minim de performanță
 cunoaşterea în proporţie de 50 % a informaţiei predate la curs;
 activitate la seminar de 50 %.
10.4 Curs

Data completării
01.09.2019

Titular de curs
Lect. univ. dr. Oana Andreea Nae

Data avizării în Departament
10.09.2019

10.3 Pondere
din nota finală
70%

30%

Titular de seminar
Lect. univ. dr. Oana Andreea Nae

Semnătura Directorului de Departament
Lect. univ.dr. Rose-Marie Pușcaciu
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FIȘA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii1
1.6 Programul de studii / Calificarea

Universitatea „DANUBIUS” Galaţi
Ştiinţe Economice
Finanţe şi Administrarea Afacerilor
Administrarea Afacerilor
Licenţă
Economia comerţului, turismului şi serviciilor

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 Anul de studiu
II 2.5 Semestrul

Servicii internaţionale
Prof. univ. dr. Viorica Puşcaciu
Prof. univ. dr. Viorica Puşcaciu
IV 2.6 Tipul de evaluare
E 2.7 Regimul disciplinei2

Op.

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4
din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar / laborator
3.4 Total ore din planul de învățământ
din care: 3.5 curs
28 3.6 seminar / laborator
56
3.7 Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat/consultaţii
Examinări
Alte activităţi
3.8 Total ore de studiu individual
69
3.9 Total ore pe semestru
125
3.10 Numărul de credite
5

2
28
ore
20
20
20
2
7

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) (Se menţionează disciplinele care trebuie studiate anterior.)
4.1 de curriculum

4.2 de competenţe

Economie în servicii
C1 Realizarea prestațiilor în comerț, turism și servicii
C1.1 Definirea adecvată a conceptelor şi principiilor specifice teoriei economice, precum şi a
celor din domeniul comerţului, turismului şi serviciilor
C1.2 Explicarea şi interpretarea de date si informaţii din punct de vedere cantitativ şi calitativ,
pentru formularea de argumente şi decizii concrete asociate comerţului, turismului şi serviciilor
C1.4 Culegerea şi prelucrarea de date din surse documentare alternative şi din activitatea curentă,
pentru evaluarea factorilor care influenţează realizarea prestaţiilor în organizaţiile din comerţ,
turism şi servicii
C3 Gestionarea relațiilor cu clienții și furnizorii
C3.1 Definirea conceptelor privind cererea şi oferta de bunuri şi servicii, inclusiv în activitatea de
turism, a comportamentului consumatorilor şi a normelor de protecţie a acestora
C3.2 Explicarea şi interpretarea fenomenelor şi proceselor economice specifice comerţului,
turismului şi serviciilor pe baza conceptelor privind cererea şi oferta de servicii şi a
comportamentului consumatorilor
C5 Asigurarea calității prestațiilor în comerț, turism și servicii
C5.1 Definirea adecvată a conceptelor şi principiilor specifice managementului calităţii aplicat
serviciilor
C5.3 Aplicarea unor principii şi metode de bază pentru rezolvarea de probleme/situaţii specifice
asigurării calităţii în comerţ, turism şi servicii

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului
5.2 de desfăşurare a seminarului

1
2




sală de curs dotată cu proiector
sală de seminar dotată cu proiector şi acces la Internet

licenţă, masterat, doctorat
obligatorie, opţională, facultativă
1

Competenţe
profesionale

C1 Realizarea prestațiilor în comerț, turism și servicii
C1.1 Definirea adecvată a conceptelor şi principiilor specifice teoriei economice, precum şi a celor din
domeniul comerţului, turismului şi serviciilor
C1.2 Explicarea şi interpretarea de date si informaţii din punct de vedere cantitativ şi calitativ, pentru
formularea de argumente şi decizii concrete asociate comerţului, turismului şi serviciilor
C1.4 Culegerea şi prelucrarea de date din surse documentare alternative şi din activitatea curentă, pentru
evaluarea factorilor care influenţează realizarea prestaţiilor în organizaţiile din comerţ, turism şi servicii

Competenţe
transversale

6. Competenţe specifice acumulate (Vizează competenţele asigurate de programul de studiu din care face parte
disciplina.)

Nu este cazul

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei

7.2 Obiectivele specifice

Disciplina îşi propune să formeze abilităţile necesare studenţilor pentru a
lucra în sectorul terţiar în societăţi naţionale sau multinaţionale din
domeniul serviciilor.
Cursul evidenţiază domeniile prioritare şi obiectivele strategice pentru
dezvoltarea durabilă a serviciilor din ţara noastră. Astfel, infrastructura de
transport stimulează progresul tuturor ramurilor economiei naţionale, iar
turismul poate deveni unul din factorii cheie în procesul de dezvoltare
economică şi socială a României. Strategiile de dezvoltare locală pot fi
folosite pentru crearea de noi afaceri în sectorul terţiar.
Conţinutul disciplinei contribuie la realizarea unei formări la nivel superior
a cursantului, în sensul dezvoltării abilităţii de a colabora cu specialiştii din
alte domenii.

8. Conţinuturi
8.1 Curs (ore/curs)
CURS I. - 2 ore
Particularităţi ale comercializării serviciilor
CURS II. - 2 ore
Liberalizarea comertului cu servicii-rolul UNCTAD
CURS IV-V. - 4 ore
Conţinutul dezvoltării serviciilor în perioada contemporană
CURS VI-VII. - 6 ore
Prezentarea modului de derulare a unui contract de transport
maritim
CURS IX. - 2 ore
Asigurari in transportul maritim
CURS X . - 4 ore
Servicii portuare
CURS XI-XII. - 4 ore
Contractul de turism în comertul internaţional
CURS XIII. - 2 ore
Contractul de transport feroviar şi aerian în context internaţional
CURS XIV. - 2 ore
Dezvoltarea durabilă a serviciilor

Metode de
predare

- prelegerea,
explicaţia,
dialogul,
conversația
euristică,
exercițiul de
reflecție,
problematizarea

Observaţii
Predarea cunoştinţelor se face
în conformitate cu strategiile
actuale, folosind elemente
novatoare – slide-uri,
platforma Danubius on-line,
dialog, analize, comparații,
exemplificări s.a., cu scopul
de a realiza o centrare pe
student și pe rezultatele
învățării

2

Bibliografie minimală de studiu pentru studenți
1.
Cristureanu, C., Tranzacţiile internaţionale în economia imaterială, Editura C.H. Beck, 2009
2.
Pușcaciu, F.-D., Pușcaciu, V., Transporturi internaționale, Editura Arionda, Galați, 1999
Bibliografie de elaborare a cursului
1. Gadrey, J., L’économie des services, Coll. Reperes, Eds. La Découverte, Paris, 1992
2. Griliches, Z., Output measurement in the service sectors, National Bureau of Economic Research Studies in Income
and Welth, The University of Chicago Press Books, 1992
3. Measuring trade in services - World Trade Organization, November 2010
4. Measuring trade in services - World Trade Organization, November 2010
5. Puşcaciu, V., Comert internaţional, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2004
6. Puşcaciu, F.-D., Managementul serviciilor în transporturi, Editura Latina, Galați, 1999
7. Pușcaciu, V., Pușcaciu, F.-D., Transporturi maritime, Editura Arionda, Galați, 1999
8. Pușcaciu, F.-D., Pușcaciu, V., Transporturi internaționale, Editura Arionda, Galați, 1999
9. Vlad, C.-M., Organizarea în reţea a firmelor de servicii. Noţiuni aplicative, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2004
8.2 Seminar ( ore/seminar)
Metode de predare
Observaţii
Seminar I. Teorii aplicabile sectorului economic terţiar în era globalizării.
- Expunerea: descrierea,
explicaţia, prelegerea
Realizarea
- 2 ore
Seminar II-III. Specializarea internaţională în servicii. Liberalizarea
dialogul.
de proiecte
comerţului cu servicii. – 4 ore
si studii de
Seminar IV-V. Derularea unui contract de transport maritim. -6 ore
- Problematizarea
caz
Seminar VI-VIII. Analiza derularii traficului maritim prin porturile
- Utilizarea studiilor de caz,
romanesti - 6 ore
a raportărilor interne şi
Seminar IX. Rolul serviciilor internaţionale in economia Romanieianaliza pe baza balantei serviciilor - 2 ore
internaţionale
Seminar X-XI. Derularea unui contract de turism . – 4 ore
Seminar XII-XIII. Contractele de transport feroviar şi aerian – Rolul - Documente în format scris
conventiilor internationale. - 4 ore
şi electronic sau alte
Seminar XIV. Piaţa serviciilor, analiza pieţei, externalizarea serviciilor documentaţii furnizate de
2 ore
titularul de seminar.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Abilitatea de a configura strategii de dezvoltare a sectorului terţiar cu o componentă flexibilă, adaptabilă fiecărui
context particular.
10. Evaluare
Tip
10.1 Criterii de evaluare
activitate
10.4 Curs
Cunoaşterea și utilizarea adecvată a noţiunilor specifice
disciplinei, stăpânirea proceselor și a fenomenelor
caracteristice disciplinei “Servicii internaţionale”.
Parcurgerea bibliografiei.
10.5
Frecvență, implicare activă în cadrul seminariilor,
Seminar
dezbateri
10.6 Standard minim de performanţă
- Cunoasterea în proporție de 50 % a informației predate la curs;
- Frecvenţă şi implicare la seminarii.
Data completării
10/09/2019

Semnătura titularului de curs
Prof. univ. dr. Viorica Puscaciu

Data avizării în departament
10/09 /2019

Examinare scrisă

10.3 Pondere
din nota finală
70%

Evaluare continuă

30%

10.2 Metode de evaluare

Semnătura titularului de seminar
Prof. univ. dr. Viorica Puscaciu
Semnătura directorului de departament
Lector. univ. dr. Rose Marie Puscaciu
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FIȘA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituția de învățământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii1
1.6 Programul de studii / Calificarea
2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităților de curs
2.3 Titularul activităților de seminar
2.4 Anul de studiu
II
2.5 Semestrul

Universitatea „DANUBIUS” Galați
Științe Economice
Finante și Administrarea Afacerilor
Administrarea Afacerilor
Licență
Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor
ECONOMIE COMERCIALĂ
Lector univ.dr. Rose-Marie Pușcaciu
Lector univ.dr. Rose-Marie Pușcaciu
IV 2.6 Tipul de evaluare
E 2.7 Regimul disciplinei2

Obl.

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4
din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar / laborator
3.4 Total ore din planul de învățământ
56
din care: 3.5 curs
28 3.6 seminar / laborator
3.7 Distribuția fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activități
3.8 Total ore de studiu individual
69
3.9 Total ore pe semestru
125
3.10 Numărul de credite
5

2
28
ore
20
20
20
2
2
5

4. Precondiții (acolo unde este cazul) (Se menționează disciplinele care trebuie studiate anterior.)
4.1 de curriculum

4.2 de competențe

1
2



Marketing, Microeconomie
C.1. Realizarea prestațiilor în comerț, turism și servicii, prin următorii descriptori:
C1.1 Definirea adecvată a conceptelor şi principiilor specifice teoriei economice, precum şi a
celor din domeniul comerţului, turismului şi serviciilor
C1.2 Explicarea şi interpretarea de date si informaţii din punct de vedere cantitativ şi calitativ,
pentru formularea de argumente şi decizii concrete asociate comerţului, turismului şi serviciilor
C1.4 Culegerea şi prelucrarea de date din surse documentare alternative şi din activitatea curentă,
pentru evaluarea factorilor care influenţează realizarea prestaţiilor în organizaţiile din comerţ,
turism şi servicii
C.2. Comercializarea produselor/serviciilor, prin următorii descriptori:
C2.5 Fundamentarea de planuri de comercializare, de oferte, de programe de promovare –
publicitate, promovare directă, relaţii publice, marketing direct
C.3. Gestionarea relațiilor cu clienții și furnizorii, prin următorii descriptori :
C3.1 Definirea conceptelor privind cererea şi oferta de bunuri şi servicii, inclusiv în activitatea de
turism, a comportamentului consumatorilor şi a normelor de protecţie a acestora
C3.2 Explicarea şi interpretarea fenomenelor şi proceselor economice specifice comerţului,
turismului şi serviciilor pe baza conceptelor privind cererea şi oferta de servicii şi a
comportamentului consumatorilor
C3.3 Rezolvarea de probleme simple, bine definite, asociate vânzării produselor, inclusiv a
celor turistice, prin consilierea clientului în luarea deciziei de cumpărare
C3.4 Fundamentarea de studii şi analize, organizatorice şi de eficienţă a activităţii firmelor în
vederea acordării de consiliere şi asistenţă
C4 Gestionarea și alocarea resurselor materiale și financiare
C4.1 Descrierea conceptelor şi principiilor evidenţei contabile aplicate în finanţarea activităţilor
de comerţ, turism, servicii, precum şi a metodologiei şi indicatorilor de fundamentare a alocării
resurselor

licență, masterat, doctorat
obligatorie, opţională, facultativă
1

C4.3 Elaborarea de calcule pentru diferite situaţii alternative (variante decizionale) în alocarea de
resurselor
5. Condiții (acolo unde este cazul)
5.1 de desfășurare a cursului
5.2 de desfășurare a seminarului /
laboratorului

- Sală de curs, dotată cu laptop, videoproiector.
- Sală de seminar, dotată cu: laptop, videoproiector, legătură la Internet

Competențe profesionale

C.1. Realizarea prestațiilor în comerț, turism și servicii, prin următorii descriptori:
C1.1 Definirea adecvată a conceptelor şi principiilor specifice teoriei economice, precum şi a celor din
domeniul comerţului, turismului şi serviciilor
C1.2 Explicarea şi interpretarea de date si informaţii din punct de vedere cantitativ şi calitativ, pentru
formularea de argumente şi decizii concrete asociate comerţului, turismului şi serviciilor
C.2. Comercializarea produselor/serviciilor, prin următorii descriptori:
C2.2 Explicarea şi interpretarea fluxurilor si a tehnicilor de comercializare diferenţiat după natura produselor şi
serviciilor
C.3. Gestionarea relațiilor cu clienții și furnizorii, prin următorii descriptori :
C3.1 Definirea conceptelor privind cererea şi oferta de bunuri şi servicii, inclusiv în activitatea de turism, a
comportamentului consumatorilor şi a normelor de protecţie a acestora
C3.2 Explicarea şi interpretarea fenomenelor şi proceselor economice specifice comerţului, turismului şi
serviciilor pe baza conceptelor privind cererea şi oferta de servicii şi a comportamentului consumatorilor
C3.4 Fundamentarea de studii şi analize, organizatorice şi de eficienţă a activităţii firmelor în vederea acordării
de consiliere şi asistenţă

Competențe
transversale

6. Competențe specifice acumulate (Vizează competențele asigurate de programul de studiu din care face parte
disciplina.)

Nu este cazul

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei

7.2 Obiectivele specifice

Disciplina „Economie comercială” urmărește asimimilarea de către studenți
a conceptelor și a teoriilor, dar și dezvoltarea abilităţilor și a competenţelor
necesare utilizării a instrumentarului specific domeniului.
I. Obiective cognitive
- familiarizarea cursanţilor cu terminologia, precum şi cu fenomenele şi
procesele economice specifice disciplinei „Economie comercială”;
- dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor specifice utilizării adecvate a
instrumentarului specific domeniului ,,Economie comercială”;
- dezvoltarea capacităţii de analiză şi sinteză a fenomenelor şi proceselor
economice în ansamblu, analiza mediului de afaceri şi mercantizarea optimă
a spaţiilor de vânzare.
II. Obiective procedurale
- înţelegerea rolului comerţul ui în cadrul economiei naţionale;
- înţelegerea şi aplicarea principiilor economice privind adaptarea ofertei la
particularităţile purtătorilor de cerere;
- optimizarea distribuţiei mărfurilor;
- localizarea şi mercantizarea unui spaţiu de vânzare;
- planificarea judicioasă, organizarea şi controlul diferitelor operaţiuni de
comerţ;
- eficientizarea tranzacţiilor comerciale.
III. Obiective atitudinale
- respectarea normelor de deontologie profesională (a codului deontologic),
fundamentate pe opţiuni valorice explicite, specifice specialistului în
comerț;
- cooperarea în echipe de lucru pentru eficientizarea activității de comerț;
- evitarea anumitor erori în activitatea de comerț;
- urmărirea corectă a etapelor derulării tranzacțiilor comerciale
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8. Conținuturi
8.1 Curs
Curs1: Comerțul în context contemporan. (2 ore)
Curs 2: Aspecte moderne ale comerțului și ale activității
comerciale. (2 ore)
Curs 3 și 4: Organizarea comerțului. (4 ore)
Curs 5: Cererea și oferta de bunuri. (2 ore)
Curs 6: Piața bunurilor și a serviciilor. (2 ore)
Curs 7: Prețurile mărfurilor și ale serviciilor. (2 ore)
Curs 8 și 9: Comerțul cu amănuntul. (4 ore)
Curs 10: Comerțul cu ridicata. (2 ore)

Metode de predare

Observații

prelegerea, explicaţia,
dialogul, conversația
euristică, exercițiul de
reflecție, problematizarea

Predarea
cunoştinţelor se face
în conformitate cu
strategiile actuale,
folosind elemente
novatoare – slide-uri,
platforma Danubius
on-line, dialog,
analize, comparații,
exemplificări s.a., cu
scopul de a realiza o
centrare pe student și
pe rezultatele
învățării

Curs 11: Distribuția mărfurilor. (2 ore)
Curs 12: Relațiile de colaborare dintre comercianți și
producători. (2 ore)
Curs 13: Eficiența activității comerciale. (2 ore)
Curs 14: Managementul serviciilor comerciale. (2 ore)
Bibliografie minimală de studiu pentru studenți
- Patriche, D. (coordonator) (2011). Bazele comerțului, Biblioteca digitală ASE, București
Bibliografie de elaborare a cursului
- Costea, C. (coordonator) (2007). Economie comercială - suport de curs pentru Facultatea de Comerț, Editura ASE,
Bucureşti
- Drucker, P. (2007). Despre decizie şi eficacitate, Editura Meteor Press, Bucureşti
- Kotler, P. (2001). Managementul marketingului, Editura Teora, București
- Stiglitz, J. E., Walsh, C. (2005). Economie, Editura Economică, București
- Patriche, D. (coordonator) (2011). Bazele comerțului, Biblioteca digitală ASE, București
*** Legislaţie economică şi comercială. Colecţia „Monitorul Oficial”.
8.2 Seminar / laborator
Metode de predare
Observații
Seminar 1: Comerțul și globalizarea. Politica comercială
comună a Uniunii Europene. (2 ore)
Seminar 2: Funcțiile și actele de comerț. Comerciantul.
Perspectvele comerțului românesc. Funcțiile firmelor de
comerț. Tipologia societăților comerciale. Structurile
organizatorice ale firmelor de comerț. (2 ore)
Seminar 3:Tipologia cererii de mărfuri. Structura ofertei de
mărfuri. Relațiile existente în cadrul pieței. Piața – studierea
Scop: centrare
dimensiunii și a capacității. (2 ore)
Seminar 4: Tipologia prețurilor în activitatea comercială. (2 conversația euristică, exercițiul de pe student și pe
reflecție, problematizarea; studii
rezultatele
ore)
de caz
învățării
Seminar 5: Particularitățile comerțului cu amănuntul. Studii de
caz. (2 ore)
Seminar 6: Particularitățile conerțului cu ridicata. Studii de
caz. (2 ore)
Seminar 7: Canalele și circuitele de distribuție. Formele
relațiilor comercianților cu producătorii. Rentabilitatea
acticității comerciale. (2 ore)
Bibliografie
- Costea, C. (coordonator) (2007). Economie comercială-suport de curs pentru Facultatea de Comerț. Bucureşti: Editura
ASE
- Patriche, D. (coordonator) (2011). Bazele comerțului. Bucureşti: Biblioteca digitală ASE
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor
profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului



Întocmirea de analize cu privire la organizarea și funcționarea eficientă a entităților/organizațiilor
Urmărirea dezvoltării abilității de a iniția și de a derula o afacere de succes

10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare
Cunoaşterea și utilizarea adecvată a noţiunilor
specifice disciplinei, stăpânirea proceselor și a

10.2 Metode de
evaluare
Examen scris

10.3 Pondere
din nota finală
70%
3

fenomenelor caracteristice disciplinei “Economie
comercială”. Parcurgerea bibliografiei.
10.5 Seminar /
Frecvență, implicare activă în cadrul seminariilor,
laborator
dezbateri
10.6 Standard minim de performanță
- Cunoasterea în proporție de 50 % a informației predate la curs;
- Frecvenţă şi implicare la seminarii.
Data completării
01 /09 / 2019

Semnătura titularului de curs
Lector univ.dr. Rose-Marie Pușcaciu

Data avizării în departament
10/09/2019

Evaluare continuă

30%

Semnătura titularului de seminar
Lector univ.dr. Rose-Marie Pușcaciu
Semnătura directorului de departament
Lector univ.dr. Rose-Marie Pușcaciu

4

FIȘA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituția de învățământ superior
1.2 Facultatea / Departamentul
1.3 Catedra
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii1
1.6 Programul de studii / Calificarea
2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităților de curs
2.3 Titularul activităților de seminar
2.4 Anul de studiu
II 2.5 Semestrul

Universitatea „DANUBIUS” Galați
ŞTIINŢE ECONOMICE
FINANTE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR
ADMINISTRAREA AFACERILOR
LICENTA
ECONOMIA COMERTULUI, TURISMULUI SI SERVICIILOR

ECONOMIE ÎN TURISM
Prof. univ.dr. Turtureanu Anca Gabriela
Prof. univ.dr. Turtureanu Anca Gabriela
IV 2.6 Tipul de evaluare
E 2.7 Regimul disciplinei2

Obl.

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4
din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar / laborator
3.4 Total ore din planul de învățământ
56
din care: 3.5 curs
28 3.6 seminar / laborator
3.7 Distribuția fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri
Tutoriat/ Consultatii
Examinări
Alte activități
3.8 Total ore de studiu individual
69
3.9 Total ore pe semestru
125
3.10 Numărul de credite
5

2
28
ore
30
15
15
2
2
5

4. Precondiții (acolo unde este cazul) (Se menționează disciplinele care trebuie studiate anterior.)
4.1 de curriculum
4.2 de competențe

1
2

Economia serviciilor, Microeconomie, Macroeconomie, Matematica aplicata în economie,
Management, Statistică economică, Economia întreprinderii, Marketing
C1 Realizarea prestațiilor în comerț, turism și servicii
C1.1 Definirea adecvata a conceptelor si principiilor specifice teoriei economice, precum si a
celor din domeniul comertului, turismului si serviciilor
C1.2 Explicarea si interpretarea de date si informatii din punct de vedere cantitativ si calitativ,
pentru formularea de argument si decizii concrete asociate comertului, turismului si serviciilor
C1.3 Rezolvarea problemelor în contexte bine definite asociate: conceperii, planificării şi
executării de activităţi în cadrul firmelor de comerţ, turism şi servicii
C1.4 Culegerea si prelucrarea de date din surse documentare alternative si din activitatea curenta,
pentru evaluarea factorilor care influenteaza realizarea prestatiilor în organizatiile din comert,
turism si servicii
C2 Comercializarea produselor / serviciilor
C2.1 Descrierea modalităţilor de concepere a produslui turistic, a tehnicilor de comercializare şi a
comportamentului agenţilor economici în contextul creat de legislaţia şi regulamentele aferente în
vigoare.
C2.2 Explicarea şi interpretarea fluxurilor si a tehnicilor de comercializare diferenţiat după natura
produselor şi serviciilor
C2.3 Aplicarea unor modele şi instrumente de organizare a spaţiilor de vânzare şi depozitare
C2.5 Fundamentarea de planuri de comercializare, de oferte, de programe de promovare –
publicitate, promovare directă, relaţii publice, marketing direct
C3 Gestionarea relațiilor cu clienții și furnizorii
C3.1 Definirea conceptelor privind cererea si oferta de bunuri si servicii, inclusiv în activitatea de
turism, a comportamentului consumatorilor si a normelor de protective a acestora
C3.2 Explicarea si interpretarea fenomenelor si proceselor economice specifice comertului,
turismului si serviciilor pe baza conceptelor privind cererea si oferta de servicii si a

licență, masterat, doctorat
obligatorie, opţională, facultativă

1

comportamentului consumatorilor
C3.3 Rezolvarea de probleme simple, bine definite, asociate vânzării produselor, inclusiv a
celor turistice, prin consilierea clientului în luarea deciziei de cumpărare
C3.4 Fundamentarea de studii şi analize, organizatorice şi de eficienţă a activităţii firmelor în
vederea acordării de consiliere şi asistenţă
C3.5 Consiliere şi asistenţă prin elaborarea de proiecte profesionale care răspund problemelor
concrete ale clienţilor
C4 Gestionarea și alocarea resurselor materiale și financiare
C4.1 Descrierea conceptelor şi principiilor evidenţei contabile aplicate în finanţarea activităţilor
de comerţ, turism, servicii, precum şi a metodologiei şi indicatorilor de fundamentare a alocării
resurselor
C4.2 Explicarea şi interpretarea de situaţii/procese concrete din domeniul comerţului, turismului
şi serviciilor pe baza conceptelor şi principiilor evidenţei contabile şi a utilizării indicatorilor
pentru explicarea şi interpretarea situaţiilor analizate
C4.3 Elaborarea de calcule pentru diferite situaţii alternative (variante decizionale) în alocarea
resurselor
C4.5 Participarea la fundamentarea de studii de prefezabilitate şi fezabilitate a investiţiilor pentru
afaceri
C5 Asigurarea calității prestațiilor în comerț, turism și servicii
C5.1 Definirea adecvata a conceptelor si principiilor specifice managementului calitatii aplicat
serviciilor
C5.3 Aplicarea unor principii şi metode de bază pentru rezolvarea de probleme/situaţii specifice
asigurării calităţii în comerţ, turism şi servicii
C5.5 Realizarea de studii secvenţiale de implementare a calităţii pentru cazuri practice bine
definite în condiţii de asistenţă calificată
C6 Asistență în managementul resurselor umane
C6.1 Identificarea adecvată a conceptelor legate de planificarea, organizarea, coordonarea şi
controlul activităţii resurselor umane în contextul specificităţii pieţei muncii din domeniul
administrării afacerilor
C6.2 Explicarea şi interpretarea de situaţii/procese concrete din domeniul administrării
afacerilor pentru interpretarea corectă a evoluţiilor pieţei muncii şi a evoluţiilor din interiorul
firmelor în ceea ce priveşte angajaţii
C6.3 Rezolvarea de probleme, situaţii, studii de caz specifice resurselor umane: recrutare,
selecţie, motivare, salarizare, orarul de muncă, formare.
CT1 Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in cadrul propriei strategii de
munca riguroasa, eficienta si responsabila
5. Condiții (acolo unde este cazul)
5.1 de desfășurare a cursului
5.2 de desfășurare a seminarului /
laboratorului

Sală de curs, dotată cu laptop, videoproiector şi software adecvat.
Sală de laborator, dotată cu: calculatoare, legătură la Internet, software adecvat.

Competențe profesionale

6. Competențe specifice acumulate (Vizează competențele asigurate de programul de studiu din care face parte
disciplina.)
C1 Realizarea prestațiilor în comerț, turism și servicii
C1.1 Definirea adecvata a conceptelor si principiilor specifice teoriei economice, precum si a celor din
domeniul comertului, turismului si serviciilor
C1.2 Explicarea si interpretarea de date si informatii din punct de vedere cantitativ si calitativ, pentru
formularea de argument si decizii concrete asociate comertului, turismului si serviciilor
C1.4 Culegerea si prelucrarea de date din surse documentare alternative si din activitatea curenta, pentru
evaluarea factorilor care influenteaza realizarea prestatiilor în organizatiile din comert, turism si servicii
C3 Gestionarea relațiilor cu clienții și furnizorii
C3.1 Definirea conceptelor privind cererea si oferta de bunuri si servicii, inclusiv în activitatea de turism, a
comportamentului consumatorilor si a normelor de protective a acestora
C3.2 Explicarea si interpretarea fenomenelor si proceselor economice specifice comertului, turismului si
serviciilor pe baza conceptelor privind cererea si oferta de servicii si a comportamentului consumatorilor
C4 Gestionarea și alocarea resurselor materiale și financiare
C4.5 Participarea la fundamentarea de studii de prefezabilitate şi fezabilitate a investiţiilor pentru afaceri
C5 Asigurarea calității prestațiilor în comerț, turism și servicii
C5.2 Explicarea şi interpretarea unor variate tipuri de concepte, situaţii şi procese asociate sistemelor de
asigurare a calităţii în servicii.
2

Competențe
transversale

Nu este cazul

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei

7.2 Obiectivele specifice

Disciplina Economie în turism are ca obiectiv iniţierea studentului în
studierea fenomenului turistic la scară naţională şi mondială, insuşirea de
către acesta a unui ansamblu de cunoştinţe teoretice şi practice şi a unui
sistem de instrumente statistico-matematice capabil să-i permită participarea
nemijlocită la soluţionarea problemelor cu care se confruntă acest sector. Ca
disciplină economică de ramură, Economie în turism cercetează
mecanismele economice ale proceselor desfăşurate în domeniul turismului,
contribuţia acestuia la progresul economic şi social.
Economie în turism tratează două probleme de mare actualitate pentru
economia mondială în general şi pentru cea românească în particular.
Problemele legate de organizarea activităţii turistice, fundamentarea acestui
domeniu de activitate pe baze ştiinţifice impun o abordare riguroasă. Cursul
urmăreşte ca obiective:
- familiarizarea cu conţinutul şi sferei de activitate a economiei turismului;
- studierea fenomenului turistic şi a implicaţiilor acestuia în dezvoltarea
economică a ţării;
- analizarea situaţiei turismului şi măsurile de stimulare ale acestuia.

8. Conținuturi
8.1 Curs
Metode de predare
Observații
Curs 1 (2 ore)
Concepte si definiţii
Predarea cunoştinţelor se
Curs 2, 3, 4 (6 ore)
face în conformitate cu
Tipuri şi forme de turism
Prelegere participativă, dezbatere,
strategiile actuale,
Curs 5, 6, 7, 8 (8 ore)
expunere, problematizare.
folosind elemente
Piaţa turistică
Prezentare
Power
Point
Predare,
discutii
novatoare
– slide-uri,
Curs 9 (2 ore)
libere;
Activitate
frontala;
Predare
platforma
Danubius
onBazine turistice
interactiva;
line,
dialog,
analize,
Curs 10 (2 ore)
Dezbateri orale; Simulari situationale
comparații,
Marketingul în turism
exemplificări
s.a., cu
Curs 11 (2 ore)
scopul de a realiza o
Sistemul de indicatori ai turismului
centrare pe student și pe
Curs 12 (2 ore)
rezultatele învățării
Serviciile turistice
Curs 13, 14 (4 ore)
Transporturile turistice
Bibliografie
Bran F., I . Istrate, A. G. Rosu, Economia turismului şi mediul înconjurator, Editura Economică, 1996
Cosmescu I.,Turismul – fenomen complex contemporan, Bucureşti, Editura Economică, 2005
Cristureanu, C. ş.a. – Turism internaţional : Studii de caz : Legislaţie - Bucureşti, Editura Oscar Print, 1999
Cristureanu, Cristiana – Strategii şi tranzacţii în turismul internaţional – Bucureşti, Editura C.H. Beck, 2006
Glăvan, V. – Resurse turistice pe Terra – Bucureşti, Editura Economică, 2000;
Minciu, Rodica – Economia turismului - Bucureşti, Editura Uranus, 2004
Neacșu, N.- Resurse și destinații turistice, București, Ed. ProUniversitaria, 2014
Neacşu, Nicolae ş.a. – Economia turismului – Bucureşti, Editura Pro Universitaria, 2006
Neacşu, Nicolae ş.a. - Economia turismului – Bucureşti, Editura Uranus, 2005
Neacşu, Nicolae ş.a. Resurse şi destinaţii turistice – interne şi internaţionale. Ediţia a II-a, revizuită, Bucureşti: Editura
Universitară, 2011
Niţă, I. ş.a. – Piaţa turistică a României – Braşov, Editura Ecran, 2000
Patrichi, I., - Agrementul și animația în industria turismului, ediția a 2-a, București, Editura ProUniversitaria, 2015
Petcu, N. – Statistică în turism : Teorie şi aplicaţii – Cluj, Editura Albastră, 2000;
Snak, Oscar – Economia turismului - Bucureşti, Editura Expert, 2003Turtureanu a. G., Economia Turismului, editura
Didactica si Pedagogica, 2009
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Turtureanu A., Economia serviciilor, Ed. Fundaţiei Academice Danubius Galaţi,2009
Turtureanu A., Economia turismului, Ed. Fundaţiei Academice Danubius Galaţi, 2010
Turtureanu Anca-Gabriela, Economia Turismului: Concepte si Dezvoltare, 2014, Editura Zigotto Galati
TurtureanuA, Culegere de intrebari, teste si probleme pentru seminarul de economia serviciilor si turismului, Ed.
Fundaţiei Academice Danubius Galaţi, 2006
Ordinul ANT 65 2013 norme metodologice certificare brevet licente clasificare
8.2 Seminar / laborator
Metode de predare
Observații
Seminar 1 (2 ore)
Formele de turism
Exerciţiul, discuţiile si
Seminar 2, 3 (4 ore)
dezbaterea, modelarea,
Cererea turistică.
proiectul.
Scop: Centrare pe
Seminar 4, 5 (4 ore)
- aplicaţia
student și pe
Consumul turistic - oferta turistică
- documentarea pe web
rezultatele
Seminar 6 (2 ore)
- lucrul în grup organizat
învățării
Bazine turistice - bazinele tradiţionale
Seminar 7 (2 ore)
Bazinele turistice noi şi bazine turistice în România
Seminar 8 (2 ore)
Indicatorii ofertei turistice – aplicaţii practice
Seminar 9 (2 ore)
Indicatorii circulaţiei turistice – aplicaţii practice şi studii de caz
Seminar 10 (2 ore)
Indicatorii rezultatelor valorice – aplicaţii practice
Seminar 11, 12 (4 ore)
Finanţarea investiţiilor turistice - aplicaţii practice şi studii de
caz
Seminar 13 (2 ore)
Finanţarea internaţională a investiţiilor turistice
Seminar 14 (2 ore)
Instituţii turistice naţionale şi internaţionale; Organizaţii
profesionale naţionale
Bibliografie
Patrichi, I., - Agrementul și animația în industria turismului, ediția a 2-a, București, Editura ProUniversitaria, 2015
Petcu, N. – Statistică în turism : Teorie şi aplicaţii – Cluj, Editura Albastră, 2000;
Snak, Oscar – Economia turismului - Bucureşti, Editura Expert, 2003Turtureanu a. G., Economia Turismului, editura
Didactica si Pedagogica, 2009
Turtureanu A., Economia serviciilor, Ed. Fundaţiei Academice Danubius Galaţi,2009
Turtureanu A., Economia turismului, Ed. Fundaţiei Academice Danubius Galaţi, 2010
Turtureanu Anca-Gabriela, Economia Turismului: Concepte si Dezvoltare, 2014, Editura Zigotto Galati
TurtureanuA, Culegere de intrebari, teste si probleme pentru seminarul de economia serviciilor si turismului, Ed.
Fundaţiei Academice Danubius Galaţi, 2006
Ordinul ANT 65 2013 norme metodologice certificare brevet licente clasificare
Stănciulescu Gabriela, Micu Cristina, Economie şi gestiune în turism. Probleme, proiecte şi studii de caz, Ed. All Beck,
Bucureşti, 2009
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor
profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din tara si din străinătate. Pentru
o mai buna adaptare la cerinţele pieţei muncii a conţinutului disciplinei, au avut loc întalniri atât cu reprezentaţi ai
mediului de afaceri, cât si cu profesori de turism din învăţământul preuniversitar gălatean.
10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.5 Seminar /
laborator

10.1 Criterii de evaluare
- corectitudinea si completitudinea cunostinţelor;
- coerenţa logică;
- gradul de asimilare a limbajului de specialitate
- criterii ce vizeaza aspectele atitudinale:
constiinciozitatea, interesul pentru studiu individual.
- capacitatea de a opera cu cunostinţele asimilate;

10.2 Metode de
evaluare
Evaluare scrisa finală
(în sesiunea de
examene)
Participarea activă la
cursuri.
Lucrări scrise
curente: teme,

10.3 Pondere
din nota finală
70%

10%
10%
4

- capacitatea de aplicare în practică;
- criterii ce vizeaza aspectele atitudinale:
constiinciozitatea, interesul pentru studiu individual.

proiecte.
Participare activă la
seminar

10%

10.6 Standard minim de performanță
cunoasterea elementelor fundamentale de teorie, rezolvarea unei probleme specifice
Data completării
01 / 09 / 2019

Semnătura titularului de curs
Prof. univ.dr. Anca Gabriela Turtureanu

Data avizării în departament
10/09 /2019

Semnătura titularului de seminar
Prof. univ.dr. Turtureanu Anca Gabriela
Semnătura directorului de departament
Lector univ.dr. Rose-Marie Pușcaciu
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FIȘA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituția de învățământ superior
1.2 Facultatea / Departamentul
1.3 Catedra
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii1
1.6 Programul de studii / Calificarea

UNIVERSITATEA „DANUBIUS” GALAȚI
ȘTIINȚE ECONOMICE
FINANȚE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR
Administrarea Afacerilor
LICENȚĂ
Economia comerțului, turismului și serviciilor

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităților de curs
2.3 Titularul activităților de seminar
2.4 Anul de studiu
II 2.5 Semestrul

PREȚURI ȘI CONCURENȚĂ
Lect.univ.dr. Ioan Gina
Lect.univ.dr. Ioan Gina
IV 2.6 Tipul de evaluare
E 2.7 Regimul disciplinei2

Obl.

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4 din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar / laborator
3.4 Total ore din planul de învățământ
56 din care: 3.5 curs
28 3.6 seminar / laborator
3.7 Distribuția fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activități
3.8 Total ore de studiu individual
44
3.9 Total ore pe semestru
100
3.10 Numărul de credite
4
4. Precondiții (acolo unde este cazul) (Se menționează disciplinele care trebuie studiate anterior.)
4.1 de curriculum
4.2 de competențe

1
2

2
28
ore
20
10
10
2
2

Microeconomie, Marketing
C1 Realizarea prestațiilor în comerț, turism și servicii
C1.1 Definirea adecvată a conceptelor şi principiilor specifice teoriei economice, precum şi a
celor din domeniul comerţului, turismului şi serviciilor
C1.2 Explicarea şi interpretarea de date si informaţii din punct de vedere cantitativ şi calitativ,
pentru formularea de argumente şi decizii concrete asociate comerţului, turismului şi
serviciilor
C2 Comercializarea produselor / serviciilor
C2.2 Explicarea şi interpretarea fluxurilor si a tehnicilor de comercializare diferenţiat după
natura produselor şi serviciilor
C3 Gestionarea relațiilor cu clienții și furnizorii
C3.1 Definirea conceptelor privind cererea şi oferta de bunuri şi servicii, inclusiv în activitatea
de turism, a comportamentului consumatorilor şi a normelor de protecţie a acestora
C3.2 Explicarea şi interpretarea fenomenelor şi proceselor economice specifice comerţului,
turismului şi serviciilor pe baza conceptelor privind cererea şi oferta de servicii şi a
comportamentului consumatorilor
C4 Gestionarea și alocarea resurselor materiale și financiare
C4.1 Descrierea conceptelor şi principiilor evidenţei contabile aplicate în finanţarea
activităţilor de comerţ, turism, servicii, precum şi a metodologiei şi indicatorilor de
fundamentare a alocării resurselor

licență, masterat, doctorat
obligatorie, opţională, facultativă
1

C4.3 Elaborarea de calcule pentru diferite situaţii alternative (variante decizionale) în alocarea
de resurselor
C6 Asistență în managementul resurselor umane
C6.2 Explicarea şi interpretarea de situaţii/procese concrete din domeniul administrării
afacerilor pentru interpretarea corectă a evoluţiilor pieţei muncii şi a evoluţiilor din interiorul
firmelor în ceea ce priveşte angajaţii
5. Condiții (acolo unde este cazul)
5.1 de desfășurare a cursului
5.2 de desfășurare a seminarului
/ laboratorului




sală de curs dotată cu proiector
sală de seminar dotată cu proiector și acces la Internet

C1 Realizarea prestațiilor în comerț, turism și servicii
C1.2 Explicarea şi interpretarea de date si informaţii din punct de vedere cantitativ şi calitativ, pentru
formularea de argumente şi decizii concrete asociate comerţului, turismului şi serviciilor
C1.4 Culegerea şi prelucrarea de date din surse documentare alternative şi din activitatea curentă, pentru
evaluarea factorilor care influenţează realizarea prestaţiilor în organizaţiile din comerţ, turism şi servicii
C2 Comercializarea produselor / serviciilor
C2.2 Explicarea şi interpretarea fluxurilor si a tehnicilor de comercializare diferenţiat după natura
produselor şi serviciilor
C2.5 Fundamentarea de planuri de comercializare, de oferte, de programe de promovare – publicitate,
promovare directă, relaţii publice, marketing direct
C4 Gestionarea și alocarea resurselor materiale și financiare
C4.1 Descrierea conceptelor şi principiilor evidenţei contabile aplicate în finanţarea activităţilor de comerţ,
turism, servicii, precum şi a metodologiei şi indicatorilor de fundamentare a alocării resurselor
C4.4 Fundamentarea necesarului de resurse materiale şi financiare în raport cu cerinţele volumului şi
eficienţei organizaţiilor de comerţ, turism, servicii

Competențe
transversale

Competențe profesionale

6. Competențe specifice acumulate (Vizează competențele asigurate de programul de studiu din care face parte
disciplina.)

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei

7.2 Obiectivele specifice

Capacitatea de a înțelege noţiunile teoretice specifice domeniului precum
şi aplicarea practică a a acestora:
Cunoașterea teoretică și practică a tipologiei concurenței economice;
Implicarea studenţilor în activitatea de cercetare ştiinţifică financiară.
- Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informații referitoare la
probleme economico-financiare
- Aplicarea deciziilor financiare în cadrul entităților/organizațiilor private
şi publice
- Cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor metodologice privind formarea
preţurilor;
- Formarea unor abilităţi şi a unor conexiuni între problematica preţurilor
şi practicilor în cadrul mediului concurenţial;
- Dezvoltarea capacităţii studentului de a percepe rolul şi importanţa
politicii concurenţei
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8. Conținuturi
8.1 Curs
Metode de predare
Observații
Curs 1, 2: Mecanismul formării prețurilor – 4 ore
Modalități de abordare a substanței și mărimii prețului
Teoria obiectivă a prețului
Teoria subiectivă a prețului
Teoria sinteză a prețului
Curs 3, 4 : Cererea – 4 ore
Utilitatea consumatorului
Natura bunurilor în funcție de utilitate
Bugetul consumatorului
Cererei de tip Marshall și Hicks
Predarea
Comportamentul consumatorului
cunoştinţelor se face
Natura bunurilor în funcție de cerere
în conformitate cu
Efectele Hicks și Slutsky
strategiile actuale,
Curs 5, 6 : Oferta – 4 ore
folosind slide-uri,
Funcții de producție
Prelegere în sistem
platforma Danubius
Principalii indicatori ai funcțiilor de producție
interactiv
on-line, dialog,
Analiza pe termen scurt a producției
analize, comparații,
Costul producției
exemplificări s.a., cu
Principalele categorii de costuri
scopul de a realiza o
Elasticitatea costurilor
centrare pe student și
Profitul
pe rezultatele
Curs 7, 8: Cererea și oferta – 4 ore
învățării
Echilibrul economic
Comportarea echilibrului la modificări ale cererii sau ofertei
Modificarea cererii
Modificarea ofertei
Modelul Kaldor
Surplusul consumatorului și cel al producătorului
Curs 9, 10: Monopolul–4 ore
Teoria generală a monopolului
Discriminări de preț
Discriminarea de ordinul I
Discriminarea de ordinul II
Discriminarea de ordinul III
Curs 11, 12: Oligopolul – 4 ore
Oligopolul
Cazul liderului de producție (modelul Stackelberg)
Cazul liderului de preț
Echilibrul Cournot pentru duopol
Echilibrul Cournot pentru oligopol sau în cazul concurenței
perfecte
Echilibrul Bertrand
Cartelurile
Curs 13, 14: Eficiența economică – 4 ore
Eficiența consumului
Eficiența producției
Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi
Ioan Gina/Ioan Cătălin Angelo, Prețuri și concurență, Editura ZIGOTTO, Galați, 2016
- Ioan Cătălin Angelo/Ioan Gina, “n-Microeconomie“, Editura Sinteze, Galați, 2011
- Moşteanu, T., (coordonator) – Preţuri şi concurenţă, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2000
- Mosteanu T., Concurența. Abordări teoretice și practice, Ed. Economica, București, 2000
- Moşteanu T., Floricel C., Dumitrescu D., Alexandru F., Culegere de lucrări aplicative şi studii de caz la disciplina
preţuri şi concurenţă, Editura Didactică şi Pedagogică, R.A., Bucureşti, 2002
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- Să înțelegem politicile UE: Concurența, disponibil la http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/ro/competition_ro.pdf
Bibliografie de elaborare a cursului
Ioan Gina/Ioan Cătălin Angelo, Prețuri și concurență, Editura ZIGOTTO, Galați, 2016
- Ioan Cătălin Angelo/Ioan Gina, “Matematică aplicată în micro și macroeconomie“,Editura Sinteze, Galați, 2010
- Ioan Cătălin Angelo/Ioan Gina, “n-Microeconomie“, Editura Sinteze, Galați, 2011
- Moşteanu, T., (coordonator) – Preţuri şi concurenţă, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2000
- Mosteanu T., Concurența. Abordări teoretice și practice, Ed. Economica, București, 2000
- Moşteanu T., Floricel C., Dumitrescu D., Alexandru F., Culegere de lucrări aplicative şi studii de caz la disciplina
preţuri şi concurenţă, Editura Didactică şi Pedagogică, R.A., Bucureşti, 2002
8.2 Seminar / laborator
Metode de predare
Observații
Seminar 1-2: Mecanismul formării prețurilor – 4 ore
Modalități de abordare a substanței și mărimii prețului
Teoria obiectivă a prețului
Teoria subiectivă a prețului
Teoria sinteză a prețului
Seminar 3-4: Cererea. Aplicații – 4 ore
Utilitatea consumatorului
Natura bunurilor în funcție de utilitate
Bugetul consumatorului
Cererei de tip Marshall și Hicks
Comportamentul consumatorului
Natura bunurilor în funcție de cerere
Efectele Hicks și Slutsky
Seminar 5-6 : Oferta. Aplicații – 4 ore
Funcții de producție
Principalii indicatori ai funcțiilor de producție
Analiza pe termen scurt a producției
Costul producției
Principalele categorii de costuri
Elasticitatea costurilor
Profitul
Seminar 7-8: Cererea și oferta. Aplicații – 4 ore
Echilibrul economic
Comportarea echilibrului la modificări ale cererii sau ofertei
Modificarea cererii
Modificarea ofertei
Modelul Kaldor
Surplusul consumatorului și cel al producătorului
Seminar 9-12: Monopolul și Oligopolul. Aplicații– 8ore
Teoria generală a monopolului
Discriminări de preț
Discriminarea de ordinul I
Discriminarea de ordinul II
Discriminarea de ordinul III
Oligopolul
Cazul liderului de producție (modelul Stackelberg)
Cazul liderului de preț
Echilibrul Cournot pentru duopol
Echilibrul Cournot pentru oligopol sau în cazul concurenței
perfecte
Echilibrul Bertrand
Cartelurile
Seminar 13-14: Eficiența economică. Aplicații – 4 ore
Eficiența consumului
Eficiența producției

Aplicații în sistem
interactiv

Scop: Centrare pe
student și pe
rezultatele învățării
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Bibliografie
Ioan Gina/Ioan Cătălin Angelo, Prețuri și concurență, Editura ZIGOTTO, Galați, 2016
- Ioan Cătălin Angelo/Ioan Gina, “n-Microeconomie“, Editura Sinteze, Galați, 2011
- Moşteanu, T., (coordonator) – Preţuri şi concurenţă, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2000
- Mosteanu T., Concurența. Abordări teoretice și practice, Ed. Economica, București, 2000
- Moşteanu T., Floricel C., Dumitrescu D., Alexandru F., Culegere de lucrări aplicative şi studii de caz la disciplina
preţuri şi concurenţă, Editura Didactică şi Pedagogică, R.A., Bucureşti, 2002
- Să înțelegem politicile UE: Concurența, disponibil la http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/ro/competition_ro.pdf
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor
profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului



Înzestrarea absolvenților cu un instrumentar vast de prelucrare, abstractizare, modelare a realităților economice
Oferirea de soluții concrete ale unor probleme de natură economică

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere
din nota finală
70%

Cunoaşterea şi utilizarea
Examen scris
noţiunilor specifice
10.5 Seminar / laborator
Explicarea şi interpretarea corectă Evaluare continuă
30%
a noțiunilor, efectuarea de
proiecte teoretice şi/sau practice
10.6 Standard minim de performanță
 Cunoaşterea şi utilizarea noţiunilor specifice disciplinei, explicarea şi interpretarea corectă a unor idei
specifice acesteia, precum şi proiecte teoretice şi/sau practice de aplicare a noţiunilor specifice prezentate la
curs si seminar in proportie de 70%
 activitate la seminar 30%
Data completării
Semnătura titularului de curs
Semnătura titularului de seminar
1 / 09 /2019
Lect.univ.dr. Ioan Gina
Lect.univ.dr. Ioan Gina
10.4 Curs

Data avizării în departament
10/ 09 / 2019

Semnătura directorului de departament
Lect.univ.dr. Pușcaciu Rose Marie
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FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii1
1.6 Programul de studii / Calificarea
2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 Anul de studiu
II 2.5 Semestrul

UNIVERSITATEA “DANUBIUS” Galaţi
ŞTIINŢE ECONOMICE
FINANȚE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR
Administrarea Afacerilor
LICENŢĂ
Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor
MARKETING INTERNAŢIONAL
Lect. univ. dr. Bălău Mădălina
Lect. univ. dr. Bălău Mădălina
IV 2.6 Tipul de evaluare
E 2.7 Regimul disciplinei2

Obl.

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3
din care: curs
1
seminar / laborator
3.4 Total ore din planul de învătământ
42
din care: curs
14 seminar / laborator
3.7 Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ( participare sesiuni comunicări ştiinţifice, proiecte de cercetare ş.a.)
3.8 Total ore de studiu individual
58
3.9 Total ore pe semestru
100
3.10 Numărul de credite
4

2
28
ore
20
15
15
0
2
6

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) (Se menţionează disciplinele care trebuie studiate anterior.)
4.1 de curriculum

4.2 de competenţe

1
2

Marketing, Microeconomie
C1 Realizarea prestațiilor în comerț, turism și servicii
C1.1 Definirea adecvată a conceptelor şi principiilor specifice teoriei economice, precum şi a
celor din domeniul comerţului, turismului şi serviciilor
C1.2 Explicarea şi interpretarea de date si informaţii din punct de vedere cantitativ şi calitativ,
pentru formularea de argumente şi decizii concrete asociate comerţului, turismului şi serviciilor
C1.4 Culegerea şi prelucrarea de date din surse documentare alternative şi din activitatea curentă,
pentru evaluarea factorilor care influenţează
C2 Comercializarea produselor / serviciilor
C2.5 Fundamentarea de planuri de comercializare, de oferte, de programe de promovare –
publicitate, promovare directă, relaţii publice, marketing direct
C3 Gestionarea relațiilor cu clienții și furnizorii
C3.1 Definirea conceptelor privind cererea şi oferta de bunuri şi servicii, inclusiv în activitatea de
turism, a comportamentului consumatorilor şi a normelor de protecţie a acestora
C3.2 Explicarea şi interpretarea fenomenelor şi proceselor economice specifice comerţului,
turismului şi serviciilor pe baza conceptelor privind cererea şi oferta de servicii şi a
comportamentului consumatorilor
C3.3 Rezolvarea de probleme simple, bine definite, asociate vânzării produselor, inclusiv a
celor turistice, prin consilierea clientului în luarea deciziei de cumpărare
C3.4 Fundamentarea de studii şi analize, organizatorice şi de eficienţă a activităţii firmelor în
vederea acordării de consiliere şi asistenţă
C4 Gestionarea și alocarea resurselor materiale și financiare
C4.1 Descrierea conceptelor şi principiilor evidenţei contabile aplicate în finanţarea activităţilor
de comerţ, turism, servicii, precum şi a metodologiei şi indicatorilor de fundamentare a alocării
resurselor
C4.3 Elaborarea de calcule pentru diferite situaţii alternative (variante decizionale) în alocarea de

licenţă, masterat, doctorat
obligatorie, opţională, facultativă
1

resurselor
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului
5.2 de desfăşurare a seminarului / laboratorului

sală de curs dotată cu proiector
sală de seminar dotată cu proiector și acces la Internet

Competenţe profesionale

C1 Realizarea prestațiilor în comerț, turism și servicii
C1.3 Rezolvarea problemelor în contexte bine definite asociate: conceperii, planificării şi executării de
activităţi în cadrul firmelor de comerţ, turism şi servicii
C2 Comercializarea produselor / serviciilor
C2.1 Descrierea modalităţilor de concepere a produsului turistic, a tehnicilor de comercializare şi a
comportamentului agenţilor economici în contextul creat de legislaţia şi regulamentele aferente în vigoare.
C2.5 Fundamentarea de planuri de comercializare, de oferte, de programe de promovare – publicitate,
promovare directă, relaţii publice, marketing direct
C5 Asigurarea calității prestațiilor în comerț, turism și servicii
C5.3 Aplicarea unor principii şi metode de bază pentru rezolvarea de probleme/situaţii specifice asigurării
calităţii în comerţ, turism şi servicii

Competenţe
transversale

6. Competenţe specifice acumulate (Vizează competenţele asigurate de programul de studiu din care face parte
disciplina.)

Nu este cazul.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul
general al
disciplinei

7.2 Obiectivele
specifice

Disciplina îi va familiariza pe studenți cu terminologia și cu instrumentele necesare pentru
identificarea și înțelegerea practicilor de marketing într-un context internațional. Studenții vor învăța
despre sfera de cuprindere și provocările domeniului marketingului internațional, despre dinamica
comerțului internațional, despre sistemele de afaceri, politice, legale și culturale de pe piețele
internaționale, despre identificarea oportunităților de piață și dezvoltarea strategiilor globale de
marketing.
- Înțelegerea și aplicarea cunoștințelor, conceptelor și instrumentelor de marketing dintr-o
perspectivă internațională;
- Evaluarea diferitelor medii culturale, politice, economice și legale care influențează tranzacțiile
internaționale;
- Înțelegerea modului în care companiile propun strategii internaționale plecând de la
caracteristicile mediului și oportunitățile oferite de globalizare;
- Aplicarea politicilor de marketing de bază (mixul de marketing) cu o orientare internațională;
- Înțelegerea importanței schimbărilor curente din tehnologie și mediul social asupra afacerilor
globale (Internet, social media, probleme de etică și de mediu înconjurător).

8. Conţinuturi
8.1 Curs
Curs 1
Noțiuni introductive: conceptul de marketing internațional și
obiectivele de internaționalizare ale firmei 1 oră
Strategie de marketing internațional 1 oră
Curs 2
Marketing internațional în economie globală 1 oră
Componentele mediului internațional 1 oră
Curs 3
Analiza concurenței internaționale 1 oră
Provocări strategice la intrarea piețele internaționale –
selectarea piețelor internaționale 1 oră
Curs 4. Provocări strategice la intrarea piețele internaționale
– metode de intrare pe piețele internaționale 1 oră
. Strategiile pentru produs pe piețele internaționale 1 oră

Metode de predare

prelegerea, dezbaterea
unor studii de caz

Observaţii
Predarea cunoştinţelor se
face în conformitate cu
strategiile actuale,
folosind elemente
novatoare – slide-uri,
platforma Danubius online, dialog, analize,
comparații, exemplificări
s.a., cu scopul de a realiza
o centrare pe student și pe
rezultatele învățării

2

Curs 5. Construirea unui brand global 1 oră
Stabilirea prețurilor pe piețele internaționale 1 oră
Curs 6. Canale de distribuție internațională 1 oră
Vânzarea și negocierea pe piețele internaționale 1 oră
Curs 7. Planificarea în marketingul internațional 1 oră
Control în activitatea de marketing internațional 1 oră
Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi
1.
M. Bălău, „Marketing internațional – suport de curs”, Ed. Fundaţiei Academice „Danubius”, Galaţi, 2016
Bibliografie de elaborare a cursului
1.
Acocella, Nicola – Economic Policy in the Age of Globalisation - Cambridge, Univ. Press., 2005
2.
Bradley, Frank. International marketing strategy. Harlow, England Financial Times/Prentice Hall, 2005
3.
Brakman, Steven ş.a. – Nations and Firms in the Global Economy: An introduction – Cambridge, Univ. Press,
2006
4.
Danciu, Victor – Marketing internaţional : provocări şi tendinţe la începutul mileniului trei - Bucureşti, Editura
Economică, 2009
5.
Dumitru, Ionel – Marketing strategic : O abordare în perspectiva globalizării - Bucureşti, Editura Uranus, 2004
6.
Lomborg, Bjorn (ed.) - Global Crises, Global Solutions - Cambridge, Univ. Press., 2009
7.
PORTER, Michael E. On Competition : Updated and Expanded Edition, Boston: Harvard B. Sch., 2008
8.
Porojan, Dumitru ş.a. – Dezvoltarea locală durabilă în contextul globalizării – Bucureşti, Editura Irecson, 2008
9.
Postelnicu, Gh. ş.a. – Globalizarea economică - Bucureşti, Editura Economică, 2000
10.
Sasu, Constantin – Marketing internaţional - Iaşi, Editura Polirom, 2001
8.2 Seminar / laborator
Metode de predare
Observaţii
Expunerea: descrierea,
Seminar 1
Deciziile strategice de internaționalizare – studiu de caz 2 ore
explicaţia, prelegerea
dialog, prelegeri cu
Seminar 2
oponenţi, prelegeri în
Analiză concurențială – utilizarea modelului lui M. Porter 2
echipă.
ore
Scop: Centrare pe student
Seminar 3
- Problematizarea:
și pe rezultatele învățării
Selectarea piețelor internaționale – analiza PEST 2 ore
utilizarea întrebărilorSeminar 4
problemă, problemelor şi
Produse și brand-uri în context global – studii de caz 2 ore
situaţiilor- problemă.
Seminar 5
Prețuri, negociere și distribuție pe piețele internaționale –
studii de caz. 2 ore
Seminar 6
Planificarea în marketingul internațional – exercițiu aplicativ.
2 ore
Seminar 7
Recapitulare 2 ore
Bibliografie
1. Acocella, Nicola – Economic Policy in the Age of Globalisation - Cambridge, Univ. Press., 2005
2. Bradley, Frank. International marketing strategy. Harlow, England Financial Times/Prentice Hall, 2005
3. Brakman, Steven ş.a. – Nations and Firms in the Global Economy: An introduction – Cambridge, Univ. Press,
2006
4. Danciu, Victor – Marketing internaţional : provocări şi tendinţe la începutul mileniului trei - Bucureşti, Editura
Economică, 2009
5. Dumitru, Ionel – Marketing strategic : O abordare în perspectiva globalizării - Bucureşti, Editura Uranus, 2004
6. Lomborg, Bjorn (ed.) - Global Crises, Global Solutions - Cambridge, Univ. Press., 2009
7. PORTER, Michael E. On Competition : Updated and Expanded Edition, Boston: Harvard B. Sch., 2008
8. Porojan, Dumitru ş.a. – Dezvoltarea locală durabilă în contextul globalizării – Bucureşti, Editura Irecson, 2008
9. Postelnicu, Gh. ş.a. – Globalizarea economică - Bucureşti, Editura Economică, 2000
10. Sasu, Constantin – Marketing internaţional - Iaşi, Editura Polirom, 2001
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Participarea la identificarea unor soluţii pentru probleme ale societății legate de dezvoltare economică și
globalizare.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere
3

Frecvenţă, parcurgerea bibliografiei,
cunoaşterea informaţiei predate la curs
10.5 Seminar / laborator
Frecvenţă, elaborarea unor referate, teme
de casă, teste, participarea la dezbateri la
seminar
10.6 Standard minim de performanţă
 cunoaşterea în proporţie de 60 % a informaţiei predate la curs;
 activitate la seminar de 50 %.
10.4 Curs

Data completării
1 / 09 /2019

Semnătura titularului de curs
Lect. univ. dr. Bălău Mădălina

Data avizării în departament
10 / 09 /2019

Examen scris
Evaluare continuă

din nota finală
70%
30%

Semnătura titularului de seminar
Lect. univ. dr. Bălău Mădălina
Semnătura directorului de departament
Lect. univ. dr. Rose-Marie Pușcaciu

4

FIȘA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituția de învățământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii1
1.6 Programul de studii / Calificarea
2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităților de curs
2.3 Titularul activităților de seminar
2.4 Anul de studiu
II
2.5 Semestrul

Universitatea „DANUBIUS” Galați
Științe Economice
Finante și Administrarea Afacerilor
Administrarea Afacerilor
Licență
Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor

ANTREPRENORIAT
Lector univ.dr. Rose-Marie Pușcaciu
Lector univ.dr. Rose-Marie Pușcaciu
IV 2.6 Tipul de evaluare
E 2.7 Regimul disciplinei2

Obl.

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3
din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar / laborator
3.4 Total ore din planul de învățământ
42
din care: 3.5 curs
28 3.6 seminar / laborator
3.7 Distribuția fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activități
3.8 Total ore de studiu individual
58
3.9 Total ore pe semestru
100
3.10 Numărul de credite
4

1
14
ore
20
20
10
2
6

4. Precondiții (acolo unde este cazul) (Se menționează disciplinele care trebuie studiate anterior.)
4.1 de curriculum

4.2 de competențe

1
2



Management, Economia întreprinderii
C1 Realizarea prestațiilor în comerț, turism și servicii
C1.1 Definirea adecvată a conceptelor şi principiilor specifice teoriei economice, precum şi a
celor din domeniul comerţului, turismului şi serviciilor
C1.4 Culegerea şi prelucrarea de date din surse documentare alternative şi din activitatea curentă,
pentru evaluarea factorilor care influenţează realizarea prestaţiilor în organizaţiile din comerţ,
turism şi servicii
C2 Comercializarea produselor / serviciilor
C2.1 Descrierea modalităţilor de concepere a produslui turistic, a tehnicilor de comercializare şi a
comportamentului agenţilor economici în contextul creat de legislaţia şi regulamentele aferente în
vigoare.
C3 Gestionarea relațiilor cu clienții și furnizorii
C3.4 Fundamentarea de studii şi analize, organizatorice şi de eficienţă a activităţii firmelor în
vederea acordării de consiliere şi asistenţă
C4 Gestionarea și alocarea resurselor materiale și financiare
C4.5 Participarea la fundamentarea de studii de prefezabilitate şi fezabilitate a investiţiilor pentru
afaceri
C5 Asigurarea calității prestațiilor în comerț, turism și servicii
C5.1 Definirea adecvată a conceptelor şi principiilor specifice managementului calităţii aplicat
serviciilor
C5.3 Aplicarea unor principii şi metode de bază pentru rezolvarea de probleme/situaţii specifice
asigurării calităţii în comerţ, turism şi servicii
C6 Asistență în managementul resurselor umane
C6.1 Identificarea adecvată a conceptelor legate de planificarea, organizarea, coordonarea şi
controlul activităţii resurselor umane în contextul specificităţii pieţei muncii din domeniul
administrării afacerilor

licență, masterat, doctorat
obligatorie, opţională, facultativă
1

C6.3 Rezolvarea de probleme, situaţii, studii de caz specifice resurselor umane: recrutare,
selecţie, motivare, salarizare, orarul de muncă, formare.
CT2 Identificarea rolurilor și responsabilitatilor într-o echipă plurispecializata și
aplicarea de tehnici de relaționare și muncaăeficientă în cadrul echipei
5. Condiții (acolo unde este cazul)
5.1 de desfășurare a cursului
5.2 de desfășurare a seminarului /
laboratorului

- Sală de curs, dotată cu laptop, videoproiector.
- Sală de seminar, dotată cu: laptop, videoproiector, legătură la Internet

Competențe profesionale

C1 Realizarea prestațiilor în comerț, turism și servicii, prin următorii descriptori
C1.2 Explicarea şi interpretarea de date si informaţii din punct de vedere cantitativ şi calitativ, pentru
formularea de argumente şi decizii concrete asociate comerţului, turismului şi serviciilor
C1.4 Culegerea şi prelucrarea de date din surse documentare alternative şi din activitatea curentă, pentru
evaluarea factorilor care influenţează realizarea prestaţiilor în organizaţiile din comerţ, turism şi servicii
C1.5 Realizarea de proiecte profesionale prin utilizarea conceptelor, principiilor şi metodelor specifice
domeniului comerţ, turism și servicii
C2 Comercializarea produselor / serviciilor, prin următorii descriptori:
C2.5 Fundamentarea de planuri de comercializare, de oferte, de programe de promovare – publicitate,
promovare directă, relaţii publice, marketing direct
C4 Gestionarea și alocarea resurselor materiale și financiare, prin următorii descriptori:
C4.5 Participarea la fundamentarea de studii de prefezabilitate şi fezabilitate a investiţiilor pentru afaceri

Competențe
transversale

6. Competențe specifice acumulate (Vizează competențele asigurate de programul de studiu din care face parte
disciplina.)

CT1 Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă
riguroasă, eficientă și responsabilă
CT2 Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă plurispecializată și aplicarea de tehnici de
relaționare și muncă eficientă în cadrul echipei

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul
general al
disciplinei

7.2 Obiectivele
specifice

Diversificarea şi completarea cunoştinţelor manageriale ale studenților, printr-o abordare
interdisciplinară a operaţiunilor economice, în vederea dezvoltării capacităţii de a acţiona responsabil,
independent şi creativ în procesul de implementare a inițiativelor de tip antreprenorial în comerţ,
turism şi servicii
I. Obiective cognitive
- înţelegerea modului de administrare/gestionare și funcționare a unei afaceri în domeniile comercial,
turism sau servicii;
- cunoaşterea mecanismului de implementare și de funcționare a unei afaceri, pornind de la un plan de
afaceri;
- însușirea de metode și tehnici privind abordarea inițiativelor antreprenoriale;
- dezvoltarea abilităţilor de analiză şi sinteză a informaţiilor şi de corelare interdisciplinară.
II. Obiective procedurale
- însuşirea cunoştinţelor necesare pentru iniţierea şi derularea unor afaceri sustenabile;
- însuşirea regulilor de bază, a principiilor şi a comportamentului pe care le presupune derularea unei
afaceri durabile.
III. Obiective atitudinale
- dobândirea abilităţilor necesare pentru a coordona afaceri sustenabile, cu profesionalism, în cadrul
unei echipe competente;
- dobândirea de către studenţi a principalelor preocupări antreprenoriale pentru a iniţia, derula şi a
administra o afacere durabilă;
- însuşirea unui comportament etic în sfera afacerilor.

8. Conținuturi
8.1 Curs
Curs 1: Conceptul de antreprenoriat în contextul economic și
social actual. (2 ore)

Metode de predare

Observații
Predarea
2

Curs 2: Metode de simulare a creativității antreprenorilor. (2 ore)
cunoştinţelor se face
în conformitate cu
Curs 3: Criteriile definitorii în alegerea unei afaceri. (2 ore)
strategiile actuale,
Curs 4: Analiza mediului intern și a celui extern companiei. (2
folosind elemente
ore)
novatoare – slide-uri,
Curs 5: Planul de afaceri. (2 ore)
prelegerea, explicaţia,
platforma Danubius
Curs 6: Planul de marketing. (2 ore)
dialogul,
conversația
on-line, dialog,
Curs 7: Strategiile de marketing. (2 ore)
euristică,
exercițiul
de
analize,
comparații,
Curs 8: Planul de acțiune. (2 ore)
reflecție,
problematizarea
exemplificări
s.a., cu
Curs 9: Resursa umană – o componentă esențială în activitatea
scopul
de
a
realiza
o
antreprenorială. (2 ore)
centrare
pe
student
și
Curs 10: Publicitatea și brandingul. (2 ore)
pe rezultatele
Curs 11: Analiza riscului în activitatea antreprenorială. (2 ore)
învățării
Curs 12: Reperele financiare urmărite de către un antreprenor. (2
ore)
Curs 13: Managementul dezvoltării afacerii. (2 ore)
Curs 14: Riscul eșecului din perspectivă antreprenorială. (2 ore)
Bibliografie minimală de studiu pentru studenți
- Ghenea, M. (2011). Antreprenoriat. Drumul de la idei către oportunități și succes în afaceri, Editura Universul Juridic,
București
Bibliografie de elaborare a cursului
- Drucker, P. (1993). Inovaţia şi sistemul antreprenorial, Editura Enciclopedică, Bucureşti
- Ghenea, M. (2011). Antreprenoriat. Drumul de la idei către oportunități și succes în afaceri, Editura Universul Juridic,
București
- Năstase, C. (2011). Antreprenoriat și tehnici decizionale în afaceri internaționale – nore de curs, Universitatea „Ștefan
cel Mare”, Suceava
- Năstase, C. (coord). (2006). Ghid de formare antreprenorială, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti
- Niculescu, O. (coord). (2004). Abordări moderne în managementul şi economia organizaţiei, Vol 1,2,3,4
Managementul pe domenii de activitate, Editura Economică, Bucureşti
- www.startups.ro/lectia-de-antreprenoriat
8.2 Seminar / laborator
Metode de predare
Observații
Seminar 1: Oportunitatea de a fi antreprenor în România.
Caracterizarea economică și socială a regiunii de SE. (2 ore)
conversația euristică, exercițiul de
scop: centrare
Seminar 2: Variante de debut în afaceri. (2 ore)
reflecție, problematizarea; studii
pe student și pe
Seminar 3: Întocmirea planului de afaceri, a planului de
de caz
rezultatele
marketing și aplicarea strategiilor de marketing. (2 ore)
învățării
Seminar 4: Studii de caz ale brandurilor de succes. (2 ore)
Seminar 5: Managementul și gestiunea propriei afaceri. (2 ore)
Seminar 6: Afaceri cu probleme și soluțiile de restructurare. (2
ore)
Seminar 7: Stereotipurile antreprenorilor români. Greșeli
antreprenoriale. (2 ore)
Bibliografie
- Drucker, P. (1993). Inovaţia şi sistemul antreprenorial, Editura Enciclopedică, Bucureşti
- Ghenea, M. (2011). Antreprenoriat. Drumul de la idei către oportunități și succes în afaceri, Editura Universul Juridic,
București
- Năstase, C. (2011). Antreprenoriat și tehnici decizionale în afaceri internaționale – note de curs, Universitatea „Ștefan
cel Mare”, Suceava
- Năstase, C. (coord). (2006). Ghid de formare antreprenorială, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor
profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului



Întocmirea de analize cu privire la organizarea și funcționarea eficientă a entităților/organizațiilor
Urmărirea dezvoltării abilității de a iniția și de a derula o afacere de succes

10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare
Cunoaşterea și utilizarea adecvată a noţiunilor
specifice disciplinei, stăpânirea proceselor și a
fenomenelor
caracteristice
disciplinei

10.2 Metode de
evaluare
Examen scris

10.3 Pondere
din nota finală
70%

3

“Antreprenoriat”. Parcurgerea bibliografiei.
10.5 Seminar /
Frecvență, implicare activă în cadrul seminariilor,
laborator
dezbateri
10.6 Standard minim de performanță
- Cunoasterea în proporție de 50 % a informației predate la curs;
- Frecvenţă şi implicare la seminarii.
Data completării
01 /09 / 2019

Semnătura titularului de curs
Lector univ.dr. Rose-Marie Pușcaciu

Data avizării în departament
10/09/2019

Evaluare continuă

30%

Semnătura titularului de seminar
Lector univ.dr. Rose-Marie Pușcaciu
Semnătura directorului de departament
Lector univ.dr. Rose-Marie Pușcaciu

4

FIȘA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituția de învățământ superior
1.2 Facultatea / Departamentul
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii1
1.6 Programul de studii / Calificarea

Universitatea „DANUBIUS” Galați
Științe Economice
Finanțe și Administrarea Afacerilor
Administrarea Afacerilor
Licență
Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităților de curs
2.3 Titularul activităților de seminar
2.4 Anul de studiu
II 2.5 Semestrul

LIMBA STRAINA SI COMUNICARE DE SPECIALITATE 2
Conf. univ. dr. Liviu-Mihail Marinescu
Conf. univ. dr. Liviu-Mihail Marinescu
IV 2.6 Tipul de evaluare
PV 2.7 Regimul disciplinei2
Obl.
4

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
2
din care: 3.2 curs
1
3.3 seminar / laborator
3.4 Total ore din planul de învățământ
28
din care: 3.5 curs
14 3.6 seminar / laborator
3.7 Distribuția fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activități
3.8 Total ore de studiu individual
28
3.9 Total ore pe semestru
56
3.10 Numărul de credite
2

1
14
ore
10
5
5
2
2
4

4. Precondiții(acolo unde este cazul) (Se menționează disciplinele care trebuie studiate anterior.)
4.1 de curriculum
4.2 de competențe




Nu este cazul
Nu este cazul

5. Condiții(acolo unde este cazul)
5.1 de desfășurare a cursului
5.2 de desfășurare a seminarului / laboratorului




sală de curs dotată cu videoproiector
sală de seminar dotată cu videoproiector și acces la Internet

Competențe
profesionale

Nu este cazul

Competențe
transversale

6. Competențe specifice acumulate (Vizează competențele asigurate de programul de studiu din care face parte
disciplina.)

CT3 Identificarea oportunitatilor de formare continua si valorificarea eficienta a resurselor si tehnicilor de
invatare pentru propria dezvoltare

licență, masterat, doctorat
obligatorie, opţională, facultativă

1
2

1

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei

7.2 Obiectivele specifice

Acumularea unui bagaj de cunostinte solide privind utilizarea limbii
englezein context economic
- posibilitatea folosirii cu maximum de eficienta a cunostintelor de limba
engleza economica specifice aplicate domeniului administrarii afacerilor
atat în codul scris cat şi in cel vorbit;
- familiarizarea studentilor cu practica traducerilor de specialitate;
-pregătirea studenţilor în abodareaunor texte de specialitate;
- însuşirea unor termeni şi noţiuni specifice domeniului de pregătire şi
specializare.

8. Conținuturi
8.1 Curs
Metode de predare
Observații
Curs 1: (2 ore)
Transport and Distribution;
Accounting (The Verb – Verb Tenses/ The
Imperatives)
Elaborata in deplina
Curs 2: (2 ore)
concordanta cu
Production (Transitive vs. Intransitive Verbs; Regular vs.
elementele
Irregular Verbs; Spelling Rules)
inovatoare ale
Curs 3: (2 ore)
strategiei didactice
Production Schedules.
actuale: analiza,
(To + Noun/ In + Noun; Verb + Object + Preposition)
Prelegere,
explicaţie,
dialog
comparatia,
Curs 4: (2 ore)
interactiv cu studenţii – o
exemplificarea,
The Small Business as a Good Start; Profit vs. Loss (Indirect
abordare teoretica şi
dialogul, transferul
Yes / No Questions; Adverbs with Two Forms)
practico-aplicativa a
de informatie fiind
Curs 5: (2 ore)
domeniului studiat
efectuat in aceeasi
Sales Contracts and Publicity
masura si pe
Operations (Type II Conditionals)
platforma Sakai, in
Curs 6: (2 ore)
scopul realizarii unui
Liquidation of Companies or Clearance Sales - The Winding
act didactic centrat
Up, Compulsory vs.
pe student si pe
Voluntary Liquidation (Have/Give/Take rezultatele
invatarii
Combinations)
Curs 7: (2 ore)
The International
Trade and the International Regulations for the
Interpretation of Trade Terms – INCOTERMS
(Nouns Formed from Verbs + Participle)
Bibliografie
1.
Brooks, Michael; David Horner (1998). Business English, Teora, Bucuresti;
2.
Ciuciuc, Olga; Tănăsescu, Eugenia (1998). English for Business Purposes. Essential English. Bucureşti: Teora.
3.
Cotton, D.; Robbins S. (1996). Business Class. London: Longman.
4.
Dimitriu-Caracota, Maria; Duncan, Frederick Henry - English - Romanian Dictionary of Accounting,
Economic and Financial Terms. Bucureşti: Garamond.
5.
Dutescu, Dan; Mareş, Liliana (1988). Manual de conversaţieînlimbaengleză. Bucureşti:
EdituraŞtiinţificăşiEnciclopedică;
6.
Emerson, Paul (2008). Business English. Macmillan.
7.
Evans, David (2003). Decisionmaker. Cambridge: Cambridge Universty Press.
8.
Gavriliu, Eugenia (1998). English for Economics. Galaţi: Zigotto.
9.
Hulban, Horia (1997). English for You. Răzeşu, Iaşi: FundaţiaAcademică "Petre Andrei".
10.
Mariana, Nicolae (2008). Corespondentacomerciala in limbaengleza. Bucureşti: EdituraUniversitara.
8.2 Seminar / laborator
Metode de predare
Observații
Seminar 1: (2 ore)
Transport and Distribution;
Accounting (The Verb – Verb Tenses/ The
Imperatives)
Text Approach
Commercial Correspondence
Translation Practice (Reading and Writing)
Vocabulary Approach
2

Discussion
Seminar 2: (2 ore)
Production (Transitive vs. Intransitive Verbs; Regular vs.
Abordarea practica a
Irregular Verbs; Spelling Rules)
aspectelor teoretice, lucrul
Text Approach
individual cu studenții in
Commercial Correspondence
rezolvarea de teste, analize,
Translation Practice (Reading and Writing)
sinteze, solicitarea si tratarea
Vocabulary Approach
de referate pe teme de
Activitatea de
Discussion
actualitate, propuneri de
seminar este centrata
Seminar 3: (2 ore)
teme.
pe student si pe
Production Schedules.
Fiecare student va comunica
rezultatele invatarii
(To + Noun/ In + Noun; Verb + Object + Preposition)
rezultatul temelor propuse,
Text Approach
realizat in urma studiului
Commercial Correspondence
individual, pe platforma
Translation Practice (Reading and Writing)
Sakai in vederea evaluarii
Vocabulary Approach
individuale.
Discussion
Seminar 4: (2 ore)
The Small Business as a Good Start; Profit vs. Loss (Indirect
Yes / No Questions; Adverbs with Two Forms)
Text Approach
Commercial Correspondence
Translation Practice (Reading and Writing)
Vocabulary Approach
Discussion
Seminar 5: (2 ore)
Sales Contracts and Publicity
Operations (Type II Conditionals)
Text Approach
Commercial Correspondence
Translation Practice (Reading and Writing)
Vocabulary Approach
Discussion
Seminar 6: (2 ore)
Liquidation of Companies or Clearance
Sales - The Winding Up, Compulsory vs.
Voluntary Liquidation (Have/Give/Take Combinations)
Text Approach
Commercial Correspondence
Translation Practice (Reading and Writing)
Vocabulary Approach
Discussion
Seminar 7: (2 ore)
The International
Trade and the International Regulations for the
Interpretation of Trade Terms – INCOTERMS
(Nouns Formed from Verbs + Participle)
Text Approach
Commercial Correspondence
Translation Practice (Reading and Writing)
Vocabulary Approach
Discussion
Bibliografie
1.
Brooks, Michael; David Horner (1998). Business English, Teora, Bucuresti;
2.
Ciuciuc, Olga; Tănăsescu, Eugenia (1998). English for Business Purposes. Essential English. Bucureşti: Teora.
3.
Mariana, Nicolae (2008). Corespondentacomerciala in limbaengleza. Bucureşti: EdituraUniversitara.
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor
profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Participarea la acțiuni comune și alte forme de comunicare (convenții de parteneriat, dialog, cursuri, comisii, practică de
specialitate etc.) cu reprezentanți ai mediului economico-social pentru identificarea unor probleme financiare de interes
3

la acest nivel care să poată fi incluse în conținutul disciplinei
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

Frecvenţă, parcurgerea bibliografiei,
cunoaşterea informaţiei predate la curs
10.5 Seminar / laborator
Frecvenţă, elaborarea unor referate,
teme de casă, teste, joc de rol,
participarea la dezbateri la seminar
10.6 Standard minim de performanță
 cunoaşterea în proporţie de 50 % a informaţiei predate la curs;
 activitate la seminar de 50 %.
10.4 Curs

Data completării
01. 09.2016

Titular de curs
Conf. univ. dr. Liviu-Mihail Marinescu

Data avizării în Departament
12.09.2016

Proba de verificre scrisa
Evaluare continua

10.3 Pondere
din nota finală
70%
30%

Titular de seminar
Conf. univ. dr. Liviu-Mihail Marinescu

Semnătura Directorului de Departament
Lect. univ.dr. Rose-Marie Pușcaciu
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FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii1
1.6 Programul de studii / Calificarea
2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 Anul de studiu
II 2.5 Semestrul

UNIVERSITATEA “DANUBIUS” Galaţi
ŞTIINŢE ECONOMICE
FINANȚE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR
Administrarea Afacerilor
LICENŢĂ
Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor

PRACTICA DE SPECIALITATE
Prof. Univ. dr. Anca Gabriela Turtureanu
Prof. Univ. dr. Anca Gabriela Turtureanu
II
2.6 Tipul de evaluare
C 2.7 Regimul disciplinei2

Obl.

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
6
din care: curs
0
seminar / laborator
3.4 Total ore din planul de învătământ
84
din care: curs
0
seminar / laborator
3.7 Distribuţia fondului de timp
Se efectuează practică de specialitate la un agent economic din domeniul comerțului, turismului, sau a
serviciilor, după care se întocmește un referat asupra practicii efectuate
3.8 Total ore de studiu individual
0
3.9 Total ore pe semestru
84
3.10 Numărul de credite
3

6
84
ore

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) (Se menţionează disciplinele care trebuie studiate anterior.)
4.1 de curriculum
4.2 de competenţe

1
2

Economie în turism, Economie în servicii, Marketing, Bazele Contabilitații, Economia
întreprinderii, Antreprenoriat, Cercetări de marketing.
C1 Realizarea prestațiilor în comerț, turism și servicii
C1.1 Definirea adecvată a conceptelor şi principiilor specifice teoriei economice, precum şi a
celor din domeniul comerţului, turismului şi serviciilor
C1.2 Explicarea şi interpretarea de date si informaţii din punct de vedere cantitativ şi calitativ,
pentru formularea de argumente şi decizii concrete asociate comerţului, turismului şi serviciilor
C1.4 Culegerea şi prelucrarea de date din surse documentare alternative şi din activitatea curentă,
pentru evaluarea factorilor care influenţează realizarea prestaţiilor în organizaţiile din comerţ,
turism şi servicii
C1.5 Realizarea de proiecte profesionale prin utilizarea conceptelor, principiilor şi metodelor
specifice domeniului comerţ, turism și servicii
C2 Comercializarea produselor / serviciilor
C2.1 Descrierea modalităţilor de concepere a produslui turistic, a tehnicilor de comercializare şi a
comportamentului agenţilor economici în contextul creat de legislaţia şi regulamentele aferente în
vigoare.
C2.2 Explicarea şi interpretarea fluxurilor si a tehnicilor de comercializare diferenţiat după natura
produselor şi serviciilor
C2.5 Fundamentarea de planuri de comercializare, de oferte, de programe de promovare –
publicitate, promovare directă, relaţii publice, marketing direct
C3 Gestionarea relațiilor cu clienții și furnizorii
C3.1 Definirea conceptelor privind cererea şi oferta de bunuri şi servicii, inclusiv în activitatea de
turism, a comportamentului consumatorilor şi a normelor de protecţie a acestora
C3.2 Explicarea şi interpretarea fenomenelor şi proceselor economice specifice comerţului,
turismului şi serviciilor pe baza conceptelor privind cererea şi oferta de servicii şi a
comportamentului consumatorilor
C3.3 Rezolvarea de probleme simple, bine definite, asociate vânzării produselor, inclusiv a
celor turistice, prin consilierea clientului în luarea deciziei de cumpărare
C3.4 Fundamentarea de studii şi analize, organizatorice şi de eficienţă a activităţii firmelor în
vederea acordării de consiliere şi asistenţă

licenţă, masterat, doctorat
obligatorie, opţională, facultativă
1

C4 Gestionarea și alocarea resurselor materiale și financiare
C4.1 Descrierea conceptelor şi principiilor evidenţei contabile aplicate în finanţarea activităţilor
de comerţ, turism, servicii, precum şi a metodologiei şi indicatorilor de fundamentare a alocării
resurselor
C4.5 Participarea la fundamentarea de studii de prefezabilitate şi fezabilitate a investiţiilor pentru
afaceri
C5 Asigurarea calității prestațiilor în comerț, turism și servicii
C5.1 Definirea adecvată a conceptelor şi principiilor specifice managementului calităţii aplicat
serviciilor
C5.2 Explicarea şi interpretarea unor variate tipuri de concepte, situaţii şi procese asociate
sistemelor de asigurare a calităţii în servicii
C6 Asistență în managementul resurselor umane
C6.1 Identificarea adecvată a conceptelor legate de planificarea, organizarea, coordonarea şi
controlul activităţii resurselor umane în contextul specificităţii pieţei muncii din domeniul
administrării afacerilor
C6.3 Rezolvarea de probleme, situaţii, studii de caz specifice resurselor umane: recrutare,
selecţie, motivare, salarizare, orarul de muncă, formare.
CT1 Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in cadrul propriei strategii de
munca riguroasa, eficienta si responsabila
CT2 Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o echipa plurispecializata si aplicarea de
tehnici de relationare si munca eficienta in cadrul echipei
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului
5.2 de desfăşurare a seminarului / laboratorului

-

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţe specifice acumulate (Vizează competenţele asigurate de programul de studiu din care face parte
disciplina.)
C1 Realizarea prestațiilor în comerț, turism și servicii
C1.3 Rezolvarea problemelor în contexte bine definite asociate: conceperii, planificării şi executării de
activităţi în cadrul firmelor de comerţ, turism şi servicii
C1.5 Realizarea de proiecte profesionale prin utilizarea conceptelor, principiilor şi metodelor specifice
domeniului comerţ, turism și servicii
C4 Gestionarea și alocarea resurselor materiale și financiare
C4.2 Explicarea şi interpretarea de situaţii/procese concrete din domeniul comerţului, turismului şi serviciilor
pe baza conceptelor şi principiilor evidenţei contabile şi a utilizării indicatorilor pentru explicarea şi
interpretarea situaţiilor analizate
C4.5 Participarea la fundamentarea de studii de prefezabilitate şi fezabilitate a investiţiilor pentru afaceri
CT1 Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in cadrul propriei strategii de munca
riguroasa, eficienta si responsabila
CT2 Identificarea rolurilor si responsabilităților intr-o echipa pluri-specializată si aplicarea de tehnici de
relaționare si munca eficienta in cadrul echipei.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei

7.2 Obiectivele specifice

Stagiul de practică pe care studenții specializării ECTS trebuie să îl
parcurgă are ca scop dezvoltarea abilităţilor profesionale în vederea
aprofundării cunoștințelor specifice domeniului de studiu, constituind
totodată parte integrantă a procesului de învăţământ.
 cultivă participarea studenților în cadrul unui mediu ştiinţific centrat pe
înțelegerea mecanismelor pieței domeniului, finalitatea fiind
participarea la propria dezvoltare profesională;
 corelarea dintre cunoștințele teoretice însuşite de către aceștia pe
parcursul cursurilor și realitățile mediului economic din domeniul
comerțului, turismului și a serviciilor.

8. Conţinuturi
8.1 Conținutul disciplinei
Capitole/subcapitole/tematică

Nr. ore
Rezultatul atins
2

1. Date cu privire la firmă (denumirea unităţii, amplasare,
categorie, anul înfiinţării, tipul societăţii, asociaţi, dotări,
domeniul de activitate, evoluţia principalilor indicatori
economici specifici firmei);
2. Prezentarea proceselor operative care se desfăşoară în
cadrul firmei din domeniul comerțului, turismului și a
serviciilor
Evidenţa acestor procese, documente utilizate, circuitul lor;
3. Micromediul de marketing al firmei (relaţiile cu clienţii,
furnizorii, concurenţii şi intermediarii);
4. Segmentarea pieţei - piaţa ţintă a firmei;
5. În cazul unei agenţii de turism. Documentaţia agenţiei de
turism;
6. În cazul unei unităţi de cazare: Turişti cazaţi: evoluţia
numărului de turişti, identificarea categoriilor de turişti (pe
zone de provenienţă internă/externă, vârstă, buget alocat
sejurului, motivaţii, durata sejurului, ocupaţia), durata medie a
sejurului, număr de zile/turist;
7. Analiza gamei de servicii sau produse oferite clienţilor.
Calitatea lor, posibilitatea de diversificare a gamei de servicii;
8. Politica de preţ a firmei din domeniul comerțului,
turismului și a serviciilor
9. Politica de promovare a firmei din domeniul comerțului,
turismului și a serviciilor
10. Managementul firmei din domeniul comerțului, turismului
și a serviciilor. Structura organizaţiei, organigrama firmei,
managerii;
11. Fişa postului angajatului din domeniul comerțului,
turismului și a serviciilor
12. Situaţia economico-financiară şi eficienţa firmei, evoluţia
cifrei de afaceri, din momentul înfiinţării până în prezent,
indicatori ai eficienţei economice;
13. Analiza S.W.O.T. a din domeniul comerțului, turismului
și a serviciilor
14. Rezultate atinse – măsurabile
15. Probleme şi soluţii pentru îmbunătăţirea activităţii,
proiecte de viitor ale firmei din domeniul comerțului,
turismului și a serviciilor

Fişa de practică nr.1- Prezentarea firmei
bază de practică

6 ore

Fişa de practică nr.2 – Descrierea
activităţii firmei

6 ore

Fişa de practică nr.3 – Analiza
micromediului firmei
Fişa de practică nr.4 – Descrierea pieţei
ţintă
Fişa de practică nr.5 - Contract-cadru de
comercializare a pachetelor de servicii
turistice, bon de comandă, voucher, cecul
de călătorie
Fişa de practică nr.6 – Formular
rezervare, chestionar cameră, situaţii
centralizatoare

6 ore

Fişa de practică nr.7 - Oferta turistică,
satisfacerea clienţilor (chestionar de
evaluare a gradului de satisfactie a
clientului/ turistului), rezultate obţinute
Fişa de practică nr.8 – Listă de
preţuri/tarife practicate (analiză
comparativă în raport cu concurenţa)
Fişa de practică nr.9 – Analiza politicii de
promovare (on-line, broşuri, pliante,
outdoor), rezultate obţinute
Fişa de practică nr. 10 Organigrama
firmei

6 ore

Fişa de practică nr.11 – Fişa postului

3 ore

Fişa de practică nr.12Rezultate economice obţinute (Eficienţă
economică)
Fişa de practică nr.13 Analiza SWOT a firmei
Fişa de practică nr.14 Raport de activitate practică -portofoliu
de practică
Fişa de practică nr. 15 – Concluzii,
sugestii şi propuneri referitoare la stagiul
de practică efectuat

6 ore

6 ore
6 ore

6 ore

6 ore

6 ore

3 ore

6 ore
6 ore

6 ore

Cetină Iuliana, Brandabur Raluca, Constantinescu Mihaela - Marketingul serviciilor, (2006), Bucureşti, Editura Uranus;
Draica, C., Turismul international.Practici de elaborare si distribuire a produsului turistic, (2003), Bucureşti Editura
All Back;
Lupu, N., Hotelul economie şi management (V ed.), (2006), Bucureşti, Editura All Beck;
Neacșu N., Turismul si dezvoltarea durabila, (2000), Bucureşti, Editura Expert;
Stanciulescu Gabriela, Juganaru I., Animația și animatorulîin turism, (2006), Bucureşti, Editura Uranus;
Stanciulescu Gabriela, Micu Cristina, Economie și gestiune în turism, (2009), Bucureşti, Editura C.H.Back;;
Turtureanu A., Economia turismului, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 2009
Turtureanu Anca-Gabriela, Managementul Destinatiilor Turistice editia a II-a , 2014, Editura Zigotto Galati
Turtureanu A. G. Economia serviciilor, Ed. Fundaţiei Academice Danubius Galaţi, 2008
*** Fişa postului de X în cadrul firmei unde se desfăşoară activitatea de practică
*** Regulament de ordine interioară al firmei în cadrul căreia se desfăşoară activitatea de pratică
*** Codul muncii, Acte conexe, Monitorul Oficial, http://www.codulmuncii.ro/;
*** Ordinul Ministrului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului nr. 516/2005 pentru aprobarea contractului-cadru
3

de comercializare a pachetelor de servicii turistice;
***Ordonanţa nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, modificată şi
reactualizată;
***Ordinul ANT 65 2013 norme metodologice certificare brevet licente clasificare.pdf
***HG nr. 305/2001 privind atestarea si utilizarea ghizilor de turism;
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului




Aria vastă de cupindere a practicii de specialitate se adresează studenților care vor sa-și dezvolte o carieră în
industria turismului, a serviciilor sau a comerțului ;
Motivarea pentru realizarea unei abordări interdisciplinare.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.4 Colocviu cu notă

10.2 Metode de evaluare

Prezentarea și susținerea referatului de
practică
10.5 Seminar / laborator
10.6 Standard minim de performanţă
 Prezentarea și susținerea referatului de practică
Data completării
1 / 09 /2019

Semnătura titularului de curs
Prof. univ. dr. Anca Gabriela Turtureanu

Data avizării în departament
10 / 09 /2019

Examinare orală

10.3 Pondere
din nota finală
100%

-

-

Semnătura titularului de seminar
Prof. univ. dr. Anca Gabriela Turtureanu
Semnătura directorului de departament
Lect. univ. dr. Rose-Marie Pușcaciu
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FIȘA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituția de învățământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii1
1.6 Programul de studii / Calificarea

Universitatea „DANUBIUS” Galați
Științe economice
Finanţe şi Administrarea Afacerilor
Administrarea Afacerilor
Licenţă
Economia Comerțului Turismului și a Serviciilor/

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităților de curs
2.3 Titularul activităților de seminar
2.4 Anul de studiu
II
2.5 Semestrul

Etică în comerț, turism și servicii
Lect. univ.dr. Păuna Dan
Lect. univ.dr. Păuna Dan
IV
2.6 Tipul de evaluare E
2.7 Regimul disciplinei2

Opț

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4
din care: 2 curs
2
2 seminar / laborator
3.4 Total ore din planul de învățământ
56
din care: 28 curs
28 28 seminar / laborator
3.7 Distribuția fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activități ( participare sesiuni comunicări ştiinţifice, proiecte de cercetare ş.a.)
3.8 Total ore de studiu individual
69
3.9 Total ore pe semestru
125
3.10 Numărul de credite
5

2
28
ore
30
20
5
5
5
4

4. Precondiții (acolo unde este cazul) (Se menționează disciplinele care trebuie studiate anterior.)
4.1 de curriculum
4.2 de competențe

5. Condiții (acolo unde este cazul)
5.1 de desfășurare a cursului
5.2 de desfășurare a seminarului /
laboratorului

-

6. Competențe specifice acumulate (Vizează competențele asigurate de programul de studiu din
care face parte disciplina.)

1
2

licență, masterat, doctorat
obligatorie, opţională, facultativă
1

Competențe profesionale
Competențe
transversale

C1 Realizarea prestațiilor în comerț, turism și servicii
C1.3 Rezolvarea problemelor în contexte bine definite asociate: conceperii, planificării şi executării
de activităţi în cadrul firmelor de comerţ, turism şi servicii
C2 Comercializarea produselor / serviciilor
C2.1 Descrierea modalităţilor de concepere a produslui turistic, a tehnicilor de comercializare şi a
comportamentului agenţilor economici în contextul creat de legislaţia şi regulamentele aferente în
vigoare.
C2.4 Analiza critic-constructivă a relaţiilor dintre consumatorii şi furnizorii specifici domeniului
comerţ, turism şi servicii
C5 Asigurarea calității prestațiilor în comerț, turism și servicii
C5.2 Explicarea şi interpretarea unor variate tipuri de concepte, situaţii şi procese asociate sistemelor
de asigurare a calităţii în servicii

CT1 Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in cadrul propriei
strategii de munca riguroasa, eficienta si responsabila

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)
7.1
Obiectivul
general al
disciplinei

7.2
Obiectivele
specifice

 Disciplina Etică în comerț, turism și servicii are ca obiectiv general însușirea de care studenți
a problemelor teoretice şi practice, pe care le ridică activitățile serviciilor de afaceri
desfășurate,în spirit etic;
 Disciplina aduce în prim plan o nouă forma de prezentare a afacerilor care sa reflecte
serviciile livrate din prima linie de contact, din punctul de vedere al administrarii relaţiilor
morale atat din interiorul societatii, dar mai ales în raporturile acestaia cu exteriorul.
 Conceptul de etica in afaceri;
 Etica ți standardul de consum pe care societatea îl așteaptă;
 Comparația dintre afacerea tradițională și afacerea responsabilă ;
 CSR (Corporate Social Responsibility) cel mai comun concept al eticii în afaceri;
 Poluare, economie și etică.

8. Conținuturi
8.1 curs

Metode de predare
Prelegeri în sistem interactiv,
lucrări practice /aplicatii, analize

Cursul 1. Morala şi etica în afaceri
1.1. Noţiuni introductive
1.2. Aprecieri conceptuale
1.3. Raporturile existente între etică şi societate
1.4. Afacerile şi consumatori

Observații

2 ore

Cursul 2. Etica şi responsabilitatea socială

Prelegeri în sistem interactiv,
lucrări practice /aplicatii, analize

2.1. Responsabilitatea socială a firmelor
2.2. Tipurile de responsabilităţi sociale

3 ore

Cursul 3. Responsabilitatea socială a companiilor Prelegeri în sistem interactiv,
lucrări practice /aplicatii, analize
în România
3.1. Noţiuni introductive
3.2. Acţiuni care privesc imaginea companiilor pe piaţa
românească
3.3. Donaţia, sponsorizarea, responsabilitatea socială

Cursul 4.Transparenţă şi responsabilitate socială
4.1. Consideratii generale
4.2. Responsabilitatea sociala corporatista(CSR)

Cursul

5.

Optimizarea

raporturilor

4 ore

Prelegeri în sistem interactiv,
lucrări practice /aplicatii, analize

3 ore

dintre Prelegeri în sistem interactiv,

2 ore
2

manageri si subordonaţi

lucrări practice /aplicatii, analize

5.1. Aspecte generale
5.2. Optimizarea raporturilor dintre manageri si subordonaţi
5.3. Importanţa moralei şi a eticii pentru manageri

Cursul 6. Deontologia managerială
6.1. Noţiuni introductive
6.2. Deontologia leaderilor în opinia lui Platon şi Aristotel
6.3. Reguli de conduită managerială
6.4. Drepturi şi obligaţii ale angajaţilor
6.5. Modelul unui cod de etică profesională

Cursul 7. Managementul etic în România
7.1. Noţiuni introductive
7.2. Managementul etic în România

Cursul 8. Etica si politica de preturi
8.1. Aspecte introductive
8.2. Etica si politica pormoţională

Prelegeri în sistem interactiv,
lucrări practice /aplicatii, analize
4 ore

Prelegeri în sistem interactiv,
lucrări practice /aplicatii, analize

3 ore

Prelegeri în sistem interactiv,
lucrări practice /aplicatii, analize

3 ore

Cursul 9. Etica în politica de distribuţie şi Prelegeri în sistem interactiv,
lucrări practice /aplicatii, analize
publicitate
9.1. Aspecte introductive
9.2. Etica în publicitate
9.3. Etica şi concurenţa

4 ore

10.1. Aspecte introductive
10.2. Tipurile de negociere
10.3. Tipuri de strategii în negocierea afacerilor
10.4. Particularităţile negocierilor în diferite state

4 ore

Cursul 10. Criterii etice şi morale specifice Prelegeri în sistem interactiv,
lucrări practice /aplicatii, analize
negocierilor

Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi
Bibliografie de elaborare a cursului
1.
8.2. seminar / laborator
Metode de predare
Realuarea
recapitulativă
de către cadrul didactic a
Seminarul 1. Principiile care
aspectelor predate în timpul cursului, expunerea
stau la baza eticii afacerilor
aplicaţiei/aplicaţiilor/problemelor şi întrebărilor şi
precum şi sensul eticii aplicate
in contextul cercetării evoluţiei solicitarea participării studenţilor la rezolvarea/discutarea
acestora
pieţii economice

Seminarul 2. Tipurile de
responsabilităţi ale modelului
piramidei lui Maslow
Seminarul 3. Modul în care se
exercită
responsabilitatea
socială si care sunt cauzele
pentru care a aparut si dezvoltat
mai târziu pe piaţa românească.
Seminarul
4.
Principalele
deosebiri dintre diferitele tipuri
de surse majore de probleme
etice pentru mediul de afaceri

Realuarea recapitulativă de către cadrul didactic a
aspectelor predate în timpul cursului, expunerea
aplicaţiei/aplicaţiilor/problemelor şi întrebărilor şi
solicitarea participării studenţilor la rezolvarea/discutarea
acestora
Realuarea recapitulativă de către cadrul didactic a
aspectelor predate în timpul cursului, expunerea
aplicaţiei/aplicaţiilor/problemelor şi întrebărilor şi
solicitarea participării studenţilor la rezolvarea/discutarea
acestora
Realuarea recapitulativă de către cadrul didactic a
aspectelor predate în timpul cursului, expunerea
aplicaţiei/aplicaţiilor/problemelor şi întrebărilor şi
solicitarea participării studenţilor la rezolvarea/discutarea
acestora

Observații

4 ore

4 ore

4 ore

4 ore

3

românesc
Seminarul 5. Obiectivele şi Realuarea recapitulativă de către cadrul didactic a
limitele codurilor etice din aspectelor predate în timpul cursului, expunerea
aplicaţiei/aplicaţiilor/problemelor şi întrebărilor şi
cadrul organizaţiilor
solicitarea participării studenţilor la rezolvarea/discutarea

4 ore

acestora

Seminarul 6. Cum influenteaza Realuarea recapitulativă de către cadrul didactic a
aspectelor predate în timpul cursului, expunerea
etica politica de preţuri.
aplicaţiei/aplicaţiilor/problemelor şi întrebărilor şi
Seminarul 7. Importanţa
folosirii argumentului etic în
cadrul negocierilor şi diferenţele
dintre tipurile de negociere
aferente prezentate.

solicitarea participării studenţilor la rezolvarea/discutarea
acestora
Realuarea recapitulativă de către cadrul didactic a
aspectelor predate în timpul cursului, expunerea
aplicaţiei/aplicaţiilor/problemelor şi întrebărilor şi
solicitarea participării studenţilor la rezolvarea/discutarea
acestora

4 ore

4 ore

Bibliografie

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității
epistemice, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent
programului
 Aria vastă de cupindere a disciplinei se adresează studenților care vor sa-și dezvolte o carieră în industria turismului,
firmelor care organizează cursuri de pregătire a lucrătorilor din turism și, vine în ajutorul hotelierilor care vor sa-și
dezvolte serviciile oferite;
 Motivarea pentru realizarea unei abordări interdisciplinare;

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere
din nota finală

Frecvenţă,
parcurgerea
bibliografiei,
Examen scris
50%
cunoaşterea informaţiei predate la curs
Frecvenţă, elaborarea unor referate, teme de
10.5 Seminar / laborator
Evaluare continuă
20%
casă, participarea la dezbateri la seminar.
10.6 Curs
Testare pe parcursul semestrului
Evaluare scrisa
20%
Evaluare orala asupra tematicii parcurse in
10.7 Seminar / laborator
Evaluare orala
10%
cadrul seminariilor
10.8 Standard de performanță

Examen scris 50 % ;
 Activitate la seminar de 30 %.
 In cadrul seminariilor prezența este de 50%+1 din numărul acestora (care se punctează cu 1p), o examinare
orala din tematica seminariilor (se puncteaza cu 1pct), elaborarea referatelor, participarea la dezbateri,
rezolvarea temelor de casa (se puncteaza cu 1pct);
 O examinare scrisa (20%) din tematica cursurilor parcurse (se puncteaza cu 2pct),
10.9. Standard minim de performanță
1. pentru promovarea examenului este necesara acumularea unui punctaj minim de 5 pct .La 4,9 pct nu se trece 5.
2. in cadrul examenului studentul trebuie sa cunoasca in totalitate informatia predata la curs
10.4 Curs

Data completării
01.09.2019

Semnătura titularului de curs
_________________________

Data avizării în departament
10.09.2019

Semnătura titularului de seminar
________________________
Semnătura directorului de departament
__________________________

4

FIȘA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituția de învățământ superior
1.2 Facultatea / Departamentul
1.3 Catedra
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii1
1.6 Programul de studii / Calificarea

Universitatea „DANUBIUS” Galați
Facultatea de Științe Economice
Departamentul de Finanțe și Administrarea Afacerilor
Administrarea Afacerilor
licență
Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităților de curs
2.3 Titularul activităților de seminar
2.4 Anul de studiu
III 2.5 Semestrul

PROIECTE ECONOMICE ȘI JOCURI DE ÎNTREPRINDERE
Conf.univ.dr. Cătălin Angelo Ioan
Lect.univ.dr. Gheorghe Chiru
V
2.6 Tipul de evaluare
E 2.7 Regimul disciplinei2
Obl.

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
2
din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar / laborator
3.4 Total ore din planul de învățământ
56
din care: 3.5 curs
28 3.6 seminar / laborator
3.7 Distribuția fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activități
3.8 Total ore de studiu individual
44
3.9 Total ore pe semestru
100
3.10 Numărul de credite
4

2
28
ore
20
10
10
2
2

4. Precondiții (acolo unde este cazul) (Se menționează disciplinele care trebuie studiate anterior.)
4.1 de curriculum
4.2 de competențe

1
2

 Matematică aplicată în economie, Management, M arketing
C1 Realizarea prestațiilor în comerț, turism și servicii
C1.1 Definirea adecvată a conceptelor şi principiilor specifice teoriei economice, precum şi a
celor din domeniul comerţului, turismului şi serviciilor
C1.2 Explicarea şi interpretarea de date si informaţii din punct de vedere cantitativ şi calitativ,
pentru formularea de argumente şi decizii concrete asociate comerţului, turismului şi serviciilor
C1.3 Rezolvarea problemelor în contexte bine definite asociate: conceperii, planificării şi
executării de activităţi în cadrul firmelor de comerţ, turism şi servicii
C1.4 Culegerea şi prelucrarea de date din surse documentare alternative şi din activitatea curentă,
pentru evaluarea factorilor care influenţează realizarea prestaţiilor în organizaţiile din comerţ,
turism şi servicii
C2 Comercializarea produselor / serviciilor
C2.3 Aplicarea unor modele şi instrumente de organizare a spaţiilor de vânzare şi depozitare
C2.5 Fundamentarea de planuri de comercializare, de oferte, de programe de promovare –
publicitate, promovare directă, relaţii publice, marketing direct
C3 Gestionarea relațiilor cu clienții și furnizorii
C3.1 Definirea conceptelor privind cererea şi oferta de bunuri şi servicii, inclusiv în activitatea de
turism, a comportamentului consumatorilor şi a normelor de protecţie a acestora
C3.3 Rezolvarea de probleme simple, bine definite, asociate vânzării produselor, inclusiv a
celor turistice, prin consilierea clientului în luarea deciziei de cumpărare
C3.4 Fundamentarea de studii şi analize, organizatorice şi de eficienţă a activităţii firmelor în
vederea acordării de consiliere şi asistenţă
C3.5 Consiliere şi asistenţă prin elaborarea de proiecte profesionale care răspund problemelor
concrete ale clienţilor
C4 Gestionarea și alocarea resurselor materiale și financiare
C4.3 Elaborarea de calcule pentru diferite situaţii alternative (variante decizionale) în alocarea

licență, masterat, doctorat
obligatorie, opţională, facultativă

resurselor
C5 Asigurarea calității prestațiilor în comerț, turism și servicii
C5.1 Definirea adecvată a conceptelor şi principiilor specifice managementului calităţii aplicat
serviciilor
C5.3 Aplicarea unor principii şi metode de bază pentru rezolvarea de probleme/situaţii specifice
asigurării calităţii în comerţ, turism şi servicii
C6 Asistență în managementul resurselor umane
C6.1 Identificarea adecvată a conceptelor legate de planificarea, organizarea, coordonarea şi
controlul activităţii resurselor umane în contextul specificităţii pieţei muncii din domeniul
administrării afacerilor
CT1 Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in cadrul propriei strategii de
munca riguroasa, eficienta si responsabila
CT2 Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o echipa plurispecializata si aplicarea de
tehnici de relationare si munca eficienta in cadrul echipei
5. Condiții (acolo unde este cazul)
5.1 de desfășurare a cursului
5.2 de desfășurare a seminarului / laboratorului




sală de curs dotată cu proiector
sală de seminar dotată cu proiector și acces la Internet

Competențe
transversale

Competențe profesionale

6. Competențe specifice acumulate (Vizează competențele asigurate de programul de studiu din care face parte
disciplina.)
C1 Realizarea prestațiilor în comerț, turism și servicii
C1.3 Rezolvarea problemelor în contexte bine definite asociate: conceperii, planificării şi executării de
activităţi în cadrul firmelor de comerţ, turism şi servicii
C1.5 Realizarea de proiecte profesionale prin utilizarea conceptelor, principiilor şi metodelor specifice
domeniului comerţ, turism și servicii
C3 Gestionarea relațiilor cu clienții și furnizorii
C3.4 Fundamentarea de studii şi analize, organizatorice şi de eficienţă a activităţii firmelor în vederea acordării
de consiliere şi asistenţă
C4 Gestionarea și alocarea resurselor materiale și financiare
C4.3 Elaborarea de calcule pentru diferite situaţii alternative (variante decizionale) în alocarea de resurselor

CT2 Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o echipa plurispecializata si aplicarea de tehnici de
relationare si munca eficienta in cadrul echipei
CT3 Identificarea oportunitatilor de formare continua si valorificarea eficienta a resurselor si tehnicilor de
invatare pentru propria dezvoltare

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei

7.2 Obiectivele specifice


Insuşirea și utilizarea adecvată de către studenţi a noţiunilor
generale de modelare financiar-monetara şi a limbajului de specialitate

Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informații referitoare
la probleme economico-financiare

Aplicarea deciziilor financiare în cadrul entităților/organizațiilor
private şi publice

8. Conținuturi
8.1 Curs
Curs 1-2: 4 ore
Teoria jocurilor. Metoda de rezolvare, prin programare
liniară, a jocurilor cu sumă nulă, de două persoane
Teoria jocurilor. Jocuri statistice
Curs 3-4: 4 ore
Teoria jocurilor. Criterii pentru alegerea deciziilor optime în
situaţii de incertitudine
Alegerea deciziilor optime în situații de certitudine
Curs 5-6: 4 ore

Metode de predare

Observații

Predarea cunoştinţelor se
face în conformitate cu
strategiile actuale, folosind
elemente novatoare – slideuri, platforma Danubius

Alegerea deciziilor optime în situații de certitudine
Prelegere în sistem
on-line, dialog, analize,
interactiv
comparații, exemplificări
Curs 7-8: 4 ore
s.a., cu scopul de a realiza
Teoria stocurilor
o centrare pe student și pe
Curs 9-10: 4 ore
rezultatele învățării
Teoria grafurilor. Drumuri de lungime minimă sau maximă
într-un graf - algoritmul Bellman-Kalaba
Drumuri de lungime minimă sau maximă într-un graf metoda Pert
Curs 11-12: 4 ore
Alocarea optimă a angajaţilor din punctul de vedere al
minimizării timpului total de execuţie
Curs 13-14: 4 ore
Succesiunea a două utilaje fără termene de eliberare iniţială
Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi

Ioan Cătălin Angelo/Ioan Gina, “Matematică aplicată în micro și macroeconomie“, Editura Sinteze, Galați
978-606-585-015-6, 534 pagini, 2010

Ioan Cătălin Angelo/Ioan Gina, “Metode de modelare matematică în economie”, Editura Sinteze, Galați,
ISBN 978-606-585-046-0, 300 pagini, 2011
Bibliografie de elaborare a cursului

Ioan Cătălin Angelo/Ioan Gina, “Matematică aplicată în micro și macroeconomie“, Editura Sinteze, Galați
978-606-585-015-6, 534 pagini, 2010

Ioan Cătălin Angelo/Ioan Gina, “Metode de modelare matematică în economie”, Editura Sinteze, Galați,
ISBN 978-606-585-046-0, 300 pagini, 2011

Purcaru I., Matematici generale & elemente de optimizare, Ed. Economica, Bucuresti, 1997

Purcaru I., Matematica si asigurari, Ed. Economica, Bucuresti, 1994

Ioan Cătălin Angelo, “Elemente de econometrie“, Editura Zigotto, Galați, ISBN 978-606-8303-30-7, 250
pagini, 2011
8.2 Seminar / laborator
Metode de predare
Observații
Seminar 1-2: 4 ore
Teoria jocurilor. Metoda de rezolvare, prin programare
liniară, a jocurilor cu sumă nulă, de două persoane
Teoria jocurilor. Jocuri statistice
Seminar 3-4: 4 ore
Teoria jocurilor. Criterii pentru alegerea deciziilor optime în
situaţii de incertitudine
Seminar 5-6: 4 ore
Alegerea deciziilor optime în situații de certitudine – 1 oră
Aplicații în sistem
Scop: Centrare pe student
Seminar 7-8: 4 ore
interactiv
și pe rezultatele învățării
Teoria stocurilor
Seminar 9-10: 4 ore
Teoria grafurilor. Drumuri de lungime minimă sau maximă
într-un graf - algoritmul Bellman-Kalaba
Drumuri de lungime minimă sau maximă într-un graf metoda Pert
Seminar 11-12: 4 ore
Alocarea optimă a angajaţilor din punctul de vedere al
minimizării timpului total de execuţie
Seminar 13-14: 4 ore
Succesiunea a două utilaje fără termene de eliberare iniţială
Bibliografie

Ioan Cătălin Angelo/Ioan Gina, “Matematică aplicată în micro și macroeconomie“, Editura Sinteze, Galați
978-606-585-015-6, 534 pagini, 2010

Ioan Cătălin Angelo/Ioan Gina, “Metode de modelare matematică în economie”, Editura Sinteze, Galați,
ISBN 978-606-585-046-0, 300 pagini, 2011

Purcaru I., Matematici generale & elemente de optimizare, Ed. Economica, Bucuresti, 1997

Purcaru I., Matematica si asigurari, Ed. Economica, Bucuresti, 1994

Ioan Cătălin Angelo, “Elemente de econometrie“, Editura Zigotto, Galați, ISBN 978-606-8303-30-7, 250
pagini, 2011
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor
profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului




Înzestrarea absolvenților cu un instrumentar vast de prelucrare, abstractizare, modelare a realităților economice
Oferirea de soluții concrete ale unor probleme de natură economică folosind tehnici moderne de modelare
matematică

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere
din nota finală
70%

Cunoaşterea şi utilizarea noţiunilor examinare finală
specifice
10.5 Seminar / laborator
Explicarea şi interpretarea corectă
teme periodice de control
30%
a noțiunilor, efectuarea de proiecte
teoretice şi/sau practice
10.6 Standard minim de performanță
 Cunoaşterea şi utilizarea noţiunilor specifice disciplinei, explicarea şi interpretarea corectă a unor idei specifice
acesteia, precum şi proiecte teoretice şi/sau practice de aplicare a noţiunilor specifice
10.4 Curs

Data completării
1 / 09 / 2019

Semnătura titularului de curs
Conf.univ.dr. Cătălin Angelo Ioan

Data avizării în departament
10 / 09 / 2019

Semnătura titularului de seminar
Lect.univ.dr. Gheorghe Chiru

Semnătura directorului de departament
Lect.univ.dr. Rose-Marie Pușcaciu

FIȘA DISCIPLINEI1
1. Date despre program
1.1 Instituția de învățământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii2
1.6 Programul de studii / Calificarea
2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităților de curs
2.3 Titularul activităților de seminar
2.4 Anul de studiu
III
2.5 Semestrul

Universitatea „DANUBIUS” Galați
Științe Economice
Finanţe şi Administrarea Afacerilor
Administrarea Afacerilor
Licenţă
Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor
ECOTURISM ȘI TURISM RURAL
Lect. univ.dr. Păuna Dan
Lect. univ.dr. Păuna Dan
V
2.6 Tipul de evaluare E
2.7 Regimul disciplinei3

Obl.

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3
din care: 1 curs
2
1 seminar / laborator
3.4 Total ore din planul de învățământ
42
din care: 14 curs
28 14 seminar / laborator
3.7 Distribuția fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri
Tutoriat
2
Alte activități ( participare sesiuni comunicări ştiinţifice, proiecte de cercetare ş.a.)
3.8 Total ore de studiu individual
58
3.9 Total ore pe semestru
100
3.10 Numărul de credite
4

1
14
ore
10
20
10
10
2
6

4. Precondiții (acolo unde este cazul) (Se menționează disciplinele care trebuie studiate anterior.)
4.1 de curriculum

4.2 de competențe

Economie în turism, Economie în servicii
C1 Realizarea prestațiilor în comerț, turism și servicii
C1.1 Definirea adecvată a conceptelor şi principiilor specifice teoriei economice, precum şi a
celor din domeniul comerţului, turismului şi serviciilor
C1.2 Explicarea şi interpretarea de date si informaţii din punct de vedere cantitativ şi calitativ,
pentru formularea de argumente şi decizii concrete asociate comerţului, turismului şi serviciilor
C1.4 Culegerea şi prelucrarea de date din surse documentare alternative şi din activitatea curentă,
pentru evaluarea factorilor care influenţează realizarea prestaţiilor în organizaţiile din comerţ,
turism şi servicii
C3 Gestionarea relațiilor cu clienții și furnizorii
C3.1 Definirea conceptelor privind cererea şi oferta de bunuri şi servicii, inclusiv în activitatea de
turism, a comportamentului consumatorilor şi a normelor de protecţie a acestora
C3.2 Explicarea şi interpretarea fenomenelor şi proceselor economice specifice comerţului,
turismului şi serviciilor pe baza conceptelor privind cererea şi oferta de servicii şi a
comportamentului consumatorilor
C4 Gestionarea și alocarea resurselor materiale și financiare
C4.5 Participarea la fundamentarea de studii de prefezabilitate şi fezabilitate a investiţiilor pentru
afaceri
C5 Asigurarea calității prestațiilor în comerț, turism și servicii
C5.1 Definirea adecvată a conceptelor şi principiilor specifice managementului calităţii aplicat
serviciilor
C5.2 Explicarea şi interpretarea unor variate tipuri de concepte, situaţii şi procese asociate
sistemelor de asigurare a calităţii în servicii
C5.3 Aplicarea unor principii şi metode de bază pentru rezolvarea de probleme/situaţii specifice

1

Fisa este întocmita de titularul disciplinei şi are statutul de ˵punct de vedere al acestuia˝, intrând sub incidenţa
dreptului de autor. Orice preluare de idei se va face doar cu acceptul titularului.
2
licență, masterat, doctorat
3
obligatorie, opţională, facultativă
1

asigurării calităţii în comerţ, turism şi servicii
5. Condiții (acolo unde este cazul)
5.1 de desfășurare a cursului
5.2 de desfășurare a seminarului /
laboratorului

- Sală de curs, dotată cu laptop, videoproiector
- Sală de laborator, dotată cu: calculatoare, legătură la Internet

Competențe profesionale

C1 Realizarea prestațiilor în comerț, turism și servicii
C1.5 Realizarea de proiecte profesionale prin utilizarea conceptelor, principiilor şi metodelor specifice
domeniului comerţ, turism și servicii
C2 Comercializarea produselor / serviciilor
C2.1 Descrierea modalităţilor de concepere a produslui turistic, a tehnicilor de comercializare şi a
comportamentului agenţilor economici în contextul creat de legislaţia şi regulamentele aferente în vigoare
C3 Gestionarea relațiilor cu clienții și furnizorii
C3.2 Explicarea şi interpretarea fenomenelor şi proceselor economice specifice comerţului, turismului şi
serviciilor pe baza conceptelor privind cererea şi oferta de servicii şi a comportamentului consumatorilor
C5 Asigurarea calității prestațiilor în comerț, turism și servici
C5.4 Evaluarea şi particularizarea metodelor şi modelelor de asigurare a calităţii la specificul organizaţiilor de
comerţ, turism şi servicii

Competențe
transversale

6. Competențe specifice acumulate (Vizează competențele asigurate de programul de studiu din care face parte
disciplina.)

Nu este cazul

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)
- Disciplina Ecoturism și Turism Rural are ca obiectiv general însușirea de
care studenți a problemelor teoretice şi practice, pe care le ridică activitățile
7.1 Obiectivul general al disciplinei
turistice desfășurate,în spirit ecologic;
- Disciplina aduce în prim plan o nouă formă de turism în plin avânt, turismul
în mediul rural.
- Conceptul de dezvoltare durabilă;
- Ecoturismul și turismul durabil;
7.2 Obiectivele specifice
- Politicile de protecție a mediului;
- Conceptul de arie naturală protejată;
- Spațiul rural și activitatea turistică.
8. Conținuturi
8.1 curs
Metode de predare
Observații
Curs 1-2 (4 ore)
Ecoturismul și dezvoltarea durabilă
Predarea cunoştinţelor
Curs 3-4 (4 ore)
se face în conformitate
Ecoturismul – componentă a turismului durabil
cu strategiile actuale,
Curs 5-6 (4 ore)
folosind elemente
Dezvoltarea durabilă și industria hotelieră
novatoare – slide-uri,
Prelegeri în sistem interactiv,
platforma Danubius
Curs 7-8 (4 ore)
lucrări practice /aplicatii,
Conceptul de arie naturală protejată
on-line, dialog,
analize
analize, comparații,
Curs 9-10 (4 ore)
exemplificări s.a., cu
Spațiul rural și activitatea turistică
scopul de a realiza o
Curs 11-12 (4 ore)
centrare pe student și
Turismul rural. Apariție și dezvoltare
pe rezultatele învățării
Curs 13-14 (4 ore)
Agroturismul. Noţiuni generale
Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi
1. Pauna Dan, Ecoturism și turism rural (2016), Editura Zigotto, Galaţi;
2. Bran, Florina; Simon, Tamara; Nistoreanu, Puiu – Ecoturism – Bucureşti, Editura Economică, 2000
2

3. Neacșu N., Turismul și dezvoltarea durabilă, (2000), București, Editura Expert;
4. Nistoreanu, P., Turismul rural, (2006), București, Editura ASE;
5. Nistoreanu, P., Turismul rural, o afacere mică cu perspective mari, (1999), București, Editura Didactică și
pedagogică;
6. Nistoreanu, Puiu (coord.). (2010), Turism rural: tratat. Bucureşti: Editura C.H. Beck;
7. Marton, Al. (2000), Ecologie şi turism : Ecoturism – Timişoara, Editura Mirton;
8. Petrea Rodica, Petrea D., Turismul rural, (2000), Cluj-Napoca, Editura Presa Universitară Clujeană;
9. Postelnicu, Gh., Introducere în teoria şi practicarea turismului, (1997), Cluj-Napoca Editura Dacia;
10. Tătaru Alexandra și colaboratori, Turism rural, turism urban, (2009), Bucureşti, Editura Transversal;
11. Turtureanu, Anca Gabriela (2010), Ecoturism şi turism rural, An. III, Se. II, - Galaţi, Editura Univ. Danubius;
12. Tacu Al. P. şi colab., Turismul rural românesc. Metode şi tehnici de cercetare, (2002), Iași, Editura Pan Europe;
13. *** Ordonanţa Guvernului României nr. 62 din 24 august 1994 privind stabilirea unor facilităţi pentru dezvoltarea
sistemului de turism rural din zona montană;
14. *** w.w.w.antrec.ro;
15. *** www. turism.ro/rural;
16. ww.mdrl.ro/_documente/turism/studii_strategii/ecoturism.
Bibliografie de elaborare a cursului
1. Pauna Dan, Ecoturism și turism rural (2016), Editura Zigotto, Galaţi;
2. Bran Florina. , Istrate I ., Roșu Anca Gabriela,(1996), Bucureşti, Economia turismului şi mediul înconjurator,
Editura Economică;
3. Bran, Florina, Dinu M., Simon, Tamara, (1997), Bucureşti, Turismul rural. Fondul european, Editura Economică:
4. Cosmescu I.,Turismul - fenomen complex contemporan, (2005), Bucureşti, Editura Economică;
5. Diamantis Dimitrios, Ecotourism, Thompson learning (2004 )London;
6. Glavan V, Turism rural. Agroturism. Turism durabil. Ecoturism, (2007), Bucureşti, Editura Economică;
7. Ioan, A., Turtureanu Gabriela, Probleme actuale de servicii și turism, (2005), Galați, Editura Zigoto;
8. Neacșu N., Turismul și dezvoltarea durabilă, (2000), București, Editura Expert;
9. Nistoreanu, Puiu, Turismul rural, Editura ASE , Bucureşti, 2006;
10. Nistoreanu, P., Turismul rural, o afacere mică cu perspective mari, (1999), București, Editura Didactică și
pedagogică;
11. Petrea Rodica, Petrea D., Turismul rural, (2000), Cluj-Napoca, Editura Presa Universitară Clujeană;
12. Postelnicu, Gh., Introducere în teoria şi practicarea turismului, (1997), Cluj-Napoca Editura Dacia;
13. Tătaru Alexandra și colaboratori, Turism rural, turism urban, (2009), Bucureşti, Editura Transversal;
14. Tacu Al. P. şi colab., Turismul rural românesc. Metode şi tehnici de cercetare, (2002), Iași, Editura Pan Europe;
15. Tribe John, Font Xavier, Griffiths Nigel, Vickery Richard, Yale Karen, Enviromental management for rural tourism
and recreations, Cassel Wellington House, London, 2000
16. *** – Ordonanţa Guvernului României nr. 62 din 24 august 1994 privind stabilirea unor facilităţi pentru
dezvoltarea sistemului de turism rural din zona montană;
17.*** w.w.w.antrec.ro.
18.*** www. turism.ro/rural
19. ww.mdrl.ro/_documente/turism/studii_strategii/ecoturism
8.2. seminar / laborator
Metode de predare
Observații
Seminar 1 (2 ore)
Dezvoltarea durabilă şi Summit-ul de la Johannesburg, 2002;
Summit-ul Mondial al Ecoturismului , desfăşurat la Quebec în
mai 2002.
Seminar 2 (2 ore)
Organisme implicate în susţinerea activităţilor ecoturistice;
Strategia naţională de dezvoltare a ecoturismului în România.
Realuarea recapitulativă de către
Seminar 3 (2 ore)
cadrul didactic a aspectelor
Planificarea și implementarea acțiunilor ecologice în industria
Scop: Centrare pe
predate în timpul cursului,
hotelieră – modele de succes.
student și pe
expunerea
Seminar 4 (2 ore)
rezultatele
aplicaţiei/aplicaţiilor/problemelor
Clasificarea ariilor protejate în România;
învățării
şi întrebărilor şi solicitarea
Prezentarea RBDD și Parcul Național Retezat.
participării studenţilor la
Seminar 5 (2 ore)
rezolvarea/discutarea acestora
Tipuri de sate turistice în România.
Seminar 6 (2 ore)
Organizatii de nivel national în domeniul turismului rural;
Forme de cazare propuse de asociația turismului rural din
Franța ˶Gîtes de France˝.
Seminar 7 (2 ore)
Inițiative la nivelul UE, privind turismul rural și agroturismul.
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Bibliografie
- Bran Florina, Istrate I., Roșu Anca Gabriela,(1996), Bucureşti, Economia turismului şi mediul înconjurator, Editura
Economică;
- Bran, Florina, Dinu M., Simon, Tamara, (1997), Bucureşti, Turismul rural. Fondul european, Editura Economică:
- Cosmescu I.,Turismul - fenomen complex contemporan, (2005), Bucureşti, Editura Economică;
- Glavan V, Turism rural. Agroturism. Turism durabil. Ecoturism, (2007), Bucureşti, Editura Economică;
- Ioan, A., Turtureanu Gabriela, Probleme actuale de servicii și turism, (2005), Galați, Editura Zigoto;
- Neacșu N., Turismul și dezvoltarea durabilă, (2000), București, Editura Expert;
- Nistoreanu, Puiu, Turismul rural, Editura ASE , Bucureşti, 2006;
- Nistoreanu, P., Turismul rural, o afacere mică cu perspective mari, (1999), București, Editura Didactică și
pedagogică;
- Petrea Rodica, Petrea D., Turismul rural, (2000), Cluj-Napoca, Editura Presa Universitară Clujeană;
- Postelnicu, Gh., Introducere în teoria şi practicarea turismului, (1997), Cluj-Napoca Editura Dacia;
- Tătaru Alexandra și colaboratori, Turism rural, turism urban, (2009), Bucureşti, Editura Transversal;
- Tacu Al. P. şi colab., Turismul rural românesc. Metode şi tehnici de cercetare, (2002), Iași, Editura Pan Europe;
*** – Ordonanţa Guvernului României nr. 62 din 24 august 1994 privind stabilirea unor facilităţi pentru dezvoltarea
sistemului de turism rural din zona montană;
*** w.w.w.antrec.ro.
*** www. turism.ro/rural
ww.mdrl.ro/_documente/turism/studii_strategii/ecoturism
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor
profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
 Aria vastă de cupindere a disciplinei se adresează studenților care vor sa-și dezvolte o carieră în industria turismului,
firmelor care organizează cursuri de pregătire a lucrătorilor din turism și, vine în ajutorul hotelierilor care vor sa-și
dezvolte serviciile oferite;
 Motivarea pentru realizarea unei abordări interdisciplinare;
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere
din nota finală

Frecvenţă,
parcurgerea
bibliografiei,
cunoaşterea informaţiei predate la curs, testare Examen scris
70%
pe parcursul semestrului.
Frecvenţă, elaborarea unor referate, teme de
10.5 Seminar / laborator
Evaluare continuă
30%
casă, participarea la dezbateri la seminar.
10.8 Standard de performanță

Examen scris 70 % , din care o examinare scrisa (10%) pe parcursul semestrului din tematica cursurilor
parcurse (se puncteaza cu 1pct),

Activitate la seminar de 30 %, din care:
 In cadrul seminariilor prezența este de 50%+1 din numărul acestora 10% ( se punctează cu 1p),
 Elaborarea referatelor, participarea la dezbateri, 10% ( se punctează cu 1p),
 Rezolvarea temelor de casa10% (se puncteaza cu 1pct);
10.4 Curs

10.9. Standard minim de performanță
1. pentru promovarea disciplinei este necesara acumularea unui punctaj minim de 5 pct .
2. in cadrul examenului studentul trebuie sa cunoasca in totalitate informatia predata la curs
Data completării
1 / 09 /2019

Semnătura titularului de curs
Lect. univ. dr. PĂUNA Dan

Data avizării în departament
10 / 09 /2019

Semnătura titularului de seminar
Lect. univ. dr. PĂUNA Dan
Semnătura directorului de departament
Lect. univ. dr. Rose-Marie Pușcaciu
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FIȘA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituția de învățământ superior
1.2 Facultatea / Departamentul
1.3 Catedra
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii1
1.6 Programul de studii / Calificarea
2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităților de curs
2.3 Titularul activităților de seminar
2.4 Anul de studiu
III 2.5 Semestrul

Universitatea „DANUBIUS” Galați
ŞTIINŢE ECONOMICE
FINANTE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR
ADMINISTRAREA AFACERILOR
LICENTA
ECONOMIA COMERTULUI, TURISMULUI SI SERVICIILOR

TEHNICA OPERAŢIUNILOR DE TURISM
Prof. univ. dr. Turtureanu Anca Gabriela
Prof. univ. dr. Turtureanu Anca Gabriela
V
2.6 Tipul de evaluare
E 2.7 Regimul disciplinei

Obl.

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4
din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar / laborator
3.4 Total ore din planul de învățământ
56
din care: 3.5 curs
28 3.6 seminar / laborator
3.7 Distribuția fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activități
3.8 Total ore de studiu individual
94
3.9 Total ore pe semestru
150
3.10 Numărul de credite
5

2
28
ore
30
30
30
2
2

4. Precondiții (acolo unde este cazul) (Se menționează disciplinele care trebuie studiate anterior.)
4.1 de curriculum
4.2 de competențe

1

Economie în servicii, Economie în turism, Management, Marketing, Etica în comert, servicii și
turism
C1 Realizarea prestațiilor în comerț, turism și servicii
C1.1 Definirea adecvată a conceptelor şi principiilor specifice teoriei economice, precum şi a
celor din domeniul comerţului, turismului şi serviciilor
C1.2 Explicarea şi interpretarea de date si informaţii din punct de vedere cantitativ şi calitativ,
pentru formularea de argumente şi decizii concrete asociate comerţului, turismului şi serviciilor
C1.3 Rezolvarea problemelor în context bine definite asociate: conceperii, planificarii si
executarii de activiti în cadrul firmelor de comert, turism si servicii
C1.4 Culegerea şi prelucrarea de date din surse documentare alternative şi din activitatea curentă,
pentru evaluarea factorilor care influenţează
C2 Comercializarea produselor / serviciilor
C2.1 Descrierea modalităţilor de concepere a produslui turistic, a tehnicilor de comercializare şi a
comportamentului agenţilor economici în contextul creat de legislaţia şi regulamentele aferente în
vigoare
C2.4 Analiza critic-constructivă a relaţiilor dintre consumatorii şi furnizorii specifici domeniului
comerţ, turism şi servicii
C2.5 Fundamentarea de planuri de comercializare, de oferte, de programe de promovare –
publicitate, promovare directă, relaţii publice, marketing direct
C3 Gestionarea relațiilor cu clienții și furnizorii
C3.1 Definirea conceptelor privind cererea şi oferta de bunuri şi servicii, inclusiv în activitatea de
turism, a comportamentului consumatorilor şi a normelor de protecţie a acestora
C3.2 Explicarea şi interpretarea fenomenelor şi proceselor economice specifice comerţului,
turismului şi serviciilor pe baza conceptelor privind cererea şi oferta de servicii şi a
comportamentului consumatorilor
C3.3 Rezolvarea de probleme simple, bine definite, asociate vânzarii produselor, inclusiv a celor
turistice, prin consilierea clientului în luarea deciziei de cumpărare

licență, masterat, doctorat
1

C3.4 Fundamentarea de studii şi analize, organizatorice şi de eficienţă a activităţii firmelor în
vederea acordării de consiliere şi asistenţă
C4 Gestionarea și alocarea resurselor materiale și financiare
C4.5 Participarea la fundamentarea de studii de prefezabilitate şi fezabilitate a investiţiilor pentru
afaceri
C5 Asigurarea calității prestațiilor în comerț, turism și servicii
C5.1 Definirea adecvată a conceptelor şi principiilor specifice managementului calităţii aplicat
serviciilor
C5.2 Explicarea şi interpretarea unor variate tipuri de concepte, situaţii şi procese asociate
sistemelor de asigurare a calităţii în servicii
C5.3 Aplicarea unor principii şi metode de bază pentru rezolvarea de probleme/situaţii specifice
asigurării calităţii în comerţ, turism şi servicii
C6 Asistență în managementul resurselor umane
C6.1 Identificarea adecvata a conceptelor legate de planificarea, organizarea, coordonarea si
controlul activitatii resurselor umane în contextul specificitatii pietei muncii din domeniul
administrarii afacerilor
CT1 Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in cadrul propriei strategii de
munca riguroasa, eficienta si responsabila
CT2 Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o echipa plurispecializata si aplicarea de
tehnici de relationare si munca eficienta in cadrul echipei
5. Condiții (acolo unde este cazul)
5.1 de desfășurare a cursului
5.2 de desfășurare a seminarului /
laboratorului

Sală de curs, dotată cu laptop, videoproiector şi software adecvat.
Sală de laborator, dotată cu: calculatoare, legătură la Internet, software adecvat.

Competențe
transversale

Competențe profesionale

6. Competențe specifice acumulate (Vizează competențele asigurate de programul de studiu din care face parte
disciplina.)
C1 Realizarea prestațiilor în comerț, turism și servicii
C1.3 Rezolvarea problemelor în context bine definite asociate: conceperii, planificarii si executarii de activiti în
cadrul firmelor de comert, turism si servicii
C1.4 Culegerea şi prelucrarea de date din surse documentare alternative şi din activitatea curentă, pentru
evaluarea factorilor care influenţează
C2 Comercializarea produselor / serviciilor
C2.5 Fundamentarea de planuri de comercializare, de oferte, de programe de promovare – publicitate,
promovare directă, relaţii publice, marketing direct
C3 Gestionarea relațiilor cu clienții și furnizorii
C3.3 Rezolvarea de probleme simple, bine definite, asociate vânzării produselor, inclusiv a celor turistice, prin
consilierea clientului în luarea deciziei de cumpărare
C5 Asigurarea calității prestațiilor în comerț, turism și servicii
C5.4 Evaluarea şi particularizarea metodelor şi modelelor de asigurare a calităţii la specificul organizaţiilor de
comerţ, turism şi servicii
C6 Asistență în managementul resurselor umane
C6.1 Identificarea adecvata a conceptelor legate de planificarea, organizarea, coordonarea si controlul
activitatii resurselor umane în contextul specificitatii pietei muncii din domeniul administrarii afacerilor

Nu este cazul

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei

Familiarizeaza studentul cu operaţiunile specifice activităţii de turism,
precum si cu utilizarea lor eficienta, stiintific determinata. Cursul de
Tehnica Operaţiunilor de Turism, face parte din categoria cursurilor de
specialitate recomandate pentru formarea abilităţilor profesionale în
domeniul turismului.
Prezintă studenţilor în mod detaliat activitatea diferiţilor operatori (agenţii
2

7.2 Obiectivele specifice

de turism, hoteluri şi restaurante, transportatori, diferiţi furnizori şi
intermediari de servicii turistice) precum şi soluţii pentru accelerarea şi
punerea pe baze riguros profesionale a procesului de creare a mecanismelor
şi instituţiilor economice de piaţă în turism.

8. Conținuturi
8.1 Curs
Metode de predare
Observații
Curs 1 (2 ore)
Definirea notiunilor legate de tehnica turismului
Predarea
cunoştinţelor se
Curs 2 și 3 (4 ore)
face în
Agentiile de turism
conformitate cu
Curs 4 (2 ore)
strategiile actuale,
Organizarea agentiei de turism si operatiunile tehnice ale Prelegere participativă, dezbatere,
expunere, problematizare.
folosind elemente
acesteia
Prezentare Power Point Predare,
novatoare – slideCurs 5 și 6 (4 ore)
discutii libere; Activitate frontala;
uri, platforma
Touroperatorii
Predare
interactiva;
Danubius
on-line,
Curs 7 și 8 (4 ore)
Dezbateri
orale;
Simulari
dialog,
analize,
Operatiuni de contractare între operatorii si intermediarii din
situationale
comparații,
turism
exemplificări
s.a.,
Curs 9 și 10 (4 ore)
cu scopul de a
Contractele de asociere în turism
realiza o centrare
Curs 11 și 12 (4 ore)
pe student și pe
Operatiuni si instrumente de plata în turism
rezultatele
învățării
Curs 13 și 14 (4 ore)
Serviciile de transport în turism
Bibliografie
Andrei, Ruxandra – Manual de tehnici operaţionale în activitatea de turism – Bucureşti, Editura Irecson, 2006
Ban O.,Tehnica operaţiunilor de turism, Editura Universităţii din Oradea, 2010
Ban, Olimpia - Tehnici promoţionale şi specificul lor în turism- Bucureşti, Editura Economică, 2007
Cristureanu, C. ş.a. – Turism internaţional : Studii de caz : Legislaţie - Bucureşti, Editura Oscar Print, 1999
Draica, C. – Turismul internaţional. Practici de elaborare şi distribuţie a produselor turistice – Bucureşti, Editura All
Beck, 2003
Fleșeriu A., Tehnica operaţiunilor de turism, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2008
Glăvan, Vasile ş.a. – Agenţia de turism – tehnica operaţiunilor de turism - Bucureşti, Editura Fundaţiei România de
Mâine, 2008
Ioan, A. G. Turtureanu, Probleme actuale de servicii si turism, Ed. Zigoto, Galati, 2005
Ordinul ANT 65 2013 norme metodologice certificare brevet licente clasificare
Stanciulescu Gabriela – Managementul agentiei de turism, Editura ASE, Bucuresti, 2010
Stănciulescu, G. – Tehnica operaţiunilor de turism – Bucureşti, Editura All, 1998
Stănciulescu, Gabriela – Managementul operaţiunilor de turism - - Bucureşti, Editura All Beck, 2002
Stănciulescu, Gabriela ş.a. – Tehnica operaţiunilor de turism : Studii de caz - Bucureşti, Editura ASE, 2008
Turtureanu A., Economia serviciilor, Ed. Fundaţiei Academice Danubius Galaţi
Turtureanu A., Economia turismului, Ed. Fundaţiei Academice Danubius Galaţi, 2014
Turtureanu, A.G. – Tehnica operaţiunilor de turism - Galaţi: Edit. Univ. Danubius, 2010
8.2 Seminar / laborator
Metode de predare
Observații
Seminar 1 (2 ore)
Conditii de infiintare si functionare unei agentii
de turism
Seminar 2 și 3 (4 ore)
Infiintarea unei firme
Seminar 4 și 5 (4 ore)
Obtinerea brevetului
Exerciţiul, discuţiile si dezbaterea,
Seminar 6 (2 ore)
modelarea, proiectul.
Scop: Centrare pe
Obtinerea licentei de turism
- aplicaţia
student și pe
Seminar 7 (2 ore)
- proiectul
rezultatele învățării
Prezentarea agentiei
- documentarea pe web
Seminar 8 și 9 (4 ore)
Alcatuirea unui produs turistic
Seminar 10 și 11 (4 ore)
Calcul de tarif pentru produl turistic
Seminar 12 (2 ore)
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Completarea contractelor turistice
Seminar 13 (2 ore)
Completarea unui voucher si a unei facturi
Seminar 14 (2 ore)
Cumpararea unui bilet de avion, lucru cu
programe moderne de rezervare
Bibliografie
Andrei, Ruxandra – Manual de tehnici operaţionale în activitatea de turism – Bucureşti, Editura Irecson, 2006
Ban O.,Tehnica operaţiunilor de turism, Editura Universităţii din Oradea, 2010
Ban, Olimpia - Tehnici promoţionale şi specificul lor în turism- Bucureşti, Editura Economică, 2007
Cristureanu, C. ş.a. – Turism internaţional : Studii de caz : Legislaţie - Bucureşti, Editura Oscar Print, 1999
Draica, C. – Turismul internaţional. Practici de elaborare şi distribuţie a produselor turistice – Bucureşti, Editura All
Beck, 2003
Fleșeriu A., Tehnica operaţiunilor de turism, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2008
Glăvan, Vasile ş.a. – Agenţia de turism – tehnica operaţiunilor de turism - Bucureşti, Editura Fundaţiei România de
Mâine, 2008
Ioan, A. G. Turtureanu, Probleme actuale de servicii si turism, Ed. Zigoto, Galati, 2005
Ordinul ANT 65 2013 norme metodologice certificare brevet licente clasificare
Stanciulescu Gabriela – Managementul agentiei de turism, Editura ASE, Bucuresti, 2010
Stănciulescu, G. – Tehnica operaţiunilor de turism – Bucureşti, Editura All, 1998
Stănciulescu, Gabriela – Managementul operaţiunilor de turism - - Bucureşti, Editura All Beck, 2002
Stănciulescu, Gabriela ş.a. – Tehnica operaţiunilor de turism : Studii de caz - Bucureşti, Editura ASE, 2008
Turtureanu A., Economia serviciilor, Ed. Fundaţiei Academice Danubius Galaţi
Turtureanu A., Economia turismului, Ed. Fundaţiei Academice Danubius Galaţi, 2014
Turtureanu, A.G. – Tehnica operaţiunilor de turism - Galaţi: Edit. Univ. Danubius, 2010
*** Ordinul ANT 65 2013 norme metodologice certificare brevet licente clasificar
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor
profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din tara si din străinătate. Pentru
o mai buna adaptare la cerinţele pieţei muncii a conţinutului disciplinei au avut loc întalniri atât cu reprezentaţi ai
mediului de afaceri cât si cu profesori de turism din învăţământul preuniversitar gălatean.
10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.5 Seminar /
laborator

10.1 Criterii de evaluare
- corectitudinea si completitudinea cunostinţelor;
- coerenţa logică;
- gradul de asimilare a limbajului de specialitate
- criterii ce vizeaza aspectele atitudinale:
constiinciozitatea, interesul pentru studiu individual.
- capacitatea de a opera cu cunostinţele asimilate;
- capacitatea de aplicare în practică;
- criterii ce vizeaza aspectele atitudinale:
constiinciozitatea, interesul pentru studiu individual.

10.2 Metode de
evaluare
Evaluare scrisa finală
(în sesiunea de
examene)

10.3 Pondere
din nota finală
70%

Participarea activă la
cursuri.
Lucrări scrise
curente: teme,
proiecte.
Participare activă la
seminar

10%
10%

10%

10.6 Standard minim de performanță
cunoasterea elementelor fundamentale de teorie, rezolvarea unei probleme specifice
Data completării
01/09/2019

Semnătura titularului de curs
Prof. univ. dr. Turtureanu Anca Gabriela

Data avizării în departament
10/09/2019

Semnătura titularului de seminar
Prof. univ. dr. Turtureanu Anca Gabriela

Semnătura directorului de departament
Lector univ.dr. Rose-Marie Pușcaciu
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FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii1
1.6 Programul de studii / Calificarea
2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 Anul de studiu
III 2.5 Semestrul

UNIVERSITATEA “DANUBIUS” Galaţi
ŞTIINŢE ECONOMICE
FINANȚE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR
Administrarea Afacerilor
LICENŢĂ
Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor
ANALIZĂ ECONOMICO-FINANCIARĂ
Conf. univ. dr. Sîrbu Carmen Gabriela
Asist. univ. drd. Aurelian Constantin
V
2.6 Tipul de evaluare
E 2.7 Regimul disciplinei2

Obl.

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4
din care: curs
2
seminar / laborator
3.4 Total ore din planul de învătământ
56
din care: curs
28 seminar / laborator
3.7 Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ( participare sesiuni comunicări ştiinţifice, proiecte de cercetare ş.a.)
3.8 Total ore de studiu individual
94
3.9 Total ore pe semestru
150
3.10 Numărul de credite
6

2
28
ore
30
30
30
0
2
2

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) (Se menţionează disciplinele care trebuie studiate anterior.)
4.1 de curriculum

4.2 de competenţe

1
2

Marketing, Management, Statistică economică, Dreptul afacerilor
C1 Realizarea prestațiilor în comerț, turism și servicii
C1.1 Definirea adecvată a conceptelor şi principiilor specifice teoriei economice, precum şi a
celor din domeniul comerţului, turismului şi serviciilor
C1.2 Explicarea şi interpretarea de date si informaţii din punct de vedere cantitativ şi calitativ,
pentru formularea de argumente şi decizii concrete asociate comerţului, turismului şi serviciilor
C1.4 Culegerea şi prelucrarea de date din surse documentare alternative şi din activitatea curentă,
pentru evaluarea factorilor care influenţează realizarea prestaţiilor în organizaţiile din comerţ,
turism şi servicii
C2 Comercializarea produselor / serviciilor
C2.4 Analiza critic-constructivă a relaţiilor dintre consumatorii şi furnizorii specifici domeniului
comerţ, turism şi servicii
C2.5 Fundamentarea de planuri de comercializare, de oferte, de programe de promovare –
publicitate, promovare directă, relaţii publice, marketing direct
C3 Gestionarea relațiilor cu clienții și furnizorii
C3.1 Definirea conceptelor privind cererea şi oferta de bunuri şi servicii, inclusiv în activitatea de
turism, a comportamentului consumatorilor şi a normelor de protecţie a acestora
C3.3 Rezolvarea de probleme simple, bine definite, asociate vânzării produselor, inclusiv a
celor turistice, prin consilierea clientului în luarea deciziei de cumpărare
C3.4 Fundamentarea de studii şi analize, organizatorice şi de eficienţă a activităţii firmelor în
vederea acordării de consiliere şi asistenţă
C4 Gestionarea și alocarea resurselor materiale și financiare
C4.2 Explicarea şi interpretarea de situaţii/procese concrete din domeniul comerţului, turismului
şi serviciilor pe baza conceptelor şi principiilor evidenţei contabile şi a utilizării indicatorilor
pentru explicarea şi interpretarea situaţiilor analizate
C4.3 Elaborarea de calcule pentru diferite situaţii alternative (variante decizionale) în alocarea de

licenţă, masterat, doctorat
obligatorie, opţională, facultativă
1

resurselor
C5 Asigurarea calității prestațiilor în comerț, turism și servicii
C5.1 Definirea adecvată a conceptelor şi principiilor specifice managementului calităţii aplicat
serviciilor
C5.3 Aplicarea unor principii şi metode de bază pentru rezolvarea de probleme/situaţii specifice
asigurării calităţii în comerţ, turism şi servicii
C5.5 Realizarea de studii secvenţiale de implementare a calităţii pentru cazuri practice bine
definite în condiţii de asistenţă calificată
C6 Asistență în managementul resurselor umane
C6.1 Identificarea adecvată a conceptelor legate de planificarea, organizarea, coordonarea şi
controlul activităţii resurselor umane în contextul specificităţii pieţei muncii din domeniul
administrării afacerilor
CT1 Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in cadrul propriei strategii de
munca riguroasa, eficienta si responsabila
CT2 Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o echipa plurispecializata si aplicarea de
tehnici de relationare si munca eficienta in cadrul echipei
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului
5.2 de desfăşurare a seminarului / laboratorului

sală de curs dotată cu proiector
sală de seminar dotată cu proiector și acces la Internet

Competenţe profesionale

C1 Realizarea prestațiilor în comerț, turism și servicii
C1.2 Explicarea şi interpretarea de date si informaţii din punct de vedere cantitativ şi calitativ, pentru
formularea de argumente şi decizii concrete asociate comerţului, turismului şi serviciilor
C1.4 Culegerea şi prelucrarea de date din surse documentare alternative şi din activitatea curentă, pentru
evaluarea factorilor care influenţează
C3 Gestionarea relațiilor cu clienții și furnizorii
C3.4 Fundamentarea de studii şi analize, organizatorice şi de eficienţă a activităţii firmelor în vederea acordării
de consiliere şi asistenţă
C4 Gestionarea și alocarea resurselor materiale și financiare
C4.2 Explicarea şi interpretarea de situaţii/procese concrete din domeniul comerţului, turismului şi serviciilor
pe baza conceptelor şi principiilor evidenţei contabile şi a utilizării indicatorilor pentru explicarea şi
interpretarea situaţiilor analizate
C6 Asistență în managementul resurselor umane
C6.3 Rezolvarea de probleme, situaţii, studii de caz specifice resurselor umane: recrutare, selecţie, motivare,
salarizare, orarul de muncă, formare.
C6.4 Estimarea necesarului de resurse umane în raport cu cerinţele de volum şi eficienţă a organizaţiei

Competenţe
transversale

6. Competenţe specifice acumulate (Vizează competenţele asigurate de programul de studiu din care face parte
disciplina.)

Nu este cazul.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei

7.2 Obiectivele specifice

8. Conţinuturi
8.1 Curs

Disciplina Analiza economico-financiară are ca obiectiv general însuşirea
de către studenţi a noţiunilor generale de analiză economico-financiară şi a
limbajului economic, diagnosticarea corectă a situației economicofinanciare și formularea de propuneri pertinente în vederea eficientizării
acestora, capacitatea de a decide independent.
- Însuşirea metodologiei de bază utilizate în analiza economico-financiară
- Analiza şi interpretarea datelor furnizate de situaţiile financiare
- Evaluarea unei stări economice date prin utilizarea indicatorilor economici
- Utilizarea metodelor şi tehnicilor de diagnostic economico-financiar

Metode de predare

Observaţii
2

Predarea cunoştinţelor se
Curs 1-2
Aspecte teoretico-metodologice ale analizei economicoface în conformitate cu
strategiile actuale,
financiare. 4 ore
prelegerea, dezbaterea
folosind elemente
Curs 3-5
unor studii de caz
novatoare – slide-uri,
Analiza activităţii de producţie şi comercializare. 6 ore
platforma Danubius onCurs 6-8
line, dialog, analize,
Analiza cheltuielilor întreprinderii. 6 ore
comparații,
exemplificări
Curs 9-10
s.a., cu scopul de a realiza
Analiza rentabilităţii. 4 ore
o centrare pe student și pe
Curs 11-12
rezultatele învățării
Analiza gestiunii resurselor umane. 4 ore
Curs 13-14
Analiza gestiunii resurselor materiale. 4 ore
Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi
1.
C Sirbu, „Analiza economico-financiară”, EDP, Bucureşti, 2008
2.
C. Sirbu, N. Constandache, „Caiet de lucrări aplicative”, Ed. Fundaţiei Academice „Danubius”, Galaţi, 2009
Bibliografie de elaborare a cursului
1.
Gheorghiu Al, Analiza economico-financiara la nivel microeconomic, Ed. Economica, București, 2004
2.
Horneţ Sirbu C., „Analiza economico-financiară”, E.D.P., Bucureşti, 2004
3.
Horneţ Sirbu C., „Diagnosticul şi strategia firmei”, E.D.P., Bucureşti, 2006
4.
Sirbu C, „Analiza economico-financiară”, EDP, Bucureşti, 2008
5.
Pavaloaia W., Analiza economico-financiara. Concepte si studii de caz, Ed. Economica, 2010
6.
Pavaloaia W., Bordeianu G,, Analiza economico-financiara. Studii de caz, Ed. Tehnopress, Iași, 2011
7.
Valceanu Gh., Analiza economico-financiara. Teste grila, Ed. A II a, Ed. Economica, Bucuresti, 2010
8.
Sirbu C., Constandache N., „Caiet de lucrări aplicative”, Ed. Fundaţiei Academice „Danubius”, Galaţi, 2009
9.
Petrescu S., Diagnosticul economico-financiar, Ed. CECCAR, Bucureşti, 2011
8.2 Seminar / laborator
Metode de predare
Observaţii
Expunerea: descrierea,
Seminar 1-2
explicaţia, prelegerea
Metode si tehnici de analiza economico-financiara 4 ore
dialog, prelegeri cu
Seminar 3-5
oponenţi, prelegeri în
Studii de caz privind analiza activităţii de producţie şi
echipă.
comercializare 6 ore
Scop: Centrare pe student
Seminar 6-8
- Problematizarea:
și pe rezultatele învățării
Studii de caz privind analiza cheltuielilor întreprinderii 6 ore
utilizarea întrebărilorSeminar 9-10
problemă, problemelor şi
Studii de caz privind analiza rentabilității 4 ore
situaţiilor- problemă.
Seminar 11-12
Studii de caz privind analiza gestiunii resurselor umane. 4 ore
Seminar 13-14
Studii de caz privind analiza gestiunii resurselor materiale. 4
ore
Bibliografie
1. Gheorghiu Al, Analiza economico-financiara la nivel microeconomic, Ed. Economica, București, 2004
2. Horneţ Sirbu C., „Analiza economico-financiară”, E.D.P., Bucureşti, 2004
3. Horneţ Sirbu C., „Diagnosticul şi strategia firmei”, E.D.P., Bucureşti, 2006
4. Sirbu C, „Analiza economico-financiară”, EDP, Bucureşti, 2008
5. Pavaloaia W., Analiza economico-financiara. Concepte si studii de caz, Ed. Economica, 2010
6. Pavaloaia W., Bordeianu G,, Analiza economico-financiara. Studii de caz, Ed. Tehnopress, Iași, 2011
7. Valceanu Gh., Analiza economico-financiara. Teste grila, Ed. A II a, Ed. Economica, Bucuresti, 2010
8. Sirbu C., Constandache N., „Caiet de lucrări aplicative”, Ed. Fundaţiei Academice „Danubius”, Galaţi, 2009
9. Petrescu S., Diagnosticul economico-financiar, Ed. CECCAR, Bucureşti, 2011
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Participarea la identificarea unor soluţii pentru probleme ale comunităţii legate de creşterea eficienţei activităţii
economice
10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare
Frecvenţă,

parcurgerea

bibliografiei,

10.2 Metode de evaluare
Examen scris

10.3 Pondere
din nota finală
70%
3

cunoaşterea informaţiei predate la curs
Frecvenţă, elaborarea unor referate, teme
de casă, teste, participarea la dezbateri la
seminar
10.6 Standard minim de performanţă
 cunoaşterea în proporţie de 60 % a informaţiei predate la curs;
 activitate la seminar de 50 %.
10.5 Seminar / laborator

Data completării
1 / 09 /2019

Semnătura titularului de curs
Conf. univ. dr. Sîrbu Carmen

Data avizării în departament
10 / 09 /2019

Evaluare continuă

30%

Semnătura titularului de seminar
Asist. univ. drd. Aurelian Constantin
Semnătura directorului de departament
Lect. univ. dr. Rose-Marie Pușcaciu
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FIȘA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituția de învățământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii1
1.6 Programul de studii / Calificarea

Universitatea „DANUBIUS” Galați
Științe Economice
Finanțe și Administrarea Afacerilor
Administrarea Afacerilor
Licență
Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităților de curs
2.3 Titularul activităților de seminar
2.4 Anul de studiu
III 2.5 Semestrul

TEHNOLOGII COMERCIALE
Lector univ.dr. Rose-Marie Pușcaciu
Lector univ.dr. Rose-Marie Pușcaciu
VI 2.6 Tipul de evaluare
E
2.7 Regimul disciplinei2

Opț.

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4
din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar / laborator
3.4 Total ore din planul de învățământ
56
din care: 3.5 curs
28 3.6 seminar / laborator
3.7 Distribuția fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activități
3.8 Total ore de studiu individual
69
3.9 Total ore pe semestru
125
3.10 Numărul de credite
5

2
28
ore
20
20
20
2
7

4. Precondiții (acolo unde este cazul) (Se menționează disciplinele care trebuie studiate anterior.)
4.1 de curriculum

4.2 de competențe

Economie comercială
C1 Realizarea prestatiilor in comert, turism,servicii
C1.1 Definirea adecvată a conceptelor şi principiilor specifice teoriei economice, precum şi a
celor din domeniul comerţului, turismului şi serviciilor
C1.2 Explicarea şi interpretarea de date si informaţii din punct de vedere cantitativ şi calitativ,
pentru formularea de argumente şi decizii concrete asociate comerţului, turismului şi serviciilor
C2 Comercializarea produselor / serviciilor
C2.2 Explicarea şi interpretarea fluxurilor si a tehnicilor de comercializare diferenţiat după natura
produselor şi serviciilor
C3 Gestionarea relatiilor cu clientii si furnizorii
C3.1 Definirea conceptelor privind cererea şi oferta de bunuri şi servicii, inclusiv în activitatea de
turism, a comportamentului consumatorilor şi a normelor de protecţie a acestora
C3.2 Explicarea şi interpretarea fenomenelor şi proceselor economice specifice comerţului,
turismului şi serviciilor pe baza conceptelor privind cererea şi oferta de servicii şi a
comportamentului consumatorilor
C3.4 Fundamentarea de studii şi analize, organizatorice şi de eficienţă a activităţii firmelor în
vederea acordării de consiliere şi asistenţă

5. Condiții (acolo unde este cazul)
5.1 de desfășurare a cursului
5.2 de desfășurare a seminarului




sală de curs dotată cu videoproiector
sală de seminar dotată cu videoproiector și acces la Internet

6. Competențe specifice acumulate (Vizează competențele asigurate de programul de studiu din care face parte
disciplina.)

1
2

licență, masterat, doctorat
obligatorie, opţională, facultativă

1

Competențe profesionale
Competențe
transversale

C1 Realizarea prestatiilor in comert, turism,servicii
C1.3 Rezolvarea problemelor în contexte bine definite asociate: conceperii, planificării şi executării de
activităţi în cadrul firmelor de comerţ, turism şi servicii
C2 Comercializarea produselor / serviciilor
C2.1 Descrierea modalităţilor de concepere a produslui turistic, a tehnicilor de comercializare şi a
comportamentului agenţilor economici în contextul creat de legislaţia şi regulamentele aferente în vigoare.
C2.2 Explicarea şi interpretarea fluxurilor si a tehnicilor de comercializare diferenţiat după natura produselor şi
serviciilor
C2.3 Aplicarea unor modele şi instrumente de organizare a spaţiilor de vânzare şi depozitare
C3 Gestionarea relatiilor cu clientii si furnizorii
C3.3 Rezolvarea de probleme simple, bine definite, asociate vânzării produselor, inclusiv a celor turistice, prin
consilierea clientului în luarea deciziei de cumpărare

Nu este cazul

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei

7.2 Obiectivele specifice

Cursul îşi propune însușirea și aprofundarea de catre studenti a cunostintelor
referitoare la tehnicile si tehnologiile de comercializare a bunurilor.
Tehnicile comerciale reprezintă, prin rezultatele sale, activitatea care oferă
cele mai importante surse de informaţii necesare desfăşurării activităţii
comerciale.
Este analizat comportamentul agentilor economici legat de comercializarea
bunurilor in contextul legislatiei actuale.
De asemenea, sunt studiate modalitatile de organizare a spatiilor de vanzare
si depozitare.
Un spatiu amplu este afectat localizarii şi analizei ariei de piaţă a unui punct
de vânzare.
Cursul oferă informaţii privind tehnicile comerciale aferente unui punct de
vânzare, magazin sau depozit care vin in sprijinul managementului prin
răspunsurile la întrebările: ce vindem? ce suprafața de vânzare este necesara
pentru a vinde produsele ce definesc profilul ales al unui magazin sau
depozit? cum trebuie amenajat punctul de vânzare pentru a-l face atrăgător
şi a-l exploata eficient.
- Dezvoltarea capacităţilor de cunoaştere şi aplicare a tehnicilor comerciale
- Utilizarea noţiunilor şi conceptelor tehnicilor comerciale
- Dezvoltarea competenţelor de comunicare, cooperare şi activitate în
echipă în rezolvarea unei sarcini date sub îndrumarea cadrului didactic
- Dezvoltarea competenţelor de decizie şi de asumare a responsabilităţii.

8. Conținuturi
8.1 Curs
Total = 28 ore
Cursul 1. Noţiuni generale (2 ore)
1. Funcţiile comerţului
2. Fapte de comerţ şi comercianţi
3. Forme de organizare a comerţului
Cursul 2. Cadrul conceptual al tehnicilor comerciale (2 ore)
1. Conceptul de tehnică comercială
2. Rolul tehnicilor comerciale în dezvoltarea comerţului
3. Evoluţia în timp a tehnicilor comerciale
Cursul 3. Analiza dinamicii punctelor de vânzare (2 ore)
1. Dinamica punctelor de vânzare en-gross
2. Dinamica punctelor de vânzare en-detail
3. Provocările comerţului românesc
Cursul 4-5. Abordări tehnologice în comercializarea
mărfurilor (4 ore)
1. Asortimentul de mărfuri şi servicii

Metode de predare

Observații

- Expunerea: descrierea, explicaţia,
prelegerea dialog, prelegeri cu
oponenţi, prelegeri în echipă.
- Conversaţia: conversaţia
euristică, dezbaterea, dialogul,
conversaţii de fixare şi consolidare
a cunoştinţelor, conversaţii de
sistematizare şi sinteză, conversaţii
de aplicare.
- Problematizarea: utilizarea
întrebărilor-problemă, problemelor

Postarea
cursurilor pe
platforma
electronică de
învățământ
Danubius
online (la
Resurse)
2

2. Categorii de puncte de vânzare
şi situaţiilor- problemă.
Cursul 6-7. Localizarea punctului de vânzare (4 ore)
- Descoperirea: redescoperirea
1. Modele de fundamentare a localizării punctelor de
dirijată şi independentă,
vânzare a mărfurilor
2. Delimitarea ariei de piaţă în care acţionează punctul de descoperirea creativă, descoperirea
prin documentare, descoperirea
vânzare
experimentală.
Cursul 8-9. Tehnologia amenajării magazinului (4 ore)
1. Politica comercială a magazinului
2. Designul şi amenajarea unui magazin
3. Fluxul mărfurilor şi ambalajelor în interiorul unui
magazin
Cursul 10-11. Tehnici de prezentare a mărfuri în magazin
(4 ore)
1. Etalarea mărfurilor
2. Tehnici de publicitate la locul de vânzare
Cursul 12-13. Tehnologia amenajării depozitelor (4 ore)
1. Tipuri de depozitare comerciale
2. Amplasarea depozitelor de mărfuri
3. Dimensiunile depozitului
4. Dotarea depozitului
5. Amenajarea interioară a depozitului
Cursul 14. Tehnologii moderne de comercializare (2 ore)
Bibliografie
1. Adascaliţei, Virgil - Tehnici comerciale moderne: marketingul spatiilor de vânzare, Editura Uranus ,București,
2006
2. Ban, Olimpia – Tehnici promoţionale şi specificul lor în turism, Editura Economică, Bucureşti, 2007
3. Belu Magdo, Monna-Lisa – Contracte comerciale, Editura Economică, Bucureşti, 2004
4. Buttin, C. - Techniques commerciales, Bordas, Paris, 1981
5. Criveanu, Ion – Tehnici comerciale, Editura Sitech, Craiova, 1999
6. Futrell, Charles M. – Principiile vânzărilor: prin servicii bune obţineţi clienţi pe viaţă, Editura Rosetti Educational,
Bucureşti, 2008
7. Panaitescu, Manuela - Tehnologii comerciale, Editura Universitară Danubius, Galați, 2012
8. Patriche, Dumitru; Ristea, Ana; Patriche, Iulian, Urbanism comercial, Ed. Uranus, Bucureşti, 2002;
9. Părăian, Elena; Pascu, Emilia – Designul şi estetica mărfurilor, Editura Universitară, Bucureşti, 2010
10. Pop Cohuţ I.(coord), Catana A., Tehnologie, organizare și amenajare în comerţ, Editura Universităţii din Oradea,
2010;
11. Ristea, Ana Lucia, Tudose, Constantin, Ioan – Franc, Valeriu, Tehnologie comercială, Ed. Expert, Bucureşti, 1998;
12. Schmitt, B., Simonson, A., Estetica în marketing, Ed. Teora, București, 2002
13. Sîrbu, M. O., Tehnici de vânzare, Editura ASE, București, 2013
14. Vișean, M. O., Tehnologii comerciale, Editura ASE, București, 2004
15. Ziglar, Zig, Arta vânzării, Ed. Almatea, Bucureşti, 2002.
8.2 Seminar
Total = 28 ore
Metode de predare
Observații
Seminar 1-2
Analiza importantei funcţiilor economice si sociale a
comerţului; fapte de comerţ menționate în Codul Comercial;
Exemplificări (4 ore);
- Expunerea: descrierea, explicaţia,
Seminar 3-4
Analiza formelor de vânzare a produselor; Exemplificări (4
prelegerea dialog, prelegeri cu
ore);
oponenţi, prelegeri în echipă.
Scop: Centrare
Seminar 5-6
Studiul localizarii unui punct de vânzare şi al ariei de piaţă;
- Problematizarea: utilizarea
pe student și pe
Studiu de caz (4 ore);
întrebărilor-problemă, problemelor
rezultatele
şi situaţiilor- problemă.
învățării
Seminar 7-8
Analiza designului unui magazin şi prezentarea produselor;
Studiu de caz (4 ore);
- Conversaţia euristică
Seminar 9-10
Tehnici de etalare, vânzare şi publicitate; Studiu de caz (4 ore);
- Studiul de caz
Seminar 11-12
Analiza tipurilor de depozite comerciale şi procesele de sortare
necesare; Studiu de caz (4 ore);
Seminar 13-14
Exemple de tehnologii moderne de comercializare (4 ore);
3

Bibliografie
1.
Adascaliţei, Virgil - Tehnici comerciale moderne: marketingul spatiilor de vânzare, Editura Uranus ,București,
2006
2.
Ban, Olimpia – Tehnici promoţionale şi specificul lor în turism, Editura Economică, Bucureşti, 2007
3.
Belu Magdo, Monna-Lisa – Contracte comerciale, Editura Economică, Bucureşti, 2004
4.
Buttin, C. - Techniques commerciales, Bordas, Paris, 1981
5.
Criveanu, Ion – Tehnici comerciale, Editura Sitech, Craiova, 1999
6.
Futrell, Charles M. – Principiile vânzărilor: prin servicii bune obţineţi clienţi pe viaţă, Editura Rosetti
Educational, Bucureşti, 2008
7.
Panaitescu, Manuela - Tehnologii comerciale, Editura Universitară Danubius, Galați, 2012
8.
Patriche, Dumitru; Ristea, Ana; Patriche, Iulian, Urbanism comercial, Ed. Uranus, Bucureşti, 2002;
9.
Părăian, Elena; Pascu, Emilia – Designul şi estetica mărfurilor, Editura Universitară, Bucureşti, 2010
10.
Pop Cohuţ I.(coord), Catana A., Tehnologie, organizare și amenajare în comerţ, Editura Universităţii din
Oradea, 2010;
11.
Ristea, Ana Lucia, Tudose, Constantin, Ioan – Franc, Valeriu, Tehnologie comercială, Ed. Expert, Bucureşti,
1998;
12.
Schmitt, B., Simonson, A., Estetica în marketing, Ed. Teora, București, 2002
13.
Sîrbu, M. O., Tehnici de vânzare, Editura ASE, București, 2013
14.
Vișean, M. O., Tehnologii comerciale, Editura ASE, București, 2004
15.
Ziglar, Zig, Arta vânzării, Ed. Almatea, Bucureşti, 2002.
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor
profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se predă în alte centre universitare din țară și din străinătate. Pentru
o mai bună adaptare la cerinţele pieţei muncii a conţinutului disciplinei au avut loc întalniri cu reprezentaţi ai mediului
de afaceri.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

- Cunoaşterea noţiunilor privind formele de vânzare a bunurilor
- Aplicarea cunoştinţelor privind localizarea unui punct de vânzare
si a ariei de piaţă
- Explicarea şi interpretarea tehnicilor privind amenajarea
magazinului
- Descrierea noţiunilor privind designul unui magazin
- Aplicarea cunoştinţelor privind dotarea şi amenajarea interioară
a depozitului comercial
10.5 Seminar
- Efectuarea temelor de verificare pe platforma de învățământ
Danubius online
- Frecventa la seminarii
10.6 Standard minim de performanță
- Cunoaşterea in proportie de 50% a informatiei predate la curs
- Activitate la seminar 50%
10.4 Curs

Data completării
01.09.2019

Semnătura titularului de curs
Lector univ.dr. Rose-Marie Pușcaciu

Data avizării în departament
10.09.2019

10.2 Metode
de evaluare
Examinare
scrisă

10.3 Pondere
din nota finală
70%

Evaluare pe
parcurs

30%

Semnătura titularului de seminar
Lector univ.dr. Rose-Marie Pușcaciu
Semnătura directorului de departament
Lect. univ. dr. Rose-Marie Pușcaciu

4

FIȘA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituția de învățământ superior
1.2 Facultatea / Departamentul
1.3 Catedra
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii1
1.6 Programul de studii / Calificarea

UNIVERSITATEA „DANUBIUS” GALAȚI
ȘTIINȚE ECONOMICE
FINANȚE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR
Administrarea Afacerilor
LICENȚĂ
Economia Comertului, Turismului și Serviciilor

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităților de curs
2.3 Titularul activităților de seminar
2.4 Anul de studiu
III 2.5 Semestrul

DOCTRINE ECONIMICE CONTEMPORANE
Lect.univ.dr. Ioan Gina
Lect.univ.dr. Ioan Gina
V
2.6 Tipul de evaluare
E 2.7 Regimul disciplinei2

Obl.

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
2
din care: 3.2 curs
1
3.3 seminar / laborator
3.4 Total ore din planul de învățământ
28
din care: 3.5 curs
14 3.6 seminar / laborator
3.7 Distribuția fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activități
3.8 Total ore de studiu individual
22
3.9 Total ore pe semestru
50
3.10 Numărul de credite
2

1
14
ore
10
10

2
0

4. Precondiții (acolo unde este cazul) (Se menționează disciplinele care trebuie studiate anterior.)
4.1 de curriculum
4.2 de competențe

- Nu este cazul
- Nu este cazul

5. Condiții (acolo unde este cazul)
5.1 de desfășurare a cursului
5.2 de desfășurare a seminarului
/ laboratorului

sală de curs dotată cu videoproiector
sală de seminar dotată cu videoproiector și acces la Internet

Competențe
profesionale

6. Competențe specifice acumulate (Vizează competențele asigurate de programul de studiu din care face parte
disciplina.)

1
2

C1 Realizarea prestațiilor în comerț, turism și servicii
C1.1 Definirea adecvată a conceptelor şi principiilor specifice teoriei economice, precum şi a celor din
domeniul comerţului, turismului şi serviciilor

licență, masterat, doctorat
obligatorie, opţională, facultativă
1

Competențe
transversale

nu este cazul

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei

7.2 Obiectivele specifice


Insuşirea si cunoasterea modului în care ideile și paradigmele au
influențat economia în ansamlul ei.
 Studiul disciplinei oferă studenților aparatul ştiinţific adecvat
cunoaşterii mai profunde a realităţii, a înţelegerii politicilor
economice.

Cunoașterea și însușirea celor mai importante contribuții în
cadrul teoriilor economice înregistrate de-a lungul istoriei

Cunoașterea și înțelegerea raționamentelor economice dezvoltate
de-a lungul istoriei

8. Conținuturi
8.1 Curs
Curs 1: Gândirea economică în Antichitate și Evul
Mediu - 1 oră
Mercantilismul – 1 oră
Curs 2: Liberalismul economic. Fiziocrații – 1 oră
Școala clasică engleză. Adam Smith, David Ricardo,
Thomas Robert Malthus, Jean Baptiste Say, John
Stuart Mill– 1 oră
Curs 3: Marxismul – 2 ore
Curs 4: Neoclasicismul. Carl Menger, William
Stanley Jevons, Leon Walras – 2 ore
Curs 5: Keynesismul – 2 ore

Metode de predare

Observații

Prelegere

Predarea cunoştinţelor se face în
conformitate cu strategiile actuale,
folosind slide-uri, platforma
Danubius on-line, dialog, analize,
comparații, exemplificări s.a., cu
scopul de a realiza o centrare pe
student și pe rezultatele învățării

Curs 6: Neoliberalismul economic – 1 oră
Influența Școlii Austriece asupra evoluției științei
economice - 1 oră
Curs 7: Ciclul economic. Teorii endogene și exogene
ale ciclului economic, Tipologii și faze ale ciclului
economic – 2 ore
Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi
- Gheorghe Popescu, Evoluţia gândirii economice, Editura George Bariţiu, Cluj-Napoca, 2000
- Gheorghe Popescu, Istoria gândirii economice, Ed. Pro Transilvania, Bucureşti, 2001
- Ioan Gina, Abordări teoretice și practice ale crizei economice, Ed. Zigotto, 2013
- Sultana Sută Sălăjean, Doctrine şi curente în gândirea economică modernă şi contemporană, Editura ALL,
Bucureşti, 2008
Bibliografie de elaborare a cursului
- Beaud Michel, Dostaler Gilles,Gândirea economică de după Keynes, Eurosong&Book, București, 2000
- Blaug Mark, Teoria economică în retrospectivă, Editura didactica și pedagogică, 1992
- Crouzet François, A History of the European Economy, 1000-2000, The University Press of Virginia, 2001
- Dobrescu Emilian, Cartea crizelor. O privire optimistă, Editura Wolters Kluwer, 2010
- Friedman Milton, Friedman D. Rose, Libertatea de a alege, O declarație personală, Editura Publica, 2009
- Friedman Milton, The Crime of 1873, The Journal of Political Economy, vol. 98, no.6, Dec. 1990, pp.1159-1194
- Gheorghe Doglu, Criza: finanțe, teorii. Studii alese, Editura Centrului de informare și documentare economică,
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2009
- Gheorghe Popescu, Evoluţia gândirii economice, Editura George Bariţiu, Cluj-Napoca, 2000
- Gheorghe Popescu, Istoria gândirii economice, Ed. Pro Transilvania, Bucureşti, 2001
- Hayek Friedrich A., Monetary Theory and the Trade Cycle, Sentry Press, New York, 1933
- Ioan Gina, Abordări teoretice și practice ale crizei economice, Ed. Zigotto, 2013
- Keynes John Maynard, Teoria generală a ocupării forței de muncă, a dobânzii și a banilor, Editura Publica,
București, 2009
- Kindleberger P. Charles, Aliber Z.Robert, Manias, Panics and Crashes, A history of financial crises, Palgrave
Macmillan, New York, 2005
- Krugman Paul, Întoarcerea Economiei Declinului și Criza din 2008, Editura Publica, București, 2009
- Krugman Paul, Conștiința unui liberal, Ed. Publica, București, 2010
- Maddison Angus, Business Cycle, Long Waves and Phases of capitalist development, Oxford University Press,
1991, disponibil la http://www.ggdc.nl/maddison/
- Minsky P. Hyman, Cum să stabilizăm o economie instabilă, Editura Publica, București 2011
- Rothbard Murray, The panic of 1819. Reactions and Policies, Ludwig von Mises Institute, 2002
- Rothbard N.Murray, America’s Great Depression, Fifth Edition, The Ludwig von Mises Institute, 2000
- Schumpeter Joseph Alois, Business Cycles: A theoretical, historical and statistical analysis of the Capitalist
process, Mc Graw-Hill, New York, 1939
- Schumpeter Joseph Alois, Poate supraviețui capitalsimul? Distrugerea creatoare și viitorul economiei globale,
Editura Publica, 2011
- Sultana Sută Sălăjean, Doctrine şi curente în gândirea economică modernă şi contemporană, Editura ALL,
Bucureşti, 2008
8.2 Seminar / laborator
Metode de predare
Observații
Seminar 1: Gândirea economică în Antichitate și
Evul Mediu - 1 oră/ Mercantilismul – 1 oră
Seminar 2: Liberalismul economic – 1 oră/ Școala
clasică engleză – 1 oră
Se sistematizează
Seminar 3: Marxismul – 2 ore
aspectele teoretice și
Seminar 4: Neoclasicismul (Marginalismul) – 2 ore
practice, se propun și
Scop: Centrare pe student și pe
Seminar 5: Keynesismul – 2 ore
lucrează
cu
studenții
rezultatele învățării
Seminar 6: Neoliberalismul – 1 oră/ Influența Școlii
studii
de
caz
Austriece asupra evoluției științei economice – 1
oră
Seminar 7: Ciclul economic. Teorii endogene și
exogene ale ciclului economic, Tipologii și faze ale
ciclului economic – 2 ore
Bibliografie
- Gheorghe Popescu, Evoluţia gândirii economice, Editura George Bariţiu, Cluj-Napoca, 2000
- Gheorghe Popescu, Istoria gândirii economice, Ed. Pro Transilvania, Bucureşti, 2001
- Ioan Gina, Abordări teoretice și practice ale crizei economice, Ed. Zigotto, 2013
- Sultana Sută Sălăjean, Doctrine şi curente în gândirea economică modernă şi contemporană, Editura ALL,
Bucureşti, 2008
- Beaud Michel, Dostaler Gilles, Gândirea economică de după Keynes, Eurosong&Book, București, 2000
- Friedman Milton, Friedman D. Rose, Libertatea de a alege, O declarație personală, Editura Publica, 2009
- Minsky P. Hyman, Cum să stabilizăm o economie instabilă, Editura Publica, București 2011
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor
profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului


Insuşirea si cunoasterea modului în care ideile și paradigmele au influențat economia în ansamlul ei.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de
evaluare

10.3 Pondere
din nota finală

3

Cunoaşterea şi utilizarea noţiunilor specifice
Examen scris
70%
Capacitatea de utilizare adecvată a principiilor,
normelor şi metodelor de operare impuse de
disciplină
Capacitatea de analiză, sinteză şi interpretare a
teoriilor maceroeconomice
10.5 Seminar / laborator
Explicarea şi interpretarea corectă a noțiunilor, Evaluare continuă
30%
efectuarea de proiecte teoretice şi/sau practice
Capacitatea de corelare a aspectelor teoretice
cu cele practice
10.6 Standard minim de performanță
 Cunoaşterea şi utilizarea noţiunilor specifice disciplinei, explicarea şi interpretarea corectă a unor idei
specifice acesteia, precum şi proiecte teoretice şi/sau practice de aplicare a noţiunilor specifice prezentate la
curs si seminar in proportie de 70%
 activitate la seminar de 30%
10.4 Curs

Data completării
1/ 09 /2019

Semnătura titularului de curs
Lect. univ.dr. Ioan Gina

Data avizării în departament
10 / 09 / 2019

Semnătura titularului de seminar
Lect. univ. dr. Ioan Gina

Semnătura directorului de departament
Lect. univ.dr. Pușcaciu Rose Marie
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FIȘA DISCIPLINEI1
1. Date despre program
1.1 Instituția de învățământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
2
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii / Calificarea

Universitatea „DANUBIUS” Galați
Facultatea de Științe Economice
Departamentul de Finanțe și Administrarea Afacerilor
Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor
Licență
ECTS

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei / Cod
2.2 Titularul activităților de curs
2.3 Titularul activităților de laborator
2.4 Anul de
III 2.5 Semestrul
studiu

Comerț electronic
Lector univ.dr. Laura Danilescu
Lector univ.dr. Laura Danilescu
5

2.6 Tipul de evaluare3

E

2.7 Regimul disciplinei

4

Op/S

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3
din care: 3.2 curs
1
3.3 seminar / laborator
din care: 3.5 curs
3.4 Total ore din planul de învățământ
42
14 3.6 seminar / laborator
Distribuția fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activități
3.7 Total ore de studiu individual
58
3.8 Total ore pe semestru
100
3.9 Numărul de credite
4

2
28
ore
20
10
20
0
2
6

4. Precondiții (acolo unde este cazul) (Se menționează disciplinele care trebuie studiate anterior.)
4.1 de curriculum
4.2 de competențe




Nu este cazul
Nu este cazul

5. Condiții (acolo unde este cazul)
5.1 de desfășurare a cursului
5.2 de desfășurare a seminarului /
laboratorului




Sală de curs dotată cu videoproiector, laptop și ecran de proiecție.
Sală de laborator dotată cu calculatoare, rețea, legătură la Internet, soft
dedicat pentru programare.

Competențe
profesionale

6. Competențe specifice acumulate (Vizează competențele asigurate de programul de studiu din care face parte disciplina.)
C1.3. Rezolvarea problemelor în contexte bine definite asociate: conceperii, planificării şi executării de
activități în cadrul firmelor de comerț, turism şi servicii
C2.5 Fundamentarea de planuri de comercializare, de oferte, de programe de promovare – publicitate,
promovare directă, relații publice, marketing direct

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al
disciplinei

1

Din punct de vedere interdisciplinar, se urmăreşte corelarea noţiunilor de la disciplinele de
profil economic cu cele privind tehnologia informaţiei.
În cadrul cursului se urmăreşte însuşirea conceptelor de bază legate de rețelele de

Cf. MO al României, Partea I, nr. 800 bis / 13.12.2011, Ordinul Ministrului nr. 5703 / 18.10.2011
licență, masterat, doctorat
3
E – examen, Pv – probă de verificare, C - colocviu
4
Ob - obligatorie, Op - opţională, F - facultativă

2

7.2 Obiectivele specifice

calculatoare, a cunostinţelor necesare lucrului în medii interactive şi distribuite, precum şi
utilizarea Internet-ului în procesele de afaceri.
 Însușirea deprinderilor necesare comunicării prin mediul Internet.
 Deprinderea unor cunoștințe de bază pentru a putea dezvolta o afacere utilizând rețeaua
Internet.
 Cunoașterea direcțiilor de dezvoltare a tipurilor de afaceri în mediul Internet.
 Însușirea cunoștințelor necesare asigurării unei securități minimale a afacerilor în
mediul Internet.

8. Conținuturi
8.1 Curs
Curs 1- 2 ore
Internet: istoric, arhitectura reţelei Internet. Tipuri de
rețele. Internet, intranet, extranet. Definiții, deosebiri și
asemănări.
Curs 2 – 2 ore
Rețele private virtuale. Generalități. Sisteme de
autentificare. Sisteme intranet: componente, organizare.
Sistemul de securitate al unui intranet.
Curs 3 – 2 ore
Afacerile și Internet-ul. Revoluția și necesitatea existenței
pe Internet. Afaceri electronice: definiție, evoluție,
perspective.
Curs 4 – 2 ore
Utilizarea Internet-ului în procese de afaceri. Modele de
afaceri pe Internet.
Curs 5 – 2 ore
Noțiuni generale privind comerțul tradițional. Comerțul
electronic pe Internet. Comerțul electronic: definiție,
evoluție, perspective.
Curs 6 – 2 ore
Standarde ale comerțului electronic. Infrastructura
comerțului electronic. Forme ale comerțului electronic.
Avantaje și dezavantaje.
Curs 7 – 2 ore
Modele ale comerțului electronic. Modelul B2C. Modele
ale comerțului electronic. Modelul B2B.
Aspecte legislative privind comerțul electronic.
8.2. Laborator
Laborator 1-2 – 4 ore
Prezentarea produselor software necesare lucrului la
laborator si pentru proiect. Introducere în limbajul
HTML. Alegerea temelor de proiect.
Laborator 3-5 – 6 ore
Utilizarea elementelor de bază HTML: tag, element,
atribut, stiluri de text, inserare paragrafe, formatare, liste
(neordonate, ordonate, de definiții).
Laborator 6-8 – 6 ore
Utilizarea elementelor HTM: adăugare referințe și
legături, e-mail, imagini, crearea de formulare.
Laborator 9-11 – 6 ore
Utilizarea elementelor HTM: tabele, frame-uri, inserarea
de elemente multimedia.
Laborator 12-14 – 6 ore
Utilizarea elementelor HTML: checkbox, radio, submit,
reset. Finalizarea proiectului.

Metode de predare
Expunerea:descrierea,
explicația, prelegerea. Postarea
cursurilor si a diapozitivelor
cursurilor la secțiunea Syllabus
pe platforma de învățământ si
lucru colaborativ Danubius
Online
Conversația: in cadrul
cursurilor se utilizează dialogul,
dezbaterea, conversațiile de
fixare si consolidare a noțiunilor
prezentate
Problematizarea: utilizarea
întrebărilor grila cu răspunsuri
unice sau multiple, fill in the
blank sau de tip eseu in testele de
autoevaluare a cunoștințelor
dobândite.

Observații
Predarea noțiunilor in
cadrul orelor de curs
se face in conformitate
cu strategiile actuale
utilizând elemente de
noutate
(prezentări/diapozitive
integrate in platforma
de învățământ si lucru
colaborativ Danubius
Online) in vederea
îndeplinirii reperului
principal al procesului
Bologna unde
învățământul este
centrat pe student si pe
rezultatul învățării.

Descoperirea: descoperirea
experimentala sau prin
documentare cat si cea dirijata
sau independenta a unor noțiuni
sau fundamente in cadrul orelor
de curs
Metode de predare
Expunerea:descrierea,
explicația, prelegerea. Postarea
structurii laboratoarelor la
secțiunea Syllabus pe platforma
de învățământ si lucru
colaborativ Danubius Online
Conversația: in cadrul orelor de
seminar se utilizează dialogul,
dezbaterea, conversațiile de
fixare si consolidare a noțiunilor
prezentate.
Problematizarea: utilizarea
instrumentelor si tehnicii de
calcul in vederea întocmirii
sarcinilor cerute din cadrul
orelor de seminar.
Simularea unor cereri privind
întocmirea unor documente in
timpul stabilit cu scopul
verificării cunoștințelor
dobândite.

Observații
Predarea noțiunilor in
cadrul orelor de
seminar se face in
conformitate cu
strategiile actuale
utilizând elemente de
noutate
(prezentări/diapozitive
integrate in platforma
de învățământ si lucru
colaborativ Danubius
Online) in vederea
îndeplinirii reperului
principal al procesului
Bologna unde
învățământul este
centrat pe student si pe
rezultatul învățării.

Descoperirea: descoperirea
experimentala sau prin
documentare cat si cea dirijata
sau independenta a unor noțiuni
sau fundamente in cadrul orelor
de seminar
Bibliografie

Belu, M., Paraschiv, D., Comănescu, A., M., (2004), Tranzacții pe Internet, București, Editura Economică

Ghilic-Micu, B., Stoica, M., (2002), eActivitățile în societatea informațională, București, Editura Economică

Patriciu, V., (1999), Sisteme electronice de plăţi, PC Report nr.83/august 1999

Roşca, I., Gh. & alt, (2004), Comerţul electronic. Concepte, tehnologii şi aplicaţii. Bucureşti, Editura
Economică

Roşca, I., Gh., Ţăpuş, N. (coord.), (2000), Internet şi Intranet - Concepte şi aplicaţii, Bucureşti, Editura
Economică

Roșca, I., Gh., Ghilic-Micu, B., Stoica, M., (2006), Informatica. Societatea informațională. E-serviciile,
București, Editura Economică

Tanenbaum, A., (1998), Reţele de calculatoare, Tg. Mureş, Ediţia a treia, Editura Agora

Vîrlan, G., (2003), Reţele de calculatoate – Internet, Brăila, Editura Evrika

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice,
asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conținutul disciplinei este în concordanță cu discipline similare predate în alte centre universitare din țară și străinătate.
Pentru a ține cont de cerințele pieței muncii conținutul disciplinei este adaptat în permanență, tinându-se cont de
produsele software utilizate în firme.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

Prezența și participarea activă la orele Examinare finală în sesiunea
de curs. Interesul pentru studiu de examene.
individual.
10.5 Seminar / laborator
Capacitatea de a utiliza corect Proiect, participarea activă la
cunoștințele acumulate. Capacitatea activitățile de laborator.
de aplicare în practică a acestor
cunoțtințe. Interesul pentru studiu
individual.
10.6 Standard minim de performanță
Notele obţinute atât la activitatea de laborator cât şi la examinări (proiect și examinare finală) să fie 5.
10.4 Curs

Data completării
02 / 09 / 2019

Semnătura titularului de curs,
Lector univ.dr. Laura Danilescu
_________________________

Data avizării în departament
10 / 09 / 2019

10.3 Pondere
din nota finală
70%

30 %

Semnătura titularului de laborator,
Lector univ.dr. Laura Danilescu
________________________

Semnătura directorului de departament,
Lect. univ.dr. Rose-Marie Pușcaciu
__________________________

FIȘA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituția de învățământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii1
1.6 Programul de studii / Calificarea

Universitatea „DANUBIUS” Galați
Științe Economice
Finanțe și Administrarea Afacerilor
Administrarea Afacerilor
Licență
Economia Comerțului Turismului și Serviciilor

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităților de curs
2.3 Titularul activităților de seminar
2.4 Anul de studiu
III 2.5 Semestrul

MEDIUL DE AFACERI EUROPEAN
Conf. univ. dr. Gabriela MARCHIS
Conf. univ. dr. Gabriela MARCHIS
VI 2.6 Tipul de evaluare
E 2.7 Regimul disciplinei2

Obl.

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4
din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar / laborator
3.4 Total ore din planul de învățământ
56
din care: 3.5 curs
28 3.6 seminar / laborator
3.7 Distribuția fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri
Tutoriat/consultații
Examinări
Alte activități
3.8 Total ore de studiu individual
69
3.9 Total ore pe semestru
125
3.10 Numărul de credite
5

2
28
ore
20
20
20
2
2
5

4. Precondiții (acolo unde este cazul) (Se menționează disciplinele care trebuie studiate anterior.)
4.1 de curriculum
Economie europeană
C4 Gestionarea și alocarea resurselor materiale și financiare
C4.5 Participarea la fundamentarea de studii de prefezabilitate şi fezabilitate a investiţiilor pentru
afaceri
4.2 de competențe
C6 Asistență în managementul resurselor umane
C6.2 Explicarea şi interpretarea de situaţii/procese concrete din domeniul administrării
afacerilor pentru interpretarea corectă a evoluţiilor pieţei muncii şi a evoluţiilor din interiorul
firmelor în ceea ce priveşte angajaţii
5. Condiții (acolo unde este cazul)
5.1 de desfășurare a cursului
5.2 de desfășurare a seminarului

sală dotată cu proiector și acces la Internet
sală dotată cu proiector și acces la Internet

6. Competențe specifice acumulate (Vizează competențele asigurate de programul de studiu din care face parte
disciplina.)
Competențe
profesionale

Competențe
transversale

C1 Realizarea prestațiilor în comerț, turism și servicii
C1.2 Explicarea și interpretarea de date și informații din punct de vedere cantitativ și calitativ, pentru
formularea de argumente și decizii concrete asociate comerțului, turismului si serviciilor
C4 Gestionarea și alocarea resurselor materiale și financiare
C4.5 Participarea la fundamentarea de studii de prefezabilitate si fezabilitate a investițiilor pentru
afaceri.
Nu este cazul

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)
Introducerea elementelor necesare cunoaşterii, înţelegerii, şi aprofundării
1
2

licență, masterat, doctorat
obligatorie, opţională, facultativă

1

7.1 Obiectivul general al disciplinei

7.2 Obiectivele specifice

contextului economic general ce caracterizează în prezent spaţiul european.
Evidenţierea într-o perspectivă panoramică sintetică a aspectelor privind criza
financiară internaţională şi a modalităţilor practice de dezvoltare a mediului de
afaceri european în contextul îndeplinirii obiectivelor Strategiei Europa 2020.
Analiza critică a politicilor comunitare în domeniul concurenţei şi industriei şi
evidenţierea perspectivelor dezvoltării economiei româneşti şi a posibilităţilor
reale de integrare în Uniunea Europeană.
Manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific
în care se regăseşte disciplina “Mediul de afaceri european”.
Valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice.

8. Conținuturi
8.1 Curs (2 ore/curs)
Metode de predare
Observații
Cursul 1 Concepte privind mediul de afaceri (2 ore)
- Expunerea: descrierea,
Cursul 2 Criza financiară internaţională (2 ore)
explicaţia, prelegerea dialog,
2.1. Cadrul economic general
prelegeri cu oponenţi, prelegeri în
2.2. Răspunsul european
echipă.
Predarea cunoştinţelor
Cursul 3 Planul de redresare al economiei europene (2 ore)
- Postarea pe platforma
se face în conformitate
Cursul 4 Mediul economic european (2 ore)
4.1. Strategia Europa 2020
electronică de învățământ
cu strategiile actuale,
Danubius online, în meniul
folosind elemente
4.2. Climatul economic
Resurse a unor materiale de
novatoare – slide-uri,
Cursul 5 Politica Uniunii Europene în domeniul concurenţei (2 ore)
5.1. Ce este concurenţa?
documentare suplimentară (filme, platforma Danubius on5.2. Eficienţa relativă a concurenţei şi monopolurile
prezentări, Rapoarte CE).
line, dialog, analize,
- Conversaţia: dezbaterea,
comparații,
5.3. Interdicţia privind abuzul de poziţie dominantă
dialogul, conversaţii de fixare şi
exemplificări s.a., cu
Cursul 6 Politica comunitară în domeniul concurenţei şi fuziunile
consolidare a cunoştinţelor,
scopul de a realiza o
de firme (2 ore)
conversaţii de sistematizare şi
centrare pe student și
Cursul 7 Repere generale privind politica industrială a Uniunii
sinteză, conversaţii de aplicare.
pe rezultatele învățării
Europene (2 ore)
- Problematizarea: utilizarea
Cursul 8 Tratatele Uniunii Europene şi politica industrială (2 ore)
întrebărilor-problemă,
Cursul 9 Antreprenoriatul european (2 ore)
problemelor şi situaţiilorCursul 10 IMM-urile, factor-cheie în dezvoltarea mediului de
problemă.
afaceri european (2 ore)
Cursul 11-12 Finanțarea mediului de afaceri european (4 ore)
Cursul 13-14 Sistemul instrumentelor structurale (4 ore)
Bibliografie
1. Documente electronice furnizate în meniul Resurse pe platforma Danubius Online.
2. Marchis G. (2016) „Doing Business in Romania between Hopes, Realities and Risks”, in Acta Universitatis Danubius
OEconomica, ISSN: 2065-0175, Indexed in: EconPapers, ICAAP, RePEc, IDEAS, Intute, Copernicus, EBSCO, ProQuest, DOAJ,
SCIPIO, Vol.12, no.4, pp.86-94, http://journals.univ-danubius.ro/index.php/oeconomica/article/view/3342/3447
3. Marchis Gabriela (2015) Mediul de afaceri european, ediția a II-a revizuită și adăugită, editura: Universitară Danubius, Galaţi,
132 pag., ISBN: 978-606-533-341-3 (electronic).
4. European Union (2014), “Cohesion Policy 2014-2020”, Panorama Inforegio, 48:1-48. Luxembourg: Publications Office of the
European Union.
5. Marchis Gabriela (2014) The EU New Cohesion Policy – A Leading Part in Transforming the European Economy 5th
International Conference on Business and Economy (ICBE) “Steps towards Responsible Research and Innovation in a Global
Economy”, 5-7 June, Spiru Haret University, Faculty of Accounting and Financial Management, Constanța, România, pp.147-156.
http://www.researchgate.net/publication/263468242_The_EU_New_Cohesion_Policy__A_Leading_Part_in_Transforming_the_European_Economy

6. Marchis Gabriela (2014) EU Funding for 2014-2020 – Upcoming Opportunities and Challenges, the 9th edition of the
International Conference “European Integration Realities and Perspectives” (EIRP), 16-17 May, Danubius University of Galați,
România, http://www.researchgate.net/publication/262301067_European_Integration_-Realities_and_Perspectives_2014_EU_Funding_for_20142020__Upcoming_Opportunities_and_Challenges

7. Official Journal of the European Union (2013) Regulation (EU) No 1287/2013 of the European Parliament and of the Council of
11 December 2013 establishing a Program for the Competitiveness of Enterprises and small and medium-sized enterprises (COSME)
(2014-2020) and repealing Decision No 1639/2006/EC
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0033:0049:EN:PDF
8. Official Journal of the European Union (2013) Regulation (EU) No 1300/2013 of the European Parliament and of the

Council of 17 December 2013 on the Cohesion Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1084/2006
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0281:0288:EN:PDF
9. Official Journal of the European Union (2013) Regulation (EU) No 1301/2013 of the European Parliament and of the Council of
17 December 2013 on the European Regional Development Fund and on specific provisions concerning the Investment for growth
and jobs goal and repealing Regulation (EC) No 1080/2006
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0289:0302:EN:PDF
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10. Official Journal of the European Union (2013) Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of
17 December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the
Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying
down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the
European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:EN:PDF
11. Official Journal of the European Union (2013) Regulation (EU) No 1304/2013 of the European Parliament and of the Council of
17 December 2013 on the European Social Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1081/2006
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0470:0486:EN:PDF
12. Marchis Gabriela Opportunities, Challenges and Results of the Performance Management Process, International Conference of
Annals of the University of Bucharest – Series of Administrative Science (AUB-SAS) “The Public Administration – Current Trends”,
Faculty of Business and Administration, University of Bucharest, pp. 371-380, http://aub-sas.faa.ro/en/article/OPPORTUNITIESCHALLENGES-AND-RESULTS-OF-THE-PERFORMANCE-MANAGEMENT-PROCESS~737.html
13. Ionescu Romeo, Marchis Gabriela (2012) „The Global Crisis’ Impact over EU Public Policies”, LAP Lambert Academic
Publishing, Saarbrücken, Germany, 356 pag., ISBN 978-3-659-20226-1.
14. Marchis Gabriela, Impactul extinderii Uniunii Europene asupra strategiilor şi politicilor regionale, editura: Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti, 2009.
15. Marchis Gabriela, Analiza fondurilor europene pre şi post aderare în România, editura: Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,
2009.
8.2 Seminar (2 ore/seminar)
Metode de predare
Observații
Seminar 1 Seminar organizatoric (inclusiv stabilirea colectivelor de
- Descoperirea: redescoperirea
lucru şi a temelor de proiect) (2 ore)
dirijată şi independentă,
descoperirea creativă,
Seminar 2 Evoluţii şi tendinţe ale sectorului IMM din România în
contextul european (prezentare referate, analiză critică, notare) (2 ore)
descoperirea prin documentare,
descoperirea experimentală.
Seminar 3-4 Impactul crizei economice asupra sectorului IMM
(prezentare referate, analiză critică, notare) (4 ore)
- Problematizarea: utilizarea
Studenții vor realiza
întrebărilor-problemă,
prezentări power-point
Seminar 5 Testare periodică (2 ore)
problemelor şi situaţiilorpe tematica enunțată în
Seminar 6 Impactul mediului de afaceri asupra dezvoltării
problemă.
cadrul seminarului
economiei româneşti (prezentare referate, analiză critică, notare) (2
ore)
- Conversaţia: dezbaterea,
organizatoric,
dialogul, conversaţii de fixare şi
respectând cerințele
Seminar 7-8 Analiza distribuţiei teritoriale a IMM-urilor la nivel
consolidare a cunoştinţelor,
minime obligatorii
regional în România (prezentare referate, analiză critică, notare) (4
ore)
conversaţii de sistematizare şi
(format, structură, etc.)
sinteză, conversaţii de aplicare.
Seminar 9 Testare periodică (2 ore)
Seminar 10 Dificultăţi şi oportunităţi pentru mediul de afaceri
românesc – rezultate ale procesului de aderare la U.E. (prezentare
referate, analiză critică, notare) (2 ore)
Seminar 11 Surse de finanţare ale mediului de afaceri (prezentare
referate, analiză critică, notare) (2 ore)
Seminar 12-14 Bune practici în utilizarea de către IMM-uri a
Fondurilor Structurale şi de Coeziune (prezentare referate, analiză
critică, notare) (6 ore)
Bibliografie
1.
Documente electronice furnizate în meniul Resurse pe platforma Danubius Online.
2.
Marchis G. (2016) „Doing Business in Romania between Hopes, Realities and Risks”, in Acta Universitatis Danubius
OEconomica, ISSN: 2065-0175, Indexed in: EconPapers, ICAAP, RePEc, IDEAS, Intute, Copernicus, EBSCO, ProQuest, DOAJ,
SCIPIO, Vol.12, no.4, pp.86-94, http://journals.univ-danubius.ro/index.php/oeconomica/article/view/3342/3447
3.
Marchis Gabriela (2015) Mediul de afaceri european, ediția a II-a revizuită și adăugită, editura: Universitară Danubius, Galaţi,
132 pag., ISBN: 978-606-533-341-3 (electronic).
4.
European Union (2014), “Cohesion Policy 2014-2020”, Panorama Inforegio, 48:1-48. Luxembourg: Publications Office of the
European Union.
5. Marchis Gabriela (2014) The EU New Cohesion Policy – A Leading Part in Transforming the European Economy 5th
International Conference on Business and Economy (ICBE) “Steps towards Responsible Research and Innovation in a Global
Economy”, 5-7 June, Spiru Haret University, Faculty of Accounting and Financial Management, Constanța, România, pp.147-156.
http://www.researchgate.net/publication/263468242_The_EU_New_Cohesion_Policy__A_Leading_Part_in_Transforming_the_European_Economy

6. Marchis Gabriela (2014) EU Funding for 2014-2020 – Upcoming Opportunities and Challenges, the 9th edition of the
International Conference “European Integration Realities and Perspectives” (EIRP), 16-17 May, Danubius University of Galați,
România,
http://www.researchgate.net/publication/262301067_European_Integration_-Realities_and_Perspectives_2014_EU_Funding_for_20142020__Upcoming_Opportunities_and_Challenges

7. Official Journal of the European Union (2013) Regulation (EU) No 1287/2013 of the European Parliament and of the Council of
11 December 2013 establishing a Program for the Competitiveness of Enterprises and small and medium-sized enterprises (COSME)
(2014-2020) and repealing Decision No 1639/2006/EC
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0033:0049:EN:PDF
8. Official Journal of the European Union (2013) Regulation (EU) No 1300/2013 of the European Parliament and of the
3

Council of 17 December 2013 on the Cohesion Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1084/2006
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0281:0288:EN:PDF
9. Official Journal of the European Union (2013) Regulation (EU) No 1301/2013 of the European Parliament and of the Council of
17 December 2013 on the European Regional Development Fund and on specific provisions concerning the Investment for growth and
jobs goal and repealing Regulation (EC) No 1080/2006
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0289:0302:EN:PDF
10. Official Journal of the European Union (2013) Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of
17 December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the
Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying
down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the
European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:EN:PDF
11. Official Journal of the European Union (2013) Regulation (EU) No 1304/2013 of the European Parliament and of the Council of
17 December 2013 on the European Social Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1081/2006
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0470:0486:EN:PDF
12. Ferrán Brunet (2013) Convergence and Divergences in the European Economy: Rebalancing and Being Competitive in a
Non‐optimal Monetary Union, Serie Documentos de Trabajo, 03/2013, Instituto Universitario de Analisis Economico y Social,
Universidad de Alcala.
13. European Commission (2012) Simplifying Cohesion Policy for 2014-2020, Directorate-General for Regional Policy
Communication, Luxembourg: Publications Office of the European Union, ISBN 978-92-79-23148-3.
14. Thomas I. Palley (2013) Europe’s crisis without end: The consequences of neoliberalism run amok, Macroeconomic Policy
Institute, Hans-Böckler-Stiftung, Germany ISSN: 1861-2199, IMKWorking Paper is an online publication series available at:
http://www.boeckler.de/imk_5016.htm
15. Marchis Gabriela, Impactul extinderii Uniunii Europene asupra strategiilor şi politicilor regionale, editura: Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti, 2009.
16. Marchis Gabriela, Analiza fondurilor europene pre şi post aderare în România, editura: Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,
2009.
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor
profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Participarea la identificarea unor soluții pentru probleme ale comunității legate de creșterea eficienței activității
economice.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

- Cunoaşterea şi utilizarea noţiunilor specifice.
Examinare scrisă
- Efectuarea temelor de seminar și susținerea
Notarea temelor și a
testului de verificare.
testului de verificare
- Prezența integrală la seminar.
10.6 Standard minim de performanță
- Efectuarea temelor de seminar respectând următoarea structură:
1. Rezumat (maxim 200 cuvinte)
2. Cuvinte cheie (3-5 cuvinte cheie, altele decât cele folosite în titlu)
3. Introducere
4. Stadiul cercetărilor efectuate în tematica investigată
5. Expunerea problemei
6. Concepte şi terminologie
7. Rezolvarea problemei – soluţii identificate
8. Analiza rezultatelor
9. Concluzii
10. Propuneri
11. Bibliografie
- Promovarea testului periodic
- Prezenţa integrală la seminarii
10.4 Curs
10.5 Seminar

Data completării
01/09/2019

Semnătura titularului de curs
Conf.univ.dr. Gabriela Marchis
__________________________
Data avizării în departament
10/09/2019

10.3 Pondere
din nota finală
70%
30%

Semnătura titularului de seminar
Conf.univ.dr. Gabriela Marchis
_________________________
Semnătura directorului de departament
Lect. univ. dr. Rose-Marie Pușcaciu
__________________________
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FIȘA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituția de învățământ superior
1.2 Facultatea / Departamentul
1.3 Catedra
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii1
1.6 Programul de studii / Calificarea

Universitatea „DANUBIUS” Galați
Stiinte Economice
Finante si Administrarea Afacerilor
Administrarea Afacerilor
Licenta
Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităților de curs
2.3 Titularul activităților de seminar
2.4 Anul de studiu
III 2.5 Semestrul

MANAGEMENT STRATEGIC
Lector univ. dr. Panaitescu Manuela
Lector univ. dr. Panaitescu Manuela
VI 2.6 Tipul de evaluare
E 2.7 Regimul disciplinei2

Obl.

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4
din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar / laborator
3.4 Total ore din planul de învățământ
56
din care: 3.5 curs
28 3.6 seminar / laborator
3.7 Distribuția fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activități
3.8 Total ore de studiu individual
44
3.9 Total ore pe semestru
100
3.10 Numărul de credite
4

2
28
ore
20
10
10
2
2

4. Precondiții (acolo unde este cazul) (Se menționează disciplinele care trebuie studiate anterior.)
4.1 de curriculum

4.2 de competențe

 Management
C1 Realizarea prestatiilor in comert, turism, servicii
C1.1 Definirea adecvata a conceptelor si principiilor specifice teoriei economice, precum si a
celor din domeniul comerțului, turismului si serviciilor
C1.4 Culegerea si prelucrarea de date din surse documentare alternative si din activitatea curenta,
pentru evaluarea factorilor care influențeaza realizarea prestațiilor în organizațiile din comerț,
turism si servicii
C5 Asigurarea calitații prestațiilor în comerț, turism și servicii
C5.1 Definirea adecvata a conceptelor si principiilor specifice managementului calitații aplicat
serviciilor
C5.3 Aplicarea unor principii si metode de baza pentru rezolvarea de probleme/situații specifice
asigurarii calitații în comerț, turism si servicii
C6 Asistența în managementul resurselor umane
C6.1 Identificarea adecvata a conceptelor legate de planificarea, organizarea, coordonarea si
controlul activitații resurselor umane în contextul specificitații pieței muncii din domeniul
administrarii afacerilor
CT2 Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o echipa plurispecializata si aplicarea de
tehnici de relationare si munca eficienta in cadrul echipei

5. Condiții (acolo unde este cazul)
5.1 de desfășurare a cursului
5.2 de desfășurare a seminarului / laboratorului




Sală de curs, dotată cu laptop, videoproiector
Sală de laborator, dotată cu: calculatoare, legătură la Internet

6. Competențe specifice acumulate (Vizează competențele asigurate de programul de studiu din care face parte
disciplina.)

1
2

licență, masterat, doctorat
obligatorie, opţională, facultativă

Competențe profesionale
Competențe
transversale

C1 Realizarea prestatiilor in comert, turism,servicii
C1.4 Culegerea si prelucrarea de date din surse documentare alternative si din activitatea curenta, pentru
evaluarea factorilor care influențeaza realizarea prestațiilor în organizațiile din comerț, turism si servicii
C3 Gestionarea relatiilor cu clientii si furnizorii
C3.4 Fundamentarea de studii şi analize, organizatorice şi de eficienţă a activităţii firmelor în vederea acordării
de consiliere şi asistenţă
C3.5 Consiliere şi asistenţă prin elaborarea de proiecte profesionale care răspund problemelor concrete ale
clienţilor
C6 Asistenta in managementul resurselor umane
C6.1. Identificarea adecvata a conceptelor legate de planificarea,organizarea,coordonarea si controlul activitatii
resurselor umane in contextul specificitatii pietei muncii din domeniul administrarii afacerilor.
C6.3 Rezolvarea de probleme, situații, studii de caz specifice resurselor umane: recrutare, selecție, motivare,
salarizare, orarul de munca, formare.
C6.4 Estimarea necesarului de resurse umane în raport cu cerinţele de volum şi eficienţă a organizaţiei

Nu este cazul

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei

7.2 Obiectivele specifice


Cunoasterea si utilizarea adecvata a notiunilor specifice disciplinei
si interpretarea unor idei specifice acesteia precum si proiecte teoretice
si/sau practice de aplicare a notiunilor specifice.

Insusirea metodologiei de baza utilizata in managementul strategic

Intelegerea si utilizarea strategiilor in cadrul organizatiei

Cunoasterea resurselor utilizate in managementul strategic

Intelegerea si aplicarea etapelor de urmat in alegerea unei strategii.

8. Conținuturi
8.1 Curs
Curs 1: Notiuni generale 2 ore
-Management
-Conceptul de strategie
-Management strategic
-Etapele managementului strategic
Curs 2: Modelul de management strategic.Avantajele
managementului strategic. 2 ore
Curs 3 și 4: Misiunea si viziunea organizatiei. 4 ore
- Misiunea organizaţiei
- Viziunea organizaţiei
- Importanta viziunii si a misiunii organizatiei
- Caracteristicile misiunii
- Componentele misiunii organizaţiei
Curs 5: Analiza mediului extern 2 ore
Curs 6 și 7: Analiza mediului intern 4 ore
- Procesul de evaluare al mediului intern
- Cultura organizaţiei
- Istoria organizaţiei
- Mediul psihologic
- Liderii organizaţiei
- Cadrul fizic
- Tehnologia si efectele asupra culturii organizatiei
- Managementul organizaţiei
- Relaţiile de management
- Matricea de Evaluare Interna
Curs 8 și 9: Tipuri de strategii 4 ore.
- Strategiile Intensive
- Strategii de diversificare
- Strategii defensive
- Joint-venture şi Strategii combinate
- Fuziuni

Metode de predare

Observații

Prelegerea, explicatia si
dialogul cu studentii, printr-o
prezentare atat sub aspect
teoretic cat si practico-educativ.

Predarea cunostintelor
se face in conformitate
cu strategiile actuale,
folosind elemente
novatoare-slide-uri,
Platforma Danubius online, dialog,
exemplificari s.a. cu
scopul de a realiza o
centrare pe student si pe
rezultatele invatarii

Curs 10: Managementul strategic in IMM 2 ore
Curs 11 și 12: Managementul strategic în
Administraţia Publică 4 ore
Consideraţii generale
- Noua abordare managerială în administraţia publică
- Modelul de management strategic în administraţia
publică
- Premisele planificării
- Misiunea şi obiectivele strategice
- Stabilirea obiectivelor organizaţiei
- Implementarea
- Evaluarea
Curs 13 și 14: Previziunea în managementul strategic
4 ore
- Metode de previziune
- Conceptul de “Reinventing Government”
- Conceptul de Marketing Public
Bibliografie
1. Allaire, Y., Fîrşirotu, M., Management strategic, Ed. Economică, Bucureşti, 1998
2. Băcanu, B., Management strategic, Ed. Teora, Bucureşti, 1999
3. Ciobanu, I., Management strategic, Ed. Polirom, Iaşi, 1998
4. Constantinescu, D.A., Ungureanu, A.M., Costache, A., Management strategic, Ed. Semne ‘94, Bucureşti, 1999
5. Crişan, S., Strategii în aprovizionarea materială a întreprinderii industriale, Ed. Continent, Sibiu, 2001
6. Dan, V. (coord.), Isaic-Maniu, R., Mitran, D., Stan, E., Strategii şi structuri industriale competitive, Ed. All
Educational, Bucureşti, 1997;
7. Dima, I.C., Dura, C., Management strategic, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 2003
8. Florescu, C., Strategii în conducerea activităţii întreprinderii. Reevaluări în teoria şi practica marketingului, Ed.
Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1987
9. Istocescu, A., Strategia şi managementul strategic al firmei, Bucureşti, Editura ASE, 2003
10. Lynch, R., Strategia corporativă, Ed. ARC, Chişinău, 2002
11.Nicolescu, O. (coord.), Strategii manageriale de firmă, Ed. Economică, Bucureşti,1996
12.Russu, C., Management strategic, Ed. All Beck, Bucureşti, 1999
8.2 Seminar
Metode de predare
Observații
Seminar 1: Componenta managerială - 2 ore
(componenta de performanţe şi de scădere a entropiei)
- Sistem managerial modern
- Structură de organizare suplă, eficientă, nebirocratică
- Sistem de planificare modern
Seminar 2: Componenta economico-financiară - 2 ore
(componenta suport şi de echilibru)
- Asigurarea de resurse financiare adecvate
- Valorificarea resurselor financiare proprii şi atrase
- Conducerea eficientă a politicii de credit
- Consolidarea relaţiilor cu instituţiile financiare şi de
asigurări
Seminar 3: Componenta de poziţionare pe piaţă - 2
ore
Se sistematizeaza partea
Scop: Centrare pe
(componenta de inserţie competitivă)
teoretica predata la curs, se
student si pe rezultatele
- Evaluarea poziţiei cantitative, de profil şi calitative pe
propun si se lucreaza cu
invatarii
piaţă – studiul competitorilor
studentii aplicatii practice.
- Opţiunea pentru diversificare, concentrare, integrare
Seminar 4: Componenta investiţională - 2 ore
(componenta de dezvoltare raţională)
- Investiţii cu determinare în productivitate şi calitate
- Eliminarea investiţiilor de prestigiu
- Conceperea investiţiilor de dezvoltare articulate
- Investiţii care să răspundă tipului de producţie
caracteristic
Seminar 5: Componenta tehnologică - 2 ore
(componenta transformatoare )
- Folosirea unor tehnologii moderne
- Organizarea flexibilă a producţiei
- Acreditarea ISO a produselor
Seminar 6: Componenta resurse - 2 ore

(materiale, umane, informaţionale)
(componenta- suport limitativă)
- Dimensionarea riguroasă a resurselor
- Normarea folosirii resurselor
- Selecţionarea celor mai potrivite resurse
- Relaţii bune cu furnizorii de anumite resurse
Seminar 7: Componenta de vânzări - 2 ore
(componenta de relaţionare profitabilă)
- Corelarea cu celelalte componente pentru creşterea
vânzărilor
- Constituirea, după caz a unei reţele de distribuţie
- O politică de preţ atent concepută
- Căutarea permanentă de noi segmente şi nişe de
distribuţie şi vânzare
Seminar 8 și 9: Strategii aplicate in IMM – studii de
caz - 4 ore
Seminar 10 și 11: Strategii aplicate sectorului public –
studii de caz - 4 ore
Seminar 12 și 13: Elaborarea planurilor strategice in
IMM - 4 ore
Seminar 14: Elaborarea planurilor strategice in
sectorul public - 2 ore.
Bibliografie minimala de studiu pentru studenti
1.Panaitescu Manuela, Note de curs - Management strategic, 2015.
Bibliografie de elaborare a cursului
1. . Allaire, Y., Fîrşirotu, M., Management strategic, Ed. Economică, Bucureşti, 1998
2. Băcanu, B., Management strategic, Ed. Teora, Bucureşti, 1999
3. Ciobanu, I., Management strategic, Ed. Polirom, Iaşi, 1998
4. Constantinescu, D.A., Ungureanu, A.M., Costache, A., Management strategic, Ed. Semne ‘94, Bucureşti, 1999
5. Crişan, S., Strategii în aprovizionarea materială a întreprinderii industriale, Ed. Continent, Sibiu, 2001
6. Dan, V. (coord.), Isaic-Maniu, R., Mitran, D., Stan, E., Strategii şi structuri industriale competitive, Ed. All
Educational, Bucureşti, 1997;
7. Dima, I.C., Dura, C., Management strategic, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 2003
8. Florescu, C., Strategii în conducerea activităţii întreprinderii. Reevaluări în teoria şi practica marketingului, Ed.
Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1987
9. Istocescu, A., Strategia şi managementul strategic al firmei, Bucureşti, Editura ASE, 2003
10. Lynch, R., Strategia corporativă, Ed. ARC, Chişinău, 2002
11.Nicolescu, O. (coord.), Strategii manageriale de firmă, Ed. Economică, Bucureşti,1996
12.Russu, C., Management strategic, Ed. All Beck, Bucureşti, 1999
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor
profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului


Participarea la identificarea unor solutii manageriale pentru problemele comunitatii
organizatoric si decizional.

legate de sistemul

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.4 Curs

Frecventa, parcurgerea bibliografiei, cunoasterea
informatiilor predate la curs, obtinerea
competentelor profesionale
10.5 Seminar / laborator
Frecventa, elaborarea unor teme, teste,
participarea la dezbateri la seminar
10.6 Standard minim de performanță
 Cunoasterea in proportie de 50% a informatiei predate la curs;
 Activitatea la seminar de 50%
Data completării
09.09.2019

Semnătura titularului de curs
Lect. univ. dr. Manuela Panaitescu

Data avizării în departament
10.09.2019

10.2 Metode de
evaluare
Examen scris

10.3 Pondere
din nota finală
70%

Evaluare continua

30%

Semnătura titularului de seminar
Lect. univ. dr. Manuela Panaitescu
Semnătura directorului de departament
Lect. univ. dr. Rose-Marie Pușcaciu

FIȘA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituția de învățământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii1
1.6 Programul de studii / Calificarea
2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităților de curs
2.3 Titularul activităților de seminar
2.4 Anul de studiu
III 2.5 Semestrul

Universitatea „DANUBIUS” Galați
Științe Economice
Finanțe și Administrarea Afacerilor
Administrarea Afacerilor
Licenţă
ECTS

DEZVOLTARE LOCALĂ ȘI REGIONALĂ
Lect. univ. dr. Luminița Maria FILIP
Lect. univ. dr. Luminița Maria FILIP
VI 2.6 Tipul de evaluare
E 2.7 Regimul disciplinei2

Obl.

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4
din care: curs
2
seminar / laborator
3.4 Total ore din planul de învățământ
56
din care: curs
28 seminar / laborator
3.7 Distribuția fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activități ( participare sesiuni comunicări ştiinţifice, proiecte de cercetare ş.a.)
3.8 Total ore de studiu individual
69
3.9 Total ore pe semestru
125
3.10 Numărul de credite
5

2
28
ore
20
20
20
2
7

4. Precondiții (acolo unde este cazul) (Se menționează disciplinele care trebuie studiate anterior.)
4.1 de curriculum
4.2 de competențe

1
2

Microeconomie, Macroeconomie, Economie europeană
C1 Realizarea prestatiilor in comert, turism,servicii
C1.1 Definirea adecvată a conceptelor şi principiilor specifice teoriei economice, precum şi a
celor din domeniul comerţului, turismului şi serviciilor
C1.2 Explicarea şi interpretarea de date si informaţii din punct de vedere cantitativ şi calitativ,
pentru formularea de argumente şi decizii concrete asociate comerţului, turismului şi serviciilor
C2 Comercializarea produselor / serviciilor
C2.2 Explicarea şi interpretarea fluxurilor si a tehnicilor de comercializare diferenţiat după natura
produselor şi serviciilor
C3 Gestionarea relatiilor cu clientii si furnizorii
C3.1 Definirea conceptelor privind cererea şi oferta de bunuri şi servicii, inclusiv în activitatea de
turism, a comportamentului consumatorilor şi a normelor de protecţie a acestora
C3.2 Explicarea şi interpretarea fenomenelor şi proceselor economice specifice comerţului,
turismului şi serviciilor pe baza conceptelor privind cererea şi oferta de servicii şi a
comportamentului consumatorilor
C4 Gestionarea și alocarea resurselor materiale și financiare
C4.1 Descrierea conceptelor şi principiilor evidenţei contabile aplicate în finanţarea activităţilor
de comerţ, turism, servicii, precum şi a metodologiei şi indicatorilor de fundamentare a alocării
resurselor
C4.3 Elaborarea de calcule pentru diferite situaţii alternative (variante decizionale) în alocarea de
resurselor
C4.5 Participarea la fundamentarea de studii de prefezabilitate şi fezabilitate a investiţiilor pentru
afaceri
C6 Asistenta in managementul resurselor umane
C6.2 Explicarea şi interpretarea de situaţii/procese concrete din domeniul administrării
afacerilor pentru interpretarea corectă a evoluţiilor pieţei muncii şi a evoluţiilor din interiorul

licență, masterat, doctorat
obligatorie, opţională, facultativă
1

firmelor în ceea ce priveşte angajaţii
5. Condiții (acolo unde este cazul)
5.1 de desfășurare a cursului
5.2 de desfășurare a seminarului / laboratorului

- sală de curs dotată cu proiector
- sală de seminar dotată cu proiector și acces la Internet

Competențe
transversale

Competențe
profesionale

6. Competențe specifice acumulate (Vizează competențele asigurate de programul de studiu din care face parte
disciplina.)
C4 Gestionarea și alocarea resurselor materiale și financiare
C4.5 Participarea la fundamentarea de studii de prefezabilitate şi fezabilitate a investiţiilor pentru afaceri
C6 Asistență în managementul resurselor umane
C6.2 Explicarea şi interpretarea de situaţii/procese concrete din domeniul administrării afacerilor pentru
interpretarea corectă a evoluţiilor pieţei muncii şi a evoluţiilor din interiorul firmelor în ceea ce priveşte
angajaţii
C6.5 Fundamentarea de proiecte de recrutare, selecţie, motivare, salarizare a resursei umane din domeniul
administrării afacerilor

Nu este cazul

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei

7.2 Obiectivele specifice


Disciplina Dezvoltare regională și rurală are ca obiectiv general
abordarea dezvoltării socio-economice regionale din perspectiva Europei
integrate.

introducerea elementelor necesare abordării economico-sociale la
nivel regional;

integrarea cunoştinţelor deja acumulate cu cele aferente integrării
și procesului de catching up;

analiza disparităților regionale la nivelul Uniunii Europene și al
României;

evidenţierea perspectivelor politicii europene de coeziune.

8. Conținuturi
8.1 Curs
Curs 1 (2 ore)
Fundamentele economiei spaţiale
Curs 2 (2 ore)
Definirea conceptului de regiune
Curs 3 (2 ore)
Abordarea sistematică a problemelor regionale. Evoluţia concepţiilor
privind sistemele socio-economice regionale
Curs 4 (2 ore)
Analiza politicilor regionale
Curs 5 (2 ore)
Echilibrul general al activităţii economice regionale
Curs 6 (2 ore)
Sistemele informaţional și informatic ale activităţii economice
regionale
Curs 7-8 (4 ore)
Modelarea economică la nivel regional
Curs 9-10 (4 ore)
Metode de analiză regională
Curs 11-12 (4 ore)
Creşterea economică regională
Curs 13-14 (4 ore)
Probleme regionale în context european

Metode de predare

Observații

prelegerea, dezbaterea
unor texte de lege

Predarea
cunoştinţelor se face
în conformitate cu
strategiile actuale,
folosind elemente
novatoare – slide-uri,
platforma Danubius
on-line, dialog,
analize, comparații,
exemplificări s.a., cu
scopul de a realiza o
centrare pe student și
pe rezultatele
învățării

2

Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi
Ionescu Romeo (2009). Dezvoltare regională. București:Didactică şi Pedagogică.
Ionescu Romeo (2014). Regional sustainable development under the crisis’impact, LAP LAMBERT Academic
Publishing, Saarbrücken, Germany.
European Commission (2013). European Economic Forecast – Winter. Brussels.
Bibliografie de elaborare a cursului
Constantin D.L., Ionescu R.V., Marchis G. (2006) Fondurile structurale – instrumente ale politicii regionale, în
contextul proceselor de integrare europeană, publicaţie ştiinţifică, A.S.E., Bucureşti.
Constantin Luminița-Daniela, coord. (2007) Coeziunea economico-socială și politica regională : contribuția
fondurilor europene la finanțarea programelor , Editura ASE, București.
European Commission (2013). European Economic Forecast – Winter. Brussels.
Ionescu R., Marchis G. (2006) Teoria integrării economice comunitare, Editura Fundației Academice
Danubius, Galați.
Ionescu R., Marchis G. (2006) Uniunea Europeană – prezent și perspective, Editura Didactică și Pedagogică,
București.
Ionescu R. (2010) Mediul de afaceri european, Editura GUP, Galați.
Ionescu Romeo (2009) Dezvoltare regională, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.
Ionescu Romeo (2014). Regional sustainable development under the crisis’impact, LAP LAMBERT Academic
Publishing, Saarbrücken, Germany.
Ministerul Integrării Europene (2005) Direcţia Generală de Dezvoltare Regională, Direcţia Politici Regionale
şi Programe, Strategia Naţională de Dezvoltare Regională - Programul Operaţional Regional - 2007-2013, Bucureşti.
8.2 Seminar / laborator
Metode de seminarizare
Observații
Seminar 1 (2 ore)
Regiunea, abordarea regională, dezvoltarea regională în contextul
U.E.
Seminar 2 (2 ore)
Analiza politicii regionale din România. Studiu de caz: Regiunea 2
SE
Seminar 3 (2 ore)
Testare periodică 1
Seminar 4 (2 ore)
Opinii pro şi contra optimului economic la nivel regional.
prelegerea, dezbaterea
Scop: Centrare pe
Seminar 5 (2 ore)
unor modele de
student și pe
Analiza sistemului statistic regional
previzionare,
analiza
rezultatele
învățării
Seminar 6 (2 ore)
unor
studii
previzionale
Analiza disparităţilor socio-economice la nivel regional.
Seminar 7 (2 ore)
Raportul regional-naţional-internaţional în contextul European
Seminar 8 (2 ore)
Testare periodică II
Seminar 9-10 (4 ore)
Analiza factorilor socio-economici care contribuie la creșterea
economică a județului Galați
Seminar 11-12 (4 ore)
Probleme regionale în context european
Seminar 13-14 (4 ore)
Proiecte privind dezvoltarea socio-economică a regiunii Sud-Est
Bibliografie
Constantin D.L., Ionescu R.V., Marchis G. (2006) Fondurile structurale – instrumente ale politicii regionale, în
contextul proceselor de integrare europeană, publicaţie ştiinţifică, A.S.E., Bucureşti.
Constantin Luminița-Daniela, coord. (2007) Coeziunea economico-socială și politica regională : contribuția
fondurilor europene la finanțarea programelor , Editura ASE, București.
Ionescu R., Marchis G. (2006) Teoria integrării economice comunitare, Editura Fundației Academice
Danubius, Galați.
Ionescu R., Marchis G. (2006) Uniunea Europeană – prezent și perspective, Editura Didactică și Pedagogică,
București.
Ionescu R. (2010) Mediul de afaceri european, Editura GUP, Galați.
Ionescu Romeo (2009) Dezvoltare regională, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.
Ministerul Integrării Europene (2005) Direcţia Generală de Dezvoltare Regională, Direcţia Politici Regionale
şi Programe, Strategia Naţională de Dezvoltare Regională - Programul Operaţional Regional - 2007-2013, Bucureşti.
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9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor
profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Participarea la identificarea unor soluţii pentru probleme ale comunităţii legate de dezvoltarea regională în
contextul coeziunii socio-economice europene.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

Frecvenţă, parcurgerea bibliografiei,
cunoaşterea informaţiei predate la curs
10.5 Seminar / laborator
Frecvenţă, elaborarea unor referate, teme
de casă, teste, participarea la dezbateri la
seminar
10.6 Standard minim de performanță
 cunoaşterea în proporţie de 60 % a informaţiei predate la curs;
 activitate la seminar de 50 %.
10.4 Curs

10.2 Metode de
evaluare
Examen scris
Evaluare continuă

10.3 Pondere
din nota finală
70%
30%

Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

1/09/2019

Lect. univ. dr. Luminița Maria Filip

Lect. univ. dr. Luminița Maria Filip

Data avizării în departament
10/09/2019

Semnătura directorului de departament
Lect.univ.dr. Rose-Marie Pușcaciu
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FIȘA DISCIPLINEI1
1. Date despre program
1.1 Instituția de învățământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii2
1.6 Programul de studii / Calificarea

Universitatea „DANUBIUS” Galați
Științe economice
Finanţe şi Administrarea Afacerilor
Administrarea Afacerilor
Licenţă
Economia Comerțului Turismului și a Serviciilor

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităților de curs
2.3 Titularul activităților de seminar
2.4 Anul de studiu
III
2.5 Semestrul

MĂRFURI ALIMENTARE ȘI SECURITATEA
CONSUMATORULUI
Lect. univ.dr. Păuna Dan
Lect. univ.dr. Păuna Dan
VI
2.6 Tipul de evaluare E
2.7 Regimul disciplinei3

Obl.

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4
din care: 1 curs
2
1 seminar / laborator
3.4 Total ore din planul de învățământ
56
din care: 14 curs
28 14 seminar / laborator
3.7 Distribuția fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activități ( participare sesiuni comunicări ştiinţifice, proiecte de cercetare ş.a.)
3.8 Total ore de studiu individual
44
3.9 Total ore pe semestru
100
3.10 Numărul de credite
4

2
28
ore
20
10
10
2
2

4. Precondiții (acolo unde este cazul) (Se menționează disciplinele care trebuie studiate anterior.)
4.1 de curriculum
4.2 de competențe

Nu este cazul
Nu este cazul

5. Condiții (acolo unde este cazul)
5.1 de desfășurare a cursului
5.2 de desfășurare a seminarului / laboratorului

- sală de curs dotată cu proiector
- sală de seminar dotată cu proiector și acces la Internet

Competențe
profesionale

6. Competențe specifice acumulate (Vizează competențele asigurate de programul de studiu din care face parte
disciplina.)

C3 Gestionarea relațiilor cu clienții și furnizorii
C3.1 Definirea conceptelor privind cererea şi oferta de bunuri şi servicii, inclusiv în activitatea de turism, a
comportamentului consumatorilor şi a normelor de protecţie a acestora

1

Fisa este întocmita de titularul disciplinei şi are statutul de ˵punct de vedere al acestuia˝, intrând sub incidenţa
dreptului de autor. Orice preluare de idei se va face doar cu acceptul titularului.
2
licență, masterat, doctorat
3
obligatorie, opţională, facultativă
1

Competențe
transversale

Nu este cazul

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)
- Disciplina Mărfuri alimentare și securitatea consumatorului are ca obiectiv
general însușirea de catre studenți a problemelor teoretice legate de principal
principalele grupe de marfuri alimentare;
7.1 Obiectivul general al disciplinei
- Disciplina aduce în prim plan elemente care vizează protecția
consumatorului de mărfuri alimentare;
- Disciplina pune accent pe metodele de fabricație și principalele proprietăți
organoleptice ale principalelor alimente și băuturi
- Consumerismul și protecția consumatorului;
- Carnea și produsele din carne;
7.2 Obiectivele specifice
- Cerealele și produsele din cereale;
- Principalele băuturi, ouă, produse zaharoase, pește, stimulente;
- Lapte și produsele din lapte
8. Conținuturi
8.1 curs
Metode de predare
Observații
Curs 1-2 (4 ore)
Protecția Consumatorului și produsele alimentare
Curs 3-4 (4 ore)
Predarea cunoştinţelor se face
Clasificare și valoarea nutritivă
în conformitate cu strategiile
Prelegeri
în
sistem
Curs 5-6 (4 ore)
actuale, folosind elemente
interactiv, lucrări
Conservarea și păstrarea alimentelor. Garantarea calității.
novatoare
– slide-uri, platforma
practice /aplicatii,
Curs 7-8 (4 ore)
Danubius
on-line, dialog,
analize
Cerealele și produsele zaharoase
analize, comparații,
Curs 9-10 (4 ore)
exemplificări s.a., cu scopul de
Legume, fructe, stimulente și băuturi
a realiza o centrare pe student și
Curs 11-12 (4 ore)
pe rezultatele învățării
Carnea și peștele
Curs 13-14 (4 ore)
Ouă, lapte și grăsimi alimentare
Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi
1. Pauna Dan , Mărfuri alimentare și protecția consumatorului, (2016), Editura Zigotto, Galaţi
2. Bîrcă A., Merceologia produselor alimentare (2002), București, Editura didactică şi pedagogică;
3. Bîrcă A., Merceologie alimentară: Verificarea calităţii produselor alimentare, (2000), Brașov, Editura Omnia UNI
SAST;
4. Bologa, Neicu ş.a.(2006), Merceologie alimentară – Bucureşti, Editura Universitară;
5. Bologa, Neicu ş. a.(2007), Merceologie alimentară : Metode şi tehnici de determinare a calităţii - Bucureşti, Editura
Universitară ;
6. Botiş E., Tehnologia produselor culinare,(1973),București, Editura didactică şi pedagogică;
7. Chirică, L.(1995), Bazele merceologiei – Tulcea, Editura Grup Poligrafic;
8. Dima D.,Stănescu D., Merceologia produselor de alimentaţie publică, (1996), București, Universitatea Creştină
“Dimitrie Cantemir”;
9. Diaconu, I.(1998), Merceologie alimentară – Bucureşti, Editura Eficient ;
10. Frăţilă R. Studiul mărfurilor alimentare,(1997), Cluj-Napoca, Editura Presa Universitară Сlujeană;
11. Pamfilie R.,Procopie R., Design şi estetica mărfurilor,(2002), Bucureşti, Editura ASE;
12. Păunescu, Coriolan (2005), Fundamente ale merceologiei alimentare - Galaţi, Editura Fundaţiei Academice
Române;
13. Rotaru, Gabriela (1994), Bazele merceologiei - Galaţi, Editura Zigotto S.R.L;
14. Stanciu, Ion ş.a.(2003), Merceologie – Bucureşti, Editura Oscar Print, 2003;
Bibliografie de elaborare a cursului
1. Bîrcă A., Merceologia produselor alimentare (2002), București, Editura didactică şi pedagogică;
2. Banu C.Musteaţă G. Principii de drept alimentar,(2003), București, Editura AGIR;
2

3. Bîrcă A., Merceologie alimentară: Verificarea calităţii produselor alimentare, (2000), Brașov, Editura Omnia UNI
SAST;
4. Botiş E., Tehnologia produselor culinare,(1973),București, Editura didactică şi pedagogică;
5. Dima D.,Stănescu D., Merceologia produselor de alimentaţie publică, (1996), București, Universitatea Creştină
“Dimitrie Cantemir”;
6. Diaconescu I. Merceologie alimentară,(1998), București, Editura Eficient;
7. Dima D., Pamfilie R., Procopie R. Mărfurile alimentare în comerţul internaţional, (2001), București, Editura
Economică;
8. Frăţilă R. Studiul mărfurilor alimentare,(1997), Cluj-Napoca, Editura Presa Universitară Сlujeană;
9. Nicolescu, R. Tehnologia restaurantelor,(1998),București Editura INTER-REBS;
10. Pamfilie R.,Procopie R., Design şi estetica mărfurilor,(2002), Bucureşti, Editura ASE;
11. Procopie R. Bazele merceologiei, (2001), Bucurști, ASE;
12. Rus F. Bazele operaţiilor din industria alimentară, (2001), Brașov, Editura Universităţii Transilvania;
13. Stănescu D. Alimentaţie-Catering,(1998), București, Editura Oscar Print;
14. Ţărdea C., Chimia şi analiza vinului, (2007), Editura Ion Ionescu de la Brad, Iaşi
8.2. seminar / laborator
Metode de predare
Observații
Seminar 1-2 (4 ore)
Sistemul european RAPEX (rapid alert system for all
dangerous consumer products) privind notificarea produselor
cu risc grav şi imediat, și rolul acestuia în cadrul UE.
Seminar 3-4 (4 ore)
Valoarea nutritivă a diferitelor mărfuri alimentare/produse
agricole
Realuarea recapitulativă de
Seminar 5-6 (4 ore)
către cadrul didactic a
Norme și standarde de calitate din industria alimentară
aspectelor predate în
Seminar 7-8 (4 ore)
timpul cursului, expunerea
Norme de calitate privind comercializarea produselor din
Scop: Centrare pe
aplicaţiei/aplicaţiilor/probl
cereale și a produselor zaharoase
student
și pe rezultatele
emelor şi întrebărilor şi
Seminar 9-10 (4 ore)
învățării
solicitarea
participării
Trepte de calitate în producția de vin.
studenţilor la
Tipuri calitative de comercializare a cafelei.
rezolvarea/discutarea
Model de citire a unei etichete de vin/bere
acestora
Seminar 11-12 (4 ore)
Norme de calitate privind comercializarea produselor din
carne.
Model de citire a unei etichete a produselor din carne
Seminar 13-14 (4 ore)
Norme de calitate privind comercializarea produselor din
lapte.
Model de citire a unei etichete a produselor din lapte
Bibliografie
1. Pauna Dan , Mărfuri alimentare și protecția consumatorului, (2016), Editura Zigotto, Galaţi
2. Bîrcă A., Merceologia produselor alimentare (2002), București, Editura didactică şi pedagogică;
3. Bîrcă A., Merceologie alimentară: Verificarea calităţii produselor alimentare, (2000), Brașov, Editura Omnia UNI
SAST;
4. Bologa, Neicu ş.a.(2006), Merceologie alimentară – Bucureşti, Editura Universitară;
5. Bologa, Neicu ş. a.(2007), Merceologie alimentară : Metode şi tehnici de determinare a calităţii - Bucureşti, Editura
Universitară ;
6. Botiş E., Tehnologia produselor culinare,(1973),București, Editura didactică şi pedagogică;
7. Chirică, L.(1995), Bazele merceologiei – Tulcea, Editura Grup Poligrafic;
8. Dima D.,Stănescu D., Merceologia produselor de alimentaţie publică, (1996), București, Universitatea Creştină
“Dimitrie Cantemir”;
9. Diaconu, I.(1998), Merceologie alimentară – Bucureşti, Editura Eficient ;
10. Frăţilă R. Studiul mărfurilor alimentare,(1997), Cluj-Napoca, Editura Presa Universitară Сlujeană;
11. Pamfilie R.,Procopie R., Design şi estetica mărfurilor,(2002), Bucureşti, Editura ASE;
12. Păunescu, Coriolan (2005), Fundamente ale merceologiei alimentare - Galaţi, Editura Fundaţiei Academice
Române;
13. Rotaru, Gabriela (1994), Bazele merceologiei - Galaţi, Editura Zigotto S.R.L;
14. Stanciu, Ion ş.a.(2003), Merceologie – Bucureşti, Editura Oscar Print, 2003;
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9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor
profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
 Aria vastă de cupindere a disciplinei se adresează studenților care vor sa-și dezvolte o carieră în industria turismului,
firmelor care organizează cursuri de pregătire a lucrătorilor din turism și, vine în ajutorul hotelierilor care vor sa-și
dezvolte serviciile oferite;
 Motivarea pentru realizarea unei abordări interdisciplinare;
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere
din nota finală

Frecvenţă,
parcurgerea
bibliografiei,
Examen scris
70%
cunoaşterea informaţiei predate la curs
Frecvenţă, elaborarea unor referate, teme de
10.5 Seminar / laborator
Evaluare continuă
30%
casă, participarea la dezbateri la seminar.
10.8 Standard de performanță

Examen scris 70 % , din care o examinare scrisa (10%) pe parcursul semestrului din tematica cursurilor
parcurse (se puncteaza cu 1pct),

Activitate la seminar de 30 %, din care:
 In cadrul seminariilor prezența este de 50%+1 din numărul acestora 10% ( se punctează cu 1p),
 Elaborarea referatelor, participarea la dezbateri, 10% ( se punctează cu 1p),
 Rezolvarea temelor de casa10% (se puncteaza cu 1pct);
10.9. Standard minim de performanță
1. pentru promovarea disciplinei este necesara acumularea unui punctaj minim de 5 pct .
2. in cadrul examenului studentul trebuie sa cunoasca in totalitate informatia predata la curs
10.4 Curs

Data completării
1 / 09 /2019

Semnătura titularului de curs
Lect. univ. dr. PĂUNA Dan

Data avizării în departament
10 / 09 /2019

Semnătura titularului de seminar
Lect. univ. dr. PĂUNA Dan
Semnătura directorului de departament
Lect. univ. dr. Rose-Marie Pușcaciu
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FIȘA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituția de învățământ superior
1.2 Facultatea / Departamentul
1.3 Catedra
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii1
1.6 Programul de studii / Calificarea

Universitatea „DANUBIUS” Galați
Științe Economice
Finanțe și Administrarea Afacerilor
Administrarea Afacerilor
Licență
Economia Comertului, Turismului si Serviciilor

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităților de curs
2.3 Titularul activităților de seminar
2.4 Anul de studiu
I 2.5 Semestrul

MICROECONOMIE
Prof.univ.dr. Florin Dan Puscaciu
Lect.univ.dr. Gina Ioan
I
2.6 Tipul de evaluare
E 2.7 Regimul disciplinei2

Obl.

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4
din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar / laborator
3.4 Total ore din planul de învățământ
56
din care: 3.5 curs
28 3.6 seminar / laborator
3.7 Distribuția fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activități
3.8 Total ore de studiu individual
94
3.9 Total ore pe semestru
150
3.10 Numărul de credite
6

2
28
ore
30
30
30
2
2

4. Precondiții (acolo unde este cazul) (Se menționează disciplinele care trebuie studiate anterior.)
4.1 de curriculum
4.2 de competențe




Nu este cazul
Nu este cazul

5. Condiții (acolo unde este cazul)
5.1 de desfășurare a cursului
5.2 de desfășurare a seminarului /
laboratorului




sală de curs dotată cu proiector
sală de seminar dotată cu proiector și acces la Internet

Competențe profesionale

6. Competențe specifice acumulate (Vizează competențele asigurate de programul de studiu din care face parte
disciplina.)

1
2

C1 Realizarea prestațiilor în comerț, turism și servicii
C1.1 Definirea adecvată a conceptelor şi principiilor specifice teoriei economice, precum şi a celor din
domeniul comerţului, turismului şi serviciilor
C1.2 Explicarea şi interpretarea de date si informaţii din punct de vedere cantitativ şi calitativ, pentru
formularea de argumente şi decizii concrete asociate comerţului, turismului şi serviciilor
C3 Gestionarea relațiilor cu clienții și furnizorii
C3.1 Definirea conceptelor privind cererea şi oferta de bunuri şi servicii, inclusiv în activitatea de turism, a
comportamentului consumatorilor şi a normelor de protecţie a acestora
C3.2 Explicarea şi interpretarea fenomenelor şi proceselor economice specifice comerţului, turismului şi
serviciilor pe baza conceptelor privind cererea şi oferta de servicii şi a comportamentului consumatorilor
C4 Gestionarea și alocarea resurselor materiale și financiare
C4.1 Descrierea conceptelor şi principiilor evidenţei contabile aplicate în finanţarea activităţilor de comerţ,
turism, servicii, precum şi a metodologiei şi indicatorilor de fundamentare a alocării resurselor
C4.3 Elaborarea de calcule pentru diferite situaţii alternative (variante decizionale) în alocarea de resurselor

licență, masterat, doctorat
obligatorie, opţională, facultativă
1

Competențe
transversale

Nu este cazul

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei

7.2 Obiectivele specifice

Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei,
explicarea şi interpretarea unor idei caracteristice acesteia prin utilizarea
unor metode, tehnici şi instrumente de analiză aplicate într-o economie
concurențială

Însuşirea şi înţelegerea noţiunilor de bază din microeconomie, cum
ar fi: nevoile, resursele, bunurile, cererea, oferta, factoriide producţie, pragul
de rentabilitate, monopolul, oligopolul, etc

Familiarizarea studenţilor cu modul de funcţionare a
întreprinderilor la nivel microeconomic

Aplicarea cunoştinţelor dobândite, în domenii conexe

Utilizarea cunoştinţelor la însuşirea celorlalte discipline de
specialitate

Identificarea relaţiilor principale dintre fenomenele şi procesele
economice, sensul şi natura acestora

Dezvoltarea abilităţilor analitice de bază

Dezvoltarea abilităţilor argumentative

8. Conținuturi
8.1 Curs
Metode de predare
Observații
Curs 1: Comportamentul economic al consumatorului – 2
ore
Predarea cunoştinţelor
Curs 2: Comportamentul economic al consumatorului - 2
se face în conformitate
ore
cu strategiile actuale,
Curs 3: Teoria comportamentului producatorului - 2 ore
folosind elemente
Curs 4: Teoria comportamentului producatorului - 2 ore
novatoare – slide-uri,
Curs 5: Cererea de bunuri - 2 ore
Prelegere în sistem interactiv
platforma Danubius
Curs 6: Cererea de bunuri - 2 ore
on-line, dialog,
Curs 7: Oferta de bunuri - 2 ore
analize,
comparații,
Curs 8: Oferta de bunuri - 2 ore
exemplificări
s.a., cu
Curs 9: Echilibrul - 2 ore
scopul
de
a
realiza
o
Curs 10: Echilibrul - 2 ore
centrare
pe
student
și
Curs 11: Profitul - 2 ore
pe rezultatele învățării
Curs 12: Profitul - 2 ore
Curs 13: Concurenta - 2 ore
Curs 14: Concurenta - 2 ore
Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi

Pușcaciu, F.D. (2010). Microeconomie, Curs ID, Editura Universitară Danubius, Galați
Bibliografie de elaborare a cursului

Pușcaciu, F.D. (2002). Economie politică, Editura Omnia Uni S.A.S.T, Brasov

Pușcaciu, F.D. (2010). Microeconomie, Curs ID, Editura Universitară Danubius

Krugman, P. și Wells, R. (2009). Microeconomics, Second Edition, Worth Publishers

Perloff, J.M. (2012). Microeconomics, Sixth Edition, Addison-Wesley

Varian, H.R. (2010). Intermediate Microeconomics, Eighth Edition, W.W.Norton&Company
8.2 Seminar / laborator
Metode de predare
Observații
Seminar 1: Comportamentul consumatorului - aplicatii - 2 ore
Seminar 2: Maximizarea utilitatii –aplicatii - 2 ore
Seminar 3: Comportamentul producatorului - aplicatii - 2 ore
Seminar 4: Costul productiei – aplicatii - 2 ore
Aplicații în sistem
Scop: Centrare pe
Seminar 5: Cererea –aplicatii - 2 ore
interactiv
student și pe
Seminar 6: Elasticitatea cererii – aplicatii - 2 ore
rezultatele învățării
Seminar 7: Oferta –aplicatii - 2 ore
2

Seminar 8: Elasticitatea ofertei - aplicatii - 2 ore
Seminar 9: Echilibrul partial - aplicatii - 2 ore
Seminar 10: Echilibrul general –aplicatii - 2 ore
Seminar 11: Profitul – aplicatii - 2 ore
Seminar 12: Maximizarea profitului – aplicatii - 2 ore
Seminar 13: Concurenta perfecta - aplicatii - 2 ore
Seminar 14: Concurenta imperfecta – aplicatii - 2 ore
Bibliografie

Pușcaciu, F.D. (2002). Economie politică, Editura Omnia Uni S.A.S.T, Brasov

Pușcaciu, F.D. (2010). Microeconomie, Curs ID, Editura Universitară Danubius

Krugman, P. și Wells, R. (2009). Microeconomics, Second Edition, Worth Publishers

Perloff, J.M. (2012). Microeconomics, Sixth Edition, Addison-Wesley

Varian, H.R. (2010). Intermediate Microeconomics, Eighth Edition, W.W.Norton&Company
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor
profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului



Înzestrarea absolvenților cu un instrumentar vast de prelucrare, abstractizare, a realităților economice
Oferirea de soluții concrete ale unor probleme de natură economică folosind tehnici moderne de analiza

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de
evaluare
examinare finală

10.3 Pondere
din nota finală
70%

Cunoaşterea și utilizarea adecvată a noţiunilor specifice
disciplinei, stăpânirea proceselor și a fenomenelor
caracteristice disciplinei. Parcurgerea bibliografiei.
10.5 Seminar /
Frecvență, implicare activă în cadrul seminariilor,
evaluare
30%
laborator
dezbateri
continuă
10.6 Standard minim de performanță
 Cunoaşterea şi utilizarea noţiunilor specifice disciplinei, explicarea şi interpretarea corectă a unor idei specifice
acesteia, precum şi proiecte teoretice şi/sau practice de aplicare a noţiunilor specifice
10.4 Curs

Data completării
01 / 09 / 2019

Semnătura titularului de curs
Prof.univ.dr. Florin Dan Puscaciu

Data avizării în departament
10/09/2019

Semnătura titularului de seminar
Lect.univ.dr. Gina Ioan
Semnătura directorului de departament
Lect.univ.dr. Rose-Marie Pușcaciu
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1

FIȘA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituția de învățământ superior
1.2 Facultatea / Departamentul
1.3 Catedra
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii1
1.6 Programul de studii / Calificarea

Universitatea „DANUBIUS” Galați
Științe Economice
Finanțe și Administrarea Afacerilor
Finanțe
Licență
Finanțe și Bănci

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităților de curs
2.3 Titularul activităților de seminar
2.4 Anul de studiu
I 2.5 Semestrul

STATISTICĂ ECONOMICĂ
Conf.univ.dr. Cătălin Angelo Ioan
Conf.univ.dr. Cătălin Angelo Ioan
I
2.6 Tipul de evaluare
E 2.7 Regimul disciplinei2

Obl.

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4
din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar / laborator
3.4 Total ore din planul de învățământ
56
din care: 3.5 curs
28 3.6 seminar / laborator
3.7 Distribuția fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activități
3.8 Total ore de studiu individual
94
3.9 Total ore pe semestru
150
3.10 Numărul de credite
6

2
28
ore
30
11
20
22
11

4. Precondiții (acolo unde este cazul) (Se menționează disciplinele care trebuie studiate anterior.)
4.1 de curriculum
4.2 de competențe




Nu este cazul
Nu este cazul

5. Condiții (acolo unde este cazul)
5.1 de desfășurare a cursului
5.2 de desfășurare a seminarului
/ laboratorului




sală de curs dotată cu proiector
sală de seminar dotată cu proiector și acces la Internet

6. Competențe specifice acumulate (Vizează competențele asigurate de programul de studiu din care face parte
disciplina.)

1
2

licență, masterat, doctorat
obligatorie, opţională, facultativă
1

Competențe profesionale
Competențe
transversale

C1 Realizarea prestațiilor în comerț, turism și servicii
C1.2 Explicarea şi interpretarea de date si informaţii din punct de vedere cantitativ şi calitativ, pentru
formularea de argumente şi decizii concrete asociate comerţului, turismului şi serviciilor
C1.4 Culegerea şi prelucrarea de date din surse documentare alternative şi din activitatea curentă, pentru
evaluarea factorilor care influenţează realizarea prestaţiilor în realizarea prestaţiilor în organizaţiile din
comerţ, turism şi servicii
C3 Gestionarea relațiilor cu clienții și furnizorii
C3.4 Fundamentarea de studii şi analize, organizatorice şi de eficienţă a activităţii firmelor în vederea
acordării de consiliere şi asistenţă
C4 Gestionarea și alocarea resurselor materiale și financiare
C4.2 Explicarea şi interpretarea de situaţii/procese concrete din domeniul comerţului, turismului şi
serviciilor pe baza conceptelor şi principiilor evidenţei contabile şi a utilizării indicatorilor pentru
explicarea şi interpretarea situaţiilor analizate
C4.3 Elaborarea de calcule pentru diferite situaţii alternative (variante decizionale) în alocarea resurselor
C5 Asigurarea calității prestațiilor în comerț, turism și servicii
C5.5 Realizarea de studii secvenţiale de implementare a calităţii pentru cazuri practice bine definite în
condiţii de asistenţă calificată

Nu este cazul

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)
Disciplina are ca obiectiv general însuşirea și utilizarea adecvată de către studenţi a
noţiunilor generale de statistică economică şi a limbajului de specialitate, înţelegerea
aspectelor definitorii și a metodelor specifice de analiză statistică a legaturilor dintre
fenomenele social-economice, a sondajul statistic si utilizarea lui in economie,
precum și analiza și prognoza seriilor cronologice și folosirea metodei indicilor in
analiza economică.
Disciplina Statistica economica are ca obiective specifice:
 Însuşirea metodologiei de bază utilizată în statistica economică ;
 Înțelegerea și utilizarea metodelor de observare statistică, sistematizare si
prezentare a datelor statistice;
 Cunoaşterea sondajul statistic si utilizarea lui in economie;
 Utilizarea metodelor de analiza statistica a legaturilor dintre fenomenele socialeconomice
 Înțelegerea și utilizarea metodelor de analiza și prognoza a seriilor cronologice


7.1 Obiectivul
general al
disciplinei

7.2 Obiectivele
specifice

8. Conținuturi
8.1 Curs
Curs 1: Noțiuni de bază ale statisticii – 2 ore
Curs 2: Metode de prezentare și prelucrare primară a
datelor. Reprezentarea grafică a datelor statistice
– 2 ore
Curs 3: Indicatorii statistici – 2 ore
Curs 4: Operații cu variabile statistice – 2 ore
Curs 5: Media aritmetică și media ponderată. Media
pătratică – 2 ore
Curs 6: Media de ordin “p”. Media geometrică. Medii ale
seriilor cronologice – 2 ore
Curs 7: Modul unei variabile statistice. Mediana unei
variabile statistice – 2 ore
Curs 8: Mediala unei variabile statistice. Cuartile, decile,
centile – 2 ore
Curs 9: Amplitudinea absolută și cea relativă. Abaterea

Metode de predare

Prelegere în sistem interactiv

Observații

Predarea
cunoştinţelor se face
în conformitate cu
strategiile actuale,
folosind elemente
novatoare – slide-uri,
platforma Danubius
on-line, dialog,
analize, comparații,

2

individuală absolută și cea relativă. Abaterea medie liniară.
exemplificări s.a., cu
scopul de a realiza o
Dispersia și abaterea medie pătratică Coeficientul de
centrare pe student și
variație. Momente – 2 ore
pe rezultatele
Curs 10: Coeficientul Gini. Variații intercuartilice, decilice
învățării
și centilice. Coeficienți de asimetrie. Coeficienți de
aplatizare – 2 ore
Curs 11: Sondajul statistic – 2 ore
Curs 12: Serii cronologice – 2 ore
Curs 13: Regresia linară simplă – 2 ore
Curs 14: Regresia polinomială. Regresii în mai multe
variabile – 2 ore
Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi
 Ioan Cătălin Angelo – “ȘANSA – ÎNTRE FINIT ȘI INFINIT. Teoria probabilităților și Statistică”, ED, Zigotto,
2017;
 Mitruț C., Isaic-Maniu Al., Voineagu V.: Statistică, Ediția a II-a, Ed. Universitară, București, 2004, p. 20-25 , 248 253;
 Pripoaie Rodica – Statistică Economică, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2008, p. 10 – 30; p. 69-81; 203 –
283
Bibliografie de elaborare a cursului
 Ioan Cătălin Angelo – “ȘANSA – ÎNTRE FINIT ȘI INFINIT. Teoria probabilităților și Statistică”, ED, Zigotto,
2017;
 Pripoaie Rodica – Statistică Economică, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2008, p. 10 – 30; p. 69-81; 203 –
283
8.2 Seminar / laborator
Metode de predare
Observații
Seminar 1: Noțiuni de bază ale statisticii – 2 ore
Seminar 2: Metode de prezentare și prelucrare primară a
datelor. Reprezentarea grafică a datelor statistice – 2 ore
Seminar 3: Indicatorii statistici – 2 ore
Seminar 4: Operații cu variabile statistice – 2 ore
Seminar 5: Media aritmetică și media ponderată. Media
pătratică – 2 ore
Seminar 6: Media de ordin “p”. Media geometrică. Medii
ale seriilor cronologice – 2 ore
Seminar 7: Modul unei variabile statistice. Mediana unei
variabile statistice – 2 ore
Scop: Centrare pe
Seminar 8: Mediala unei variabile statistice. Cuartile,
Aplicații
în
sistem
interactiv
student și pe
decile, centile – 2 ore
rezultatele
învățării
Seminar 9: Amplitudinea absolută și cea relativă. Abaterea
individuală absolută și cea relativă. Abaterea medie liniară.
Dispersia și abaterea medie pătratică Coeficientul de
variație. Momente – 2 ore
Seminar 10: Coeficientul Gini. Variații intercuartilice,
decilice și centilice. Coeficienți de asimetrie. Coeficienți de
aplatizare – 2 ore
Seminar 11: Sondajul statistic – 2 ore
Seminar 12: Serii cronologice – 2 ore
Seminar 13: Regresia linară simplă – 2 ore
Seminar 14: Regresia polinomială. Regresii în mai multe
variabile – 2 ore
Bibliografie
 Ioan Cătălin Angelo – “ȘANSA – ÎNTRE FINIT ȘI INFINIT. Teoria probabilităților și Statistică”, ED, Zigotto,
2017;
 Mitruț C., Isaic-Maniu Al., Voineagu V.: Statistică, Ediția a II-a, Ed. Universitară, București, 2004, p. 20-25 , 248 253;
 Pripoaie Rodica – Statistică Economică, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2008, p. 10 – 30; p. 69-81; 203 –
283
 Ioan Cătălin Angelo, “Elemente de econometrie“, Editura Zigotto, Galați, ISBN 978-606-8303-30-7, 250 pagini,
2011
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9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice,
asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului



Înzestrarea absolvenților cu un instrumentar vast de prelucrare, abstractizare, modelare a realităților
economice
Oferirea de soluții concrete ale unor probleme de natură economică folosind tehnici moderne de modelare
statistică

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere
din nota finală
70%

Cunoaşterea şi utilizarea
examinare finală
noţiunilor specifice
10.5 Seminar / laborator
Explicarea şi interpretarea
teme periodice de control
30%
corectă a noțiunilor, efectuarea
de proiecte teoretice şi/sau
practice
10.6 Standard minim de performanță
 Cunoaşterea şi utilizarea noţiunilor specifice disciplinei, explicarea şi interpretarea corectă a unor idei
specifice acesteia, precum şi proiecte teoretice şi/sau practice de aplicare a noţiunilor specifice
10.4 Curs

Data completării
01 /09/ 2019

Semnătura titularului de curs
Conf.univ.dr. Cătălin Angelo Ioan

Data avizării în departament
10/09/ 2019

Semnătura titularului de seminar
Conf.univ.dr. Cătălin Angelo Ioan

Semnătura directorului de departament
Lect.univ.dr. Rose-Marie Pușcaciu
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FIȘA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituția de învățământ superior
1.2 Facultatea / Departamentul
1.3 Catedra
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii1
1.6 Programul de studii / Calificarea

Universitatea „DANUBIUS” Galați
Științe Economice
Finanțe și Administrarea Afacerilor
Administrarea Afacerilor
Licență
Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităților de curs
2.3 Titularul activităților de seminar
2.4 Anul de studiu
I 2.5 Semestrul

MATEMATICĂ APLICATĂ ÎN ECONOMIE
Conf.univ.dr. Cătălin Angelo Ioan
Conf.univ.dr. Cătălin Angelo Ioan
I
2.6 Tipul de evaluare
E 2.7 Regimul disciplinei2

Obl.

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4
din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar / laborator
3.4 Total ore din planul de
56
din care: 3.5 curs
28 3.6 seminar / laborator
învățământ
3.7 Distribuția fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activități
3.8 Total ore de studiu
112
individual
3.9 Total ore pe semestru
168
3.10 Numărul de credite
6

2
28
ore
30
11
30
30
11

4. Precondiții (acolo unde este cazul) (Se menționează disciplinele care trebuie studiate anterior.)
4.1 de curriculum
4.2 de competențe




Nu este cazul
Nu este cazul

5. Condiții (acolo unde este cazul)
5.1 de desfășurare a cursului
5.2 de desfășurare a seminarului
/ laboratorului




sală de curs dotată cu proiector
sală de seminar dotată cu proiector și acces la Internet

6. Competențe specifice acumulate (Vizează competențele asigurate de programul de studiu din care face parte
disciplina.)

1
2

licență, masterat, doctorat
obligatorie, opţională, facultativă
1

Competențe profesionale

C1 Realizarea prestațiilor în comerț, turism și servicii
C1.2 Explicarea şi interpretarea de date si informaţii din punct de vedere cantitativ şi calitativ, pentru
formularea de argumente şi decizii concrete asociate comerţului, turismului şi serviciilor
C1.3 Rezolvarea problemelor în contexte bine definite asociate: conceperii, planificării şi executării de
activităţi în cadrul firmelor de comerţ, turism şi servicii
C2 Comercializarea produselor / serviciilor
C2.3 Aplicarea unor modele şi instrumente de organizare a spaţiilor de vânzare şi depozitare
C3 Prelucrarea informatiilor in vederea intocmirii de rapoarte financiarcontabile si/sau fiscale
C3.5 Consiliere şi asistenţă prin elaborarea de proiecte profesionale care răspund problemelor concrete
ale clienţilor
C4 Gestionarea și alocarea resurselor materiale și financiare
C4.3 Elaborarea de calcule pentru diferite situaţii alternative (variante decizionale) în alocarea de
resurseloralternative (variante decizionale) în alocarea de resurselor

Competențe
transversale

CT1 Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in cadrul propriei strategii de munca
riguroasa, eficienta si responsabila

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei




7.2 Obiectivele specifice


Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informații referitoare
la probleme economico-financiare
Înțelegerea și utilizarea metodelor de culegere, analiza si
interpretare a datelor
Utilizarea metodelor si tehnicilor specifice matematicii

8. Conținuturi
8.1 Curs
Metode de predare
Observații
Curs 1: Matrice. Determinanţi. Sisteme de ecuaţii liniare – 2
ore
Curs 2: Spaţii vectoriale reale – 2 ore
Curs 3: Aplicaţii liniare – 2 ore
Curs 4: Aplicaţii multiliniare. Forme pătratice. Vectori şi
valori proprii – 2 ore
Predarea
Curs 5: Spaţii topologice – 2 ore
cunoştinţelor
se face
Curs 6: Diferenţiabilitatea funcţiilor – 2 ore
în
conformitate
cu
Curs 7: Serii numerice. Serii de funcţii. Serii de puteri.
strategiile
actuale,
Dezvoltarea în serie Taylor – 2 ore
folosind elemente
Curs 8: Extremele funcţiilor. Integrarea funcţiilor – 2 ore
Prelegere
în
sistem
interactiv
novatoare
– slide-uri,
Curs 9: Probabilităţi - câmp de evenimente, frecvenţă,
platforma
Danubius
probabilitate. Probabilităţi condiţionate. Scheme de
on-line,
dialog,
probabilitate – 2 ore
analize,
comparații,
Curs 10: Variabile aleatoare. Funcţia de repartiţie.
exemplificări s.a., cu
Densitatea de repartiţie. Operaţii cu variabile aleatoare.
scopul de a realiza o
Indicatori numerici ai variabilelor aleatoare – 2 ore
centrare
pe student și
Curs 11: Probleme economice ce conduc la modelul
pe rezultatele
matematic al programării liniare. Algoritmul simplex primal
învățării
– 2 ore
Curs 12: Dualitate în programarea liniară. Reoptimizare şi
parametrizare în programarea liniară – 2 ore
Curs 13: Problema de transport. Programare liniară în
numere întregi – 2 ore
Curs 14: Dobânzi. Operațiuni de scont. Mensualități.
Anuități. Împrumuturi – 2 ore
Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi
 Ioan Cătălin Angelo/Ioan Gina, “Matematică aplicată în micro și macroeconomie“,Editura Sinteze, Galați 978606-585-015-6, 534 pagini, 2010
2

Ioan Cătălin Angelo/Ioan Gina, “Metode de modelare matematică în economie”, Editura Sinteze, Galați, ISBN
978-606-585-046-0, 300 pagini, 2011
Bibliografie de elaborare a cursului
 Ioan Cătălin Angelo/Ioan Gina, “Matematică aplicată în micro și macroeconomie“,Editura Sinteze, Galați 978606-585-015-6, 534 pagini, 2010
 Ioan Cătălin Angelo/Ioan Gina, “Metode de modelare matematică în economie”, Editura Sinteze, Galați, ISBN
978-606-585-046-0, 300 pagini, 2011
 Purcaru I., Matematici generale & elemente de optimizare, Ed. Economica, Bucuresti, 1997
 Purcaru I., Matematica si asigurari, Ed. Economica, Bucuresti, 1994
 Ioan Cătălin Angelo, “Elemente de econometrie“, Editura Zigotto, Galați, ISBN 978-606-8303-30-7, 250
pagini, 2011
8.2 Seminar / laborator
Metode de predare
Observații
Seminar 1: Matrice. Determinanţi. Sisteme de ecuaţii liniare
– 2 ore
Seminar 2: Spaţii vectoriale reale – 2 ore
Seminar 3: Aplicaţii liniare – 2 ore
Seminar 4: Aplicaţii multiliniare. Forme pătratice. Vectori şi
valori proprii – 2 ore
Seminar 5: Spaţii topologice – 2 ore
Seminar 6: Diferenţiabilitatea funcţiilor – 2 ore
Seminar 7: Serii numerice. Serii de funcţii. Serii de puteri.
Dezvoltarea în serie Taylor – 2 ore
Seminar 8: Extremele funcţiilor. Integrarea funcţiilor – 2 ore
Scop: Centrare pe
Seminar 9: Probabilităţi - câmp de evenimente, frecvenţă,
Aplicații
în
sistem
interactiv
student și pe
probabilitate. Probabilităţi condiţionate. Scheme de
rezultatele
învățării
probabilitate – 2 ore
Seminar 10: Variabile aleatoare. Funcţia de repartiţie.
Densitatea de repartiţie. Operaţii cu variabile aleatoare.
Indicatori numerici ai variabilelor aleatoare – 2 ore
Seminar 11: Probleme economice ce conduc la modelul
matematic al programării liniare. Algoritmul simplex primal
– 2 ore
Seminar 12: Dualitate în programarea liniară. Reoptimizare
şi parametrizare în programarea liniară – 2 ore
Seminar 13: Problema de transport. Programare liniară în
numere întregi – 2 ore
Seminar 14: Dobânzi. Operațiuni de scont. Mensualități.
Anuități. Împrumutur – 2 ore


Bibliografie
 Ioan Cătălin Angelo/Ioan Gina, “Matematică aplicată în micro și macroeconomie“, Editura Sinteze, Galați,
ISBN 978-606-585-015-6, 534 pagini, 2010
 Ioan Cătălin Angelo/Ioan Gina, “Metode de modelare matematică în economie”, Editura Sinteze, Galați, ISBN
978-606-585-046-0, 300 pagini, 2011
 Purcaru I., Matematici generale & elemente de optimizare, Ed. Economica, Bucuresti, 1997
 Purcaru I., Matematica si asigurari, Ed. Economica, Bucuresti, 1994
 Ioan Cătălin Angelo, “Elemente de econometrie“, Editura Zigotto, Galați, ISBN 978-606-8303-30-7, 250
pagini, 2011
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice,
asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului



Înzestrarea absolvenților cu un instrumentar vast de prelucrare, abstractizare, modelare a realităților
economice
Oferirea de soluții concrete ale unor probleme de natură economică folosind tehnici moderne de modelare
matematică
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10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere
din nota finală
70%

Cunoaşterea şi utilizarea
examinare finală
noţiunilor specifice
10.5 Seminar / laborator
Explicarea şi interpretarea
teme periodice de control
30%
corectă a noțiunilor, efectuarea
de proiecte teoretice şi/sau
practice
10.6 Standard minim de performanță
 Cunoaşterea şi utilizarea noţiunilor specifice disciplinei, explicarea şi interpretarea corectă a unor idei
specifice acesteia, precum şi proiecte teoretice şi/sau practice de aplicare a noţiunilor specifice
10.4 Curs

Data completării
01 /0 9/ 2016

Semnătura titularului de curs
Conf.univ.dr. Cătălin Angelo Ioan

Data avizării în departament
12/09/2016

Semnătura titularului de seminar
Conf.univ.dr. Cătălin Angelo Ioan

Semnătura directorului de departament
Lect.univ.dr. Rose-Marie Pușcaciu
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FIȘA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituția de învățământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii / Calificarea

Universitatea „DANUBIUS” Galați
Științe Economice
Finanțe și Administrarea Afacerilor
Administrarea Afacerilor
Licență
Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităților de curs
2.3 Titularul activităților de seminar
2.4 Anul de studiu
I 2.5 Semestrul

BAZELE CONTABILITĂȚII
Conf.univ.dr. Crețu Carmen
Asist. univ. dr. Gianina Roman
I
2.6 Tipul de evaluare
E

2.7 Regimul disciplinei

Obl.

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4
din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar / laborator
3.4 Total ore din planul de învățământ
56
din care: 3.5 curs
28 3.6 seminar / laborator
3.7 Distribuția fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri
Tutoriat/consultații
Examinări
Alte activități
3.8 Total ore de studiu individual
94
3.9 Total ore pe semestru
150
3.10 Numărul de credite
6

1
28
Ore
30
20
20
10
4
10

4. Precondiții (acolo unde este cazul) (Se menționează disciplinele care trebuie studiate anterior.)
4.1 de curriculum
4.2 de competențe

nu este cazul
nu este cazul

5. Condiții (acolo unde este cazul)
5.1 de desfășurare a cursului
5.2 de desfășurare a seminarului




sală de curs dotată cu videoproiector
sală de seminar dotată cu videoproiector și acces la Internet

Competențe
profesionale

6. Competențe specifice acumulate (Vizează competențele asigurate de programul de studiu din care face parte
disciplina.)
C1.Realizarea prestațiilor în comerț, turism și servicii
C1.4 Culegerea și prelucrarea de date din surse documentare alternative și din activitatea curentă, pentru
evaluarea factorilor care influențează
realizarea prestațiilor în organizațiile din comerț, turism și servicii
C4 Gestionarea și alocarea resurselor materiale și financiare
C4.1 Descrierea conceptelor și principiilor evidenței contabile aplicate în finanțarea activitaților de comerț,
turism, servicii, precum și a metodologiei și indicatorilor de fundamentare a alocarii resurselor

1

Competențe
transversale

Nu este cazul

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei

7.2 Obiectivele specifice

Cursul isi propune însușirea și aprofundarea de catre studenti a cunostintelor
referitoare la patrimoniu, ca obiect de studiu al contabilitatii, aprofundarea
metodei de studiu și a principiilor contabile.
Un spatiu amplu este afectat studierii procedeelor specifice contabilitatii - ,
bilantul contabil, contul, balanta de verificare. De asemenea, sunt studiate
documentele utilizate în contabilitate, precum si modul cum sunt evaluate
elementele patrimoniale. În cadrul orelor de seminar, studentii vor rezolva
aplicatii si probleme de contabilitate, se vor familiariza cu documentele
contabile pentru a intelege mai bine notiunile teotetice.

8. Conținuturi
8.1 Curs (2 ore/curs)
Cursul 1 OBIECTUL CONTABILITATII
1. Definirea obiectului contabilității
2. Conținutul obiectului contabilității
3. Patrimoniul - obiect de studiu al contabilității
4. Trăsăturile obiectului contabilității
5. Sfera de acțiune a obiectului contabilității
Cursul 2 METODA CONTABILITATII
1. Noțiuni privind metoda contabilității
2. Procedeele metodei contabilității
3. Principii contabile
4. Sistemul informațional contabil
Cursul 3 DOCUMENTUL - PROCEDEU AL METODEI
CONTABILITATII
1. Noțiunea, conținutul și funcțiile documentelor
2. Documente justificative
3. Documente contabile
4. Gestiunea documentelor
5. Forme de înregistrare in contabilitate
Cursul
4
EVALUAREA
PATRIMONIULUI
ÎN
CONTABILITATE
1. Noțiunea, necesitatea și principiile evaluării
2. Sistemul de preturi si tarife, baza a evaluării patrimoniului
3. Forme de evaluare
4. Reguli de evaluare a structurilor patrimoniale
Cursul 5 BILANTUL CONTABIL - PROCEDEU
SPECIFIC AL METODEI CONTABILITATII
1. Dubla reprezentare a patrimoniului prin bilanț
2. Structuri patrimoniale si reflectarea lor in bilanț
Cursul 6 TIPURI DE MODIFICARI PATRIMONIALE
1. Modificări de structură
2. Modificări de volum
Cursul 7 CONTUL – PROCEDEU SPECIFIC METODEI
CONTABILITĂŢII
1. Definirea și funcțiile contului
2. Forma si structura contului

Metode de predare
-Expunerea: descrierea, explicaţia,
prelegerea dialog, prelegeri cu
oponenţi, prelegeri în echipă.

Observații

- Postarea cursurilor pe platforma
electronică de învățământ Danubius
online (la Resurse)
- Suportul de curs în format Power
Point
- Conversaţia: conversaţia euristică,
dezbaterea, dialogul, conversaţii de
fixare şi consolidare a cunoştinţelor,
conversaţii de sistematizare şi
sinteză, conversaţii de aplicare.
- Problematizarea: utilizarea
întrebărilor-problemă, problemelor şi
situaţiilor- problemă.
- Descoperirea: redescoperirea
dirijată şi independentă, descoperirea
creativă, descoperirea prin
documentare, descoperirea
experimentală.

2

3. Reguli de funcționare a conturilor
Cursul 8 PLANUL DE CONTURI
1. Clasificarea conturilor
2. Conturi sintetice si conturi analitice
3. Planul de conturi general
Cursul 9 ANALIZA ŞI FUNCŢIONAREA CONTURILOR
(I)
1. Contabilitatea capitalurilor
2. Contabilitatea activelor imobilizate
3. Contabilitatea stocurilor
Cursul
10
ANALIZA
ŞI
FUNCŢIONAREA
CONTURILOR (II)
1. Contabilitatea creanțelor si datoriilor
2. Contabilitatea activelor bănești
3. Contabilitatea rezultatelor
Cursul 11 BALANTA DE VERIFICARE
1. Noțiunea, conținutul și funcțiile balanței de verificare
2. Clasificarea balanțelor
3. Întocmirea balanței de verificare
4. Identificarea erorilor de înregistrare contabila cu ajutorul
balanței de verificare
Cursul 12 INVENTARIEREA PATRIMONIULUI
1. Noțiunea și funcțiile inventarierii
2. Clasificarea inventarierilor
3. Etapele inventarierii
Cursul 13 LUCRARILE DE SINTEZĂ ȘI RAPORTARE
CONTABILĂ
1. Rolul și structura lucrărilor de sinteză și raportare contabilă
2. Lucrările pregătitoare pentru întocmirea documentelor de
sinteză și raportare contabilă
Cursul 14 LUCRARILE DE SINTEZĂ ȘI RAPORTARE
CONTABILĂ
1. Lucrările de sinteză și raportare contabilă trimestrială
2. Lucrările de sinteză și raportare contabilă anuală
Bibliografie
Crețu Carmen, Constandache Nicoleta, Roman Gianina, Gheonea Victoria (2015). Bazele contabilității. Teorie, aplicații
practice și teste grilă. Ediția a II-a. Galați: Editura Zigotto
Benta Adrian, Benta Mihaela (2015). Culegere de monografii contabile. București: Editura CH Beck
Bucur Ion (2012), Introducere în contabilitate, București: Editura CH Beck
Caraianu Chirața, Dumitrana Mihaela (coordonatori) (2011), Bazele contabilității – aplicații și studii de caz,
București:Editura Universitară
Matiș Dumitru (2010). Bazele contabilității. Fundamente și premise pentru un raționament profesional autentic. ClujNapoca: Editura Casa Cărții de Știință
Ristea Mihai, Dumitru Corina-Graziella (2009). Bazele contabilității – Noțiuni de bază, probleme, studii de caz, teste
grilă și monografie. București: Editura Universitară
*** Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile
financiare anuale
8.2 Seminar (2 ore/seminar)
Seminar 1
Aplicaţii privind patrimoniul – identificarea elementelor

Metode de predare

Observații

-Expunerea: descrierea, explicaţia,
3

patrimoniale
Seminar 2
Aplicaţii privind metoda contabilităţii
Seminar 3
Completarea documentelor justificative şi elaborarea
documentelor contabile cu caracter exemplificativ
Seminar 4
Aplicaţii privind modul de evaluare al elementelor patrimoniale
Seminar 5
Aplicaţii privind structurile patrimoniale
Seminar 6
Aplicaţii pe tipuri de modificări bilanţiere. Testare
Seminar 7
Aplicaţii privind regulile de funcţionare ale conturilor
Seminar 8
Planul general de conturi. Testare
Seminar 9
Înregistrări contabile privind capitalurile, imobilizările şi
stocurile – aplicaţii practice
Seminar 10
Înregistrări contabile privind creanţele şi datoriile, activele de
trezorerie – aplicaţii practice
Seminar 11
Înregistrări contabile privind creanţele cheltuielile, veniturile şi
stabilirea rezultatelor – aplicaţii practice
Seminar 12
Întocmirea balanţei de verificare – aplicaţii practice
Seminar 13
Inventarierea patrimoniului – aplicaţii practice
Seminar 14
Întocmirea situaţiilor financiare – aplicaţii practice

prelegerea dialog, prelegeri cu
oponenţi, prelegeri în echipă.
- Problematizarea: utilizarea
întrebărilor-problemă, problemelor
şi situaţiilor- problemă.
- Utilizarea unui program de
contabilitate pentru aplicațiile
practice.
- Documente în format scris și
electronic sau alte documentaţii
furnizate de titularul de seminar.

Bibliografie
Crețu Carmen, Constandache Nicoleta, Roman Gianina, Gheonea Victoria (2015). Bazele contabilității. Teorie, aplicații
practice și teste grilă. Ediția a II-a. Galați: Editura Zigotto
Benta Adrian, Benta Mihaela (2015). Culegere de monografii contabile. București: Editura CH Beck
Bucur Ion (2012), Introducere în contabilitate, București: Editura CH Beck
Caraianu Chirața, Dumitrana Mihaela (coordonatori) (2011), Bazele contabilității – aplicații și studii de caz,
București:Editura Universitară
*** Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile
financiare anualeDocumente în format scris și electronic sau alte documentaţii furnizate de titularul de seminar.
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor
profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se predă în alte centre universitare din țară și din străinătate. Pentru
o mai bună adaptare la cerinţele pieţei muncii a conţinutului disciplinei au avut loc întalniri atât cu reprezentaţi ai
mediului de afaceri, cât și cu profesori de contabilitate din învăţământul preuniversitar gălățean.
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10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare
- Cunoaşterea noţiunilor legate de
patrimoniu (a elementelor patrimoniale
de activ, datorii și capitaluri proprii)
- Întocmirea unui bilanț contabil pe
baza a 15 elemente patrimoniale date, de
activ, datorii și capitaluri proprii
- Înregistrarea operațiunilor economice
cu ajutorul formulelor contabile

10.4 Curs

10.2 Metode de evaluare
Examinare scrisă

10.3 Pondere
din nota finală
70%

- Efectuarea temelor de control pe
Notarea temelor și a testului de
30%
platforma de învățământ Sakai și a
verificare
testului de verificare, pe parcursul
semestrului
10.6 Standard minim de performanță
- Cunoaşterea noţiunilor legate de patrimoniu (a elementelor patrimoniale de activ, datorii și capitaluri proprii) la
nivel de clasificare
- Notarea cu minim 1punct a fiecărei teme de control și a testului de verificare de pe platforma electronică de
învățământ SAKAI (Danubius online) și întocmirea unui bilanț contabil contabil pe baza a 8 elemente
patrimoniale date - de activ, datorii și capitaluri proprii
10.5 Seminar

Data completării
07/09/2019

Semnătura titularului de curs
_________________________

Data avizării în departament
10/09/2019

Semnătura titularului de seminar
________________________
Semnătura directorului de departament
__________________________
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FIȘA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituția de învățământ superior
1.2 Facultatea / Departamentul
1.3 Catedra
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii1
1.6 Programul de studii / Calificarea

Universitatea „DANUBIUS” din Galați
Stiinte Economice
Finante si Administrarea Afacerilor
Administrarea Afacerilor
Licenta
Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităților de curs
2.3 Titularul activităților de seminar
2.4 Anul de studiu
I 2.5 Semestrul

MANAGEMENT
Lector univ.dr. Panaitescu Manuela
Lector univ.dr. Panaitescu Manuela
I
2.6 Tipul de evaluare
E 2.7 Regimul disciplinei2

Obl.

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
2
din care: 3.2 curs
1
3.3 seminar / laborator
3.4 Total ore din planul de învățământ
56
din care: 3.5 curs
28 3.6 seminar / laborator
3.7 Distribuția fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activități
3.8 Total ore de studiu individual
44
3.9 Total ore pe semestru
100
3.10 Numărul de credite
4

1
28
ore
20
10
10
2
2

4. Precondiții (acolo unde este cazul) (Se menționează disciplinele care trebuie studiate anterior.)
4.1 de curriculum
4.2 de competențe




Nu este cazul
Nu este cazul

5. Condiții (acolo unde este cazul)
5.1 de desfășurare a cursului
5.2 de desfășurare a seminarului /
laboratorului

sală de curs dotată cu videoproiector
sală de seminar dotată cu videoproiector și acces la Internet

Competențe profesionale

6. Competențe specifice acumulate (Vizează competențele asigurate de programul de studiu din care face parte
disciplina.)

1
2

C1 Realizarea prestatiilor in comert, turism, servicii
C1.1 Definirea adecvata a conceptelor si principiilor specifice teoriei economice, precum si a celor din
domeniul comerțului, turismului si serviciilor
C1.4 Culegerea si prelucrarea de date din surse documentare alternative si din activitatea curenta, pentru
evaluarea factorilor care influențeaza realizarea prestațiilor în organizațiile din comerț, turism si servicii
C5 Asigurarea calitații prestațiilor în comerț, turism și servicii
C5.1 Definirea adecvata a conceptelor si principiilor specifice managementului calitații aplicat serviciilor
C5.3 Aplicarea unor principii si metode de baza pentru rezolvarea de probleme/situații specifice asigurarii
calitații în comerț, turism si servicii
C6 Asistența în managementul resurselor umane
C6.1 Identificarea adecvata a conceptelor legate de planificarea, organizarea, coordonarea si controlul
activitații resurselor umane în contextul specificitații pieței muncii din domeniul administrarii afacerilor

licență, masterat, doctorat
obligatorie, opţională, facultativă
1

Competențe
transversale

CT2 Identificarea rolurilor si responsabilităților intr-o echipa plurispecializată si aplicarea de tehnici de
relaționare si munca eficienta in cadrul echipei

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei

7.2 Obiectivele specifice

Disciplina are ca scop principal prezentarea cat mai eficace a modalitatilor
optime de alocare si utilizare a resurselor, institutionalizarea unei largi
palete de decizii si focalizarea eforturilor factorilor de decizie in vederea
realizării unui management performant la nivel de firmă.

Insusirea metodologiei de baza utilizata in management

Intelegerea si utilizarea functiilor managementului

Cunoasterea resurselor utilizate in management

Intelegerea si aplicarea metodelor de management

8. Conținuturi
8.1 Curs
Total 28ore
Curs 1: Introducere in management - 2 ore

Metode de predare

Curs 2: Școlile de management - 2 ore
Curs 3: Funcțiile managementului - 2 ore
Curs 4: Procesul de management - 2 ore
Curs 5: Principiile managementului - 2 ore
Curs 6: Organizația și mediul ambiant - 2 ore
Curs 7: Organizarea structurala a firmei - 2 ore
Curs 8: Sistemul decizional - 2 ore

Prelegerea,
explicatia si dialogul cu
studentii, printr-o prezentare
atat sub aspect teoretic cat si
practico-educativ.

Observații
Predarea cunostintelor
se face in conformitate
cu strategiile actuale,
folosind elemente
novatoare - slide-uri,
Platforma Danubius online, dialog,
exemplificari s.a. cu
scopul de a realiza o
centrare pe student si pe
rezultatele invatarii

Curs 9: Sistemul informațional - 2 ore
Curs 10: Metode și tehnici de management - 2 ore
Curs 11: Managementul strategic al organizației - 2 ore
Curs 12: Managementul resurselor umane - 2 ore
Curs 13: Managementul calității totale - 2 ore
Curs 14: Managementul cercetării-dezvoltării și de
proiect - 2 ore
Bibliografie
1. Brătianu, C., Mândruleanu, A., Vasilache, S., Dumitru, I., Business management, Universitara, București,
2010, România
2. Brătianu,C., Management și antimanagement, Business Excellence, Bucuresti, 2009, România
3. Deac, V. (coordonator), Management, ASE, Bucuresti, 2014, România
4. Druker, P.F., Inovaţia şi sistemul antreprenorial, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1993
5. Druker, P.F., Management – Eficienţa factorului decizional, Editura Destin, 1994.
6. Dumitrescu, M., Introducere în management şi management general, Editura Eurounion, Oradea, 1995
7. Mihuleac E., Bazele managementului, Bucureşti, 2005
8. Nicolescu O., Management comparat, Editura economică, Bucureşti, 1998
9. Nicolescu O.,Verboncu L, Profitul şi decizia managerială, Editura economică, Bucureşti, 1998
10. Nicolescu O.,Verboncu L., Management, Editura Economică, Bucureşti, 2004
11. Olaru A., Management, Editura Fundației Universitare Dunărea de Jos, Galați, 2002.
12. Pînzaru, F., Felicitări, ai fost promovat manager! Editura Tritonic, Colecţia Smart Books, Bucureşti, 2013.
8.2 Seminar
Total 28 ore
Metode de predare
Observații
Seminar 1: Test de evaluare iniţial. Discutarea si
Se sistematizeaza partea
Scop:Centrare pe
2

interpretarea rezultatelor testului - 2 ore
teoretica predata la curs,se
student si pe rezultatele
propun si se lucreaza cu
invatarii
Seminar 2: Analiza încadrării în școlile de management studentii aplicatii practice.
2 ore
Seminar 3: Aplicarea funcţiilor managementului – 2 ore
Seminar 4: Analiza procesului de management într-o
organizație – 2 ore
Seminar 5: Aplicarea principiilor managementului - 2 ore
Seminar 6: Organizația și mediul ambiant - 2 ore
Seminar 7: Elementele componente ale structurii
organizatorice - 2 ore
Seminar 8: Stabilirea obiectivelor generale pe tipuri de
nivele ierarhice - 4 ore
Seminar 9: Elaborarea organigramei - 2 ore
Seminar 10: Aplicatii privind tipuri de decizii – 2 ore
Seminar 11: Cultura organizațională - 2 ore
Seminar 12: Leadership organizațional - 2 ore
Seminar 13: Aplicarea metodelor de management in
firma. Joc de roluri - 2 ore
Seminar 14: Motivația în muncă - 2 ore
Bibliografie
1. Brătianu, C., Mândruleanu, A., Vasilache, S., Dumitru, I., Business management, Universitara, București,
2010, România
2. Brătianu,C., Management și antimanagement, Business Excellence, Bucuresti, 2009, România
3. Deac, V. (coordonator), Management, ASE, Bucuresti, 2014, România
4. Druker, P.F., Inovaţia şi sistemul antreprenorial, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1993
5. Druker, P.F., Management – Eficienţa factorului decizional, Editura Destin, 1994.
6. Dumitrescu, M., Introducere în management şi management general, Editura Eurounion, Oradea, 1995
7. Mihuleac E., Bazele managementului, Bucureşti, 2005
8. Nicolescu O., Management comparat, Editura economică, Bucureşti, 1998
9. Nicolescu O.,Verboncu L, Profitul şi decizia managerială, Editura economică, Bucureşti, 1998
10. Nicolescu O.,Verboncu L., Management, Editura Economică, Bucureşti, 2004
11. Olaru A., Management, Editura Fundației Universitare Dunărea de Jos, Galați, 2002.
12. Pînzaru, F., Felicitări, ai fost promovat manager! Editura Tritonic, Colecţia Smart Books, Bucureşti, 2013.

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor
profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Participarea la identificarea unor solutii manageriale pentru problemele comunitatii legate de sistemul
organizatoric si decizional.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.4 Curs

Frecventa, parcurgerea
bibliografiei,cunoasterea informatiilor
predate la curs, obtinerea competentelor
profesionale
10.5 Seminar / laborator
Frecventa,elaborarea unor teme, teste,
participarea la dezbateri la seminar
10.6 Standard minim de performanță
 Cunoasterea in proportie de 60% a informatiei predate la curs;
 Activitatea la seminar de 40%
Data completării
1.09.2019

Semnătura titularului de curs
Lect. univ. dr. Manuela Panaitescu

Data avizării în departament
10/09/2019

10.2 Metode de evaluare
Examen scris

Evaluare continua

10.3 Pondere
din nota finală
70%

30%

Semnătura titularului de seminar
Lect. univ. dr. Manuela Panaitescu
Semnătura directorului de departament
Lect. univ. dr. Rose-Marie Pușcaciu
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FIȘA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituția de învățământ superior
1.2 Facultatea / Departamentul
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii1
1.6 Programul de studii / Calificarea

Universitatea „DANUBIUS” Galați
Științe Economice
Finanțe și Administrarea Afacerilor
Administrarea Afacerilor
Licență
Economia, Comerțului, Turismului și Serviciilor

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităților de curs
2.3 Titularul activităților de seminar
2.4 Anul de studiu
I 2.5 Semestrul

LIMBA STRAINA 1 I
Lect. univ. dr. Oana Andreea Nae
Lect. univ. dr. Oana Andreea Nae
I
2.6 Tipul de valuare
PV1 2.7 Regimul disciplinei2

Obl.

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
2
din care: 3.2 curs
1
3.3 seminar / laborator
3.4 Total ore din planul de învățământ
28
din care: 3.5 curs
14 3.6 seminar / laborator
3.7 Distribuția fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activități
3.8 Total ore de studiu individual
22
3.9 Total ore pe semestru
50
3.10 Numărul de credite
2

1
14
ore
10
5
5
2

4. Precondiții(acolo unde este cazul) (Se menționează disciplinele care trebuie studiate anterior.)
4.1 de curriculum
 Nu este cazul
4.2 de competențe
 Niu este cazul
5. Condiții(acolo unde este cazul)
5.1 de desfășurare a cursului
5.2 de desfășurare a seminarului /
laboratorului




sală de curs dotată cu videoproiector
sală de seminar dotată cu videoproiector și acces la Internet

Competențe
profesionale

Nu este cazul

Competențe
transversale

6. Competențe specifice acumulate (Vizează competențele asigurate de programul de studiu din care face parte
disciplina.)

CT3 Identificarea oportunitatilor de formare continua si valorificarea eficienta a resurselor si tehnicilor de
invatare pentru propria dezvoltare

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)
licență, masterat, doctorat
obligatorie, opţională, facultativă

1
2

1

7.1 Obiectivul general al disciplinei

7.2 Obiectivele specifice

8. Conținuturi
8.1 Curs
Curs 1. (2 ore)
A Student’s Daily Programme.
Studying English for Economics (The
Present Perfect Tense – Common
Aspect; The Plural of
Nouns)

Curs 2. (2 ore)
At The Office. Office Management
Basics
(The Present Perfect Tense –
Continuous Aspect; Possessive
Adjectives and
Pronouns; Demonstrative Adjectives
and Pronouns)
Curs 3. (2 ore)
From Student to Employee: Making
the Transition.
At a Public Meeting.
Commercial Correspondence:
Generalities upon the Elements of a
Business Letter
(The Past Tense – Common Aspect;
Adjectives – Degrees of Comparison)
Curs 4. (2 ore)
Economic Outline of Romania.
Commercial Correspondence: The
Appreciation Letter and the Business
Introduction Letter
(The Past Continuous Tense;
Reflexive and Emphatic Pronouns)
Curs 5. (2 ore)
The Engineering Industry. Commercial
Correspondence: Confirmation
Follow-up after Business Meeting
(The Past Perfect Tense – Common
Aspect, The Genitive Case)

- acumularea unui bagaj de cunostinte solide privind utilizarea limbii
engleze in context economic
- posibilitatea folosirii cu maximum de eficienta a cunostintelor de limba
engleza economica specifice aplicate domeniului administrarii afacerilor
atat în codul scris, cat şi in cel vorbit;
- familiarizarea studentilor cu practica traducerilor de specialitate;
- pregătirea studenţilor în abodareaunor texte de specialitate;
- însuşirea unor termeni şi noţiuni specifice domeniului de pregătire şi
specializare.

Metode de predare
Prelegere, explicaţie, dialog
interactiv cu studenţii – o
abordare teoretica şi practicoaplicativa a domeniului studiat

Prelegere, explicaţie, dialog
interactiv cu studenţii – o
abordare teoretica şi practicoaplicativa a domeniului studiat

Prelegere, explicaţie, dialog
interactiv cu studenţii – o
abordare teoretica şi practicoaplicativa a domeniului studiat

Prelegere, explicaţie, dialog
interactiv cu studenţii – o
abordare teoretica şi practicoaplicativa a domeniului studiat

Prelegere, explicaţie, dialog
interactiv cu studenţii – o
abordare teoretica şi practicoaplicativa a domeniului studiat

Curs 6. (2 ore)
The Chemical and The Consumer
Goods Industries (The Past Perfect
Tense – Continuous Aspect,
Expressions of Quality)

Prelegere, explicaţie, dialog
interactiv cu studenţii – o
abordare teoretica şi practicoaplicativa a domeniului studiat

Curs 7. (2 ore)
Our Woodworking Industry.
Romanian Agriculture (Indefinite
Pronouns; The Future Tense –
Common Aspect)

Prelegere, explicaţie, dialog
interactiv cu studenţii – o
abordare teoretica şi practicoaplicativa a domeniului studiat

Observații
Elaborata in deplina concordanta cu
elementele inovatoare ale strategiei
didactice actuale: analiza, comparatia,
exemplificarea, dialogul, transferul de
informatie fiind efectuat in aceeasi masura si
pe platforma Sakai, in scopul realizarii unui
act didactic centrat pe student si pe
rezultatele invatarii
Elaborata in concordanta cu elementele
inovatoare ale strategiei didactice actuale:
analiza, comparatia, exemplificarea,
dialogul, transferul de informatie fiind
efectuat in aceeasi masura si pe platforma
Sakai, in scopul realizarii unui act didactic
centrat pe student si pe rezultatele invatarii
Elaborata in concordanta cu elementele
inovatoare ale strategiei didactice actuale:
analiza, comparatia, exemplificarea,
dialogul, transferul de informatie fiind
efectuat in aceeasi masura si pe platforma
Sakai, in scopul realizarii unui act didactic
centrat pe student si pe rezultatele invatarii

Elaborata in concordanta cu elementele
inovatoare ale strategiei didactice actuale:
analiza, comparatia, exemplificarea,
dialogul, transferul de informatie fiind
efectuat in aceeasi masura si pe platforma
Sakai, in scopul realizarii unui act didactic
centrat pe student si pe rezultatele invatarii
Elaborata in concordanta cu elementele
inovatoare ale strategiei didactice actuale:
analiza, comparatia, exemplificarea,
dialogul, transferul de informatie fiind
efectuat in aceeasi masura si pe platforma
Sakai, in scopul realizarii unui act didactic
centrat pe student si pe rezultatele invatarii
Elaborata in concordanta cu elementele
inovatoare ale strategiei didactice actuale:
analiza, comparatia, exemplificarea,
dialogul, transferul de informatie fiind
efectuat in aceeasi masura si pe platforma
Sakai, in scopul realizarii unui act didactic
centrat pe student si pe rezultatele invatarii
Elaborata in concordanta cu elementele
inovatoare ale strategiei didactice actuale:
analiza, comparatia, exemplificarea,
dialogul, transferul de informatie fiind
efectuat in aceeasi masura si pe platforma
2

Sakai, in scopul realizarii unui act didactic
centrat pe student si pe rezultatele invatarii
Bibliografie
1.
Brooks, Michael; David Horner (1998). Business English, Teora, Bucuresti
2.
Ciuciuc, Olga; Tănăsescu, Eugenia (1998). English for Business Purposes. Essential English. Bucureşti: Teora
3.
Cotton, D.; Robbins S. (1996). Business Class. London: Longman
4.
Dimitriu-Caracota, Maria; Duncan, Frederick Henry - English - Romanian Dictionary of Accounting,
Economic and Financial Terms. Bucureşti: Garamond
5.
Dutescu, Dan; Mareş, Liliana (1988). Manual de conversaţie în limba engleză. Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică
6.
Emerson, Paul (2008). Business English. Macmillan
7.
Evans, David (2003). Decisionmaker. Cambridge: Cambridge Universty Press
8.
Gavriliu, Eugenia (1998). English for Economics. Galaţi: Zigotto
9.
Hulban, Horia (1997). English for You. Răzeşu, Iaşi: Fundaţia Academică "Petre Andrei"
10.
Mariana, Nicolae (2008). Corespondenta comerciala in limba engleza. Bucureşti: Editura Universitara.
8.2 Seminar / laborator
Metode de predare
Observații
Seminar 1. (2 ore)
Abordarea practica a aspectelor
A Student’s Daily Programme. Is the Study of Economics Too
teoretice, lucrul individual cu
Hard or Too Boring?. (The Present Perfect Tense – Common
studenții in rezolvarea de teste,
Activitatea de
Aspect; The Plural of
analize, sinteze, solicitarea si
seminar este
Nouns)
tratarea de referate pe teme de
centrata pe
Economic translation and rephrase practice
actualitate, propuneri de teme.
student si pe
Sentence match practice - context selection
Fiecare student va comunica
rezultatele
Lexical parallel - items match exercise
rezultatul temelor propuse, realizat
invatarii
Economic text review exercise
in urma studiului individual, pe
platforma Sakai in vederea
evaluarii individuale.
Seminar 2. (2 ore)
Abordarea practica a aspectelor
At The Office – Basics and Management. From Student to
teoretice, lucrul individual cu
Professional. Studying Economics – an Essential Condition for
studenții in rezolvarea de teste,
Activitatea de
a Future Businessman (The Present Perfect Tense – Continuous analize, sinteze, solicitarea si
seminar este
Aspect; Possessive Adjectives and Pronouns; Demonstrative
tratarea de referate pe teme de
centrata pe
Adjectives and Pronouns)
actualitate, propuneri de teme.
student si pe
Economic translation and rephrase exercise
Fiecare student va comunica
rezultatele
Sentence match exercise - context selection
rezultatul temelor propuse, realizat
invatarii
Lexical parallel - items match exercise
in urma studiului individual, pe
Economic text review exercise
platforma Sakai in vederea
evaluarii individuale.
Seminar 3. (2 ore)
Abordarea practica a aspectelor
teoretice, lucrul individual cu
From Student to Employee: Making the Transition.
At a Public Meeting.
studenții in rezolvarea de teste,
Activitatea de
Commercial Correspondence: Generalities upon the Elements
analize, sinteze, solicitarea si
seminar este
tratarea de referate pe teme de
centrata pe
of a Business Letter (The Past Tense – Common Aspect;
Adjectives – Degrees of Comparison)
actualitate, propuneri de teme.
student si pe
Economic translation and rephrase exercise
Fiecare student va comunica
rezultatele
rezultatul temelor propuse, realizat
invatarii
Sentence match exercise - context selection
Lexical parallel - items match exercise
in urma studiului individual, pe
Economic text review exercise
platforma Sakai in vederea
evaluarii individuale.
Seminar 4. (2 ore)
Abordarea practica a aspectelor
Economic Outline of Romania. Commercial Correspondence:
teoretice, lucrul individual cu
The Appreciation Letter and the Business Introduction Letter
studenții in rezolvarea de teste,
Activitatea de
(The Past Continuous Tense; Reflexive and Emphatic
analize, sinteze, solicitarea si
seminar este
Pronouns)
tratarea de referate pe teme de
centrata pe
Economic translation and rephrase exercise
actualitate, propuneri de teme.
student si pe
Sentence match exercise - context selection
Fiecare student va comunica
rezultatele
Lexical parallel - items match practice
rezultatul temelor propuse, realizat
invatarii
Economic text review exercise
in urma studiului individual, pe
platforma Sakai in vederea
evaluarii individuale.
Seminar 5. (2 ore)
Abordarea practica a aspectelor
The Engineering Industry. Commercial Correspondence:
teoretice, lucrul individual cu
Confirmation Follow-up after Business Meeting (The Past
studenții in rezolvarea de teste,
Activitatea de
3

Perfect Tense – Common Aspect, The Genitive Case)
Economic translation and rephrase exercise
Sentence match exercise - context selection
Lexical parallel - items match exercise
Economic text review exercise

Seminar 6. (2 ore)
The Chemical and The Consumer Goods Industries (The Past
Perfect Tense – Continuous Aspect,
Expressions of Quality)
Economic translation and rephrase exercise
Sentence match exercise - context selection
Lexical parallel - items match exercise
Economic text approach

Seminar 7. (2 ore)
Our Woodworking Industry. Romanian Agriculture (Indefinite
Pronouns; The Future Tense –
Common Aspect)
Economic translation and rephrase exercise
Sentence match exercise - context selection
Lexical parallel - items match exercise
Economic text review exercise

analize, sinteze, solicitarea si
tratarea de referate pe teme de
actualitate, propuneri de teme.
Fiecare student va comunica
rezultatul temelor propuse, realizat
in urma studiului individual, pe
platforma Sakai in vederea
evaluarii individuale.
Abordarea practica a aspectelor
teoretice, lucrul individual cu
studenții in rezolvarea de teste,
analize, sinteze, solicitarea si
tratarea de referate pe teme de
actualitate, propuneri de teme.
Fiecare student va comunica
rezultatul temelor propuse, realizat
in urma studiului individual, pe
platforma Sakai in vederea
evaluarii individuale.
Abordarea practica a aspectelor
teoretice, lucrul individual cu
studenții in rezolvarea de teste,
analize, sinteze, solicitarea si
tratarea de referate pe teme de
actualitate, propuneri de teme.
Fiecare student va comunica
rezultatul temelor propuse, realizat
in urma studiului individual, pe
platforma Sakai in vederea
evaluarii individuale.

seminar este
centrata pe
student si pe
rezultatele
invatarii

Activitatea de
seminar este
centrata pe
student si pe
rezultatele
invatarii

Activitatea de
seminar este
centrata pe
student si pe
rezultatele
invatarii

Bibliografie
1.
Brooks, Michael; David Horner (1998). Business English, Teora, Bucuresti
2.
Ciuciuc, Olga; Tănăsescu, Eugenia (1998). English for Business Purposes. Essential English. Bucureşti: Teora
3.
Mariana, Nicolae (2008). Corespondenta comerciala in limba engleza. Bucureşti: Editura Universitara.
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor
profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Participarea la acțiuni comune și alte forme de comunicare (convenții de parteneriat, dialog, cursuri, comisii, practică de
specialitate etc.) cu reprezentanți ai mediului economico-social pentru identificarea unor probleme financiare de interes
la acest nivel care să poată fi incluse în conținutul disciplinei
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

Frecvenţă, parcurgerea
Proba de verificre scrisa
bibliografiei, cunoaşterea
informaţiei predate la curs
10.5 Seminar / laborator
Frecvenţă, elaborarea unor
Evaluare continua
referate, teme de casă, teste, joc de
rol, participarea la dezbateri la
seminar
10.6 Standard minim de performanță
 cunoaşterea în proporţie de 50 % a informaţiei predate la curs;
 activitate la seminar de 50 %.
10.4 Curs

Data completării
01/09/2019

Titular de curs
Lect. univ. dr. Oana Andreea Nae

Data avizării în Departament
10/09/2019

10.3 Pondere
din nota finală
70%

30%

Titular de seminar
Lect. univ. dr. Oana Andreea Nae
Semnătura Directorului de Departament
Lect. univ.dr. Rose-Marie Pușcaciu
4

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii1
1.6 Programul de studii

Universitatea „DANUBIUS” din Galaţi
Științe Economice
Finanțe și Administrarea Afacerilor
Finanțe
Licenţă
Finanțe și Bănci

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităților de curs
2.3 Titularul activităților de seminar
2.4 Anul de studiu
I 2.5 Semestrul

EDUCAȚIE FIZICĂ

I

Lect. univ. dr. Aurelian Gheorghiu
2.6 Tipul de evaluare
PV 2.7 Regimul disciplinei

Obl.

3. Timpul total estimat (ore pe semestru de activităţi didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
2
din care: 3.2 curs
3.3 seminar / laborator
3.4 Total ore din planul de învățământ
28
din care: 3.5 curs
3.6 seminar / laborator
3.7 Distribuția fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activități
3.8 Total ore de studiu individual
47
3.9 Total ore pe semestru
75
3.10 Numărul de credite
3

2
28
ore
8
4
20
6
9

4. Precondiţii (acolo unde este cazul, se menţionează disciplinele care trebuie studiate anterior)
4.1 de curriculum
4.2 de competenţe

-

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului
5.2 de desfăşurare a seminarului /
laboratorului

1

licență, masterat, doctorat

- Existenţa bazei materiale - sală şi terenuri de jocuri sportive, instalaţii si materiale

Competențe
transversale

Competențe
profesionale

6. Competenţe specifice acumulate (Vizează competenţele asigurate de programul de studii din care face parte
disciplina)

Nu este cazul

CT2 Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o echipa plurispecializata si aplicarea de tehnici de
relationare si munca eficienta in cadrul echipei

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1. Obiectivul general al
disciplinei
7.2. Obiectivele specifice


Perfecţionarea dezvoltării fizice şi a capacităţii motrice generale şi
specifice

Optimizarea nivelului individual de pregătire fizică, insistând pe aptitudinile
motrice semnalate ca fiind deficitare.

Îmbogaţirea fondului de deprinderi motrice specifice unor ramuri de sport
preferate şi aplicarea acestora cu randament superior în intreceri şi concursuri organizate

Îmbunătăţirea stării generale de sanătate, atingerea unor indicatori funcţionali
normali.

Asigurarea unei dezvoltări fizice armonioase, prin acţionarea constantă asupra
proporţionalităţii grupelor musculare, prevenirea instalării atitudinilor deficiente şi
corectarea deficienţelor fizice semnalate la nivelul segmentelor şi coloanei vertebrale.

Formarea şi asimilarea terminologiei sportive minimale, referitoare la: noţiuni de
regulament, metode de pregătire utilizate, parametrii, dozarea, igiena, fiziologia efortului
fizic, planificarea şi efectele diferitelor exerciţii asupra organismului, noţiuni de tactică,
etc

Includerea unui număr cît mai mare de studenţi în practicarea organizată a
diferitelor ramuri de sport, mai ales în afara orarului universitar.

Instalarea efectelor cu caracter compensatoriu, în vederea limitării starilor de
suprasolicitare psihică, induse de volumul de efort preponderent intelectual al
specializării.

8. Conţinuturi
8.1 Curs

Metode de predare

Observaţii

BIBLIOGRAFIE
8.2 Seminar / laborator
1. Prezentarea unui conţinut teoretic minimal vizând
activitateade educaţie fizică, realizarea instructajului
pentru protecţia muncii, prezentarea obiectivelelor si
a cerintelor disciplinei,susţinerea testărilor iniţiale.
2 ore
2. Repetarea principalelor procedee din fotbal -băieţi
şi volei -fete, cunoscute din ciclurile anterioare.
Aşezarea în sisteme de joc din atac şi apărare. Jocuri
bilaterale. Dezvoltarea vitezei de recţie la stimuli
auditivi şi vizuali. Repetarea startului din picioare şi a
lansarii de la start, dezvoltarea vitezei de de deplasare
prin
accelerări pe distanţe variabile 20-60m. Educarea
forţei dinamice la nivelul membrelor superioare,
inferioare, abdomenului şitrunchiului prin metoda

Metode şi procedee didactice
Expunere, descriere, instructaj -

Observaţii
Programarea sarcinilor şi a
nivelului de solicitare se
face in funcţie de valoarea
investigaţiilor iniţiale.

Demonstraţie,
explicaţie, exersare
practică sub forma de
algoritmizare sau
problematizare.

Parametrii efortului şi
ponderea conţinuturilor
abordate depind de reacţia
subiecţilor la stimulii
planificaţi, de ritmul
individual de progres.

lucrului în circuit si prin lucrul peateliere.
16 ore
3. Evaluarea cu notă prin probe specifice, a nivelului
Conţinuturile din jocurile
sportive vor fi reluate şi
de dezvoltare a vitezei de deplasare şi a forţei
testate,
musculare segmentare.
6 ore
4. Consolidarea principalelor elemente şi procedee
Lucru în grup,demostraţie,
Se formează grupe de lucru
tehnice specifice jocurilor sportive. Repetarea lor in
problematizare.
în funcţie deaptitudini şi
condiţii de adversitate, în joc bilateral. Dezvoltarea
preferinţefaţă de anumite
elementelor capacităţii coordinative- ritm,precizie,
ramuri de 5.sport.
echilibru static şi dinamic,orientare spaţio-temporală,
combinarea mişcărilor, discriminare chinestezică,
ambidextrie, agilitate. Educarea rezistenţei aerobe şi
mixte prin metoda eforturilor uniforme şi variabile.
4 ore
Bibliografie
- Albu V. Teoria educaţiei fizice şi sportului. Constanţa: Exponto, 1999. 274 p.
- Bompa T.O. Dezvoltarea calităţilor biomotrice (periodizarea). Bucureşti: Exponto, 2001. 282 p.
- Raţă G., Raţă B.C. Aptitudinile în activitatea motrică. Bacău: EduSoft, 2006. 318 p.
- Raţă G., Raţă Gh. Educaţia fizică şi metodica predării ei. Iaşi: PIM, 2008. 214 p.
- Ploeşteanu C. – Activităţi de timp liber, Editura Fundaţiei „Dunărea de jos” Galaţi, 2006.
- Ploeşteanu, C. Etica sportivă şi arta de a trăi, Editura Fundaţiei Universitare “Dunărea de jos”, Galaţi, 2006.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
- Impactul disciplinei se manifestă prin creşterea capacităţii generale de lucru şi îmbunătăţirea randamentului în
orice tip de activitate, formarea unor obişnuinţe de lucru organizat, prin formarea perseverenţei de a
depaşidiferite bariere de ordin fizic sau mental.
10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Evaluare
finală
10.5 Seminar /
laborator

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

-

-

10.3 Pondere din nota
finală
-

Performanță motrică
Verificare practică prin probe de 50% valoarea rezultatelor
Frecvență la aplicatie
practică
control
specifice
aptitudinilor 20% frecvența și atitudine
Implicarea în efort
motrice, prin înlănțuiri de procedee favorabilă disciplinei
Atitudinea față de disciplină sau joc bilateral pentru deprinderile 30% progresul inregistrat
Performanță motrică
motrice.
Frecvență la aplicatie
practică
Implicarea în efort
Atitudinea față de disciplină
10.6 Standard minim de performanţă
 Standarde minimale aferente tuturor componentelor capacității motrice testate (aptitudini motrice și deprinderi
motricespecifice unor ramuri de sport)
 Indeplinirea la nivelul notei 5 a baremului pentru testele utilizate în anul I de studiu si frecvență 100% la
activitatea practică
Data completării
Semnătura titularului de curs
Semnătura titularului de seminar
01.09.2019
Lect.univ.dr. Aurelian Gheorghiu

Data avizării în departament
10.09.2019

Semnătura directorului de departament
Lect. univ.dr. Rose-Marie Pușcaciu

FIȘA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituția de învățământ superior
1.2 Facultatea / Departamentul
1.3 Catedra
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii1
1.6 Programul de studii / Calificarea

UNIVERSITATEA „DANUBIUS” GALAȚI
FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE
FINANȚE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR
Administrarea afacerilor
licență
Economia comerțului, turismului și serviciilor

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităților de curs
2.3 Titularul activităților de seminar
2.4 Anul de studiu
1 2.5 Semestrul

Macroeconomie
Lect.univ.dr. Ioan Gina
Lect.univ.dr. Ioan Gina
2
2.6 Tipul de evaluare

E

2.7 Regimul disciplinei2

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4
din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar / laborator
3.4 Total ore din planul de învățământ
56
din care: 3.5 curs
28 3.6 seminar / laborator
3.7 Distribuția fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activități
3.8 Total ore de studiu individual
94
3.9 Total ore pe semestru
150
3.10 Numărul de credite
6
4. Precondiții (acolo unde este cazul) (Se menționează disciplinele care trebuie studiate anterior.)

obligat
orie
2
28
ore
30
20
30
2
12

4.1 de curriculum
4.2 de competențe

Microeconomie
C1 Realizarea prestațiilor în comerț, turism și servicii
C1.1 Definirea adecvată a conceptelor şi principiilor specifice teoriei economice, precum şi a
celor din domeniul comerţului, turismului şi serviciilor
C1.2 Explicarea şi interpretarea de date si informaţii din punct de vedere cantitativ şi calitativ,
pentru formularea de argumente şi decizii concrete asociate comerţului, turismului şi serviciilor
C3 Gestionarea relațiilor cu clienții și furnizorii
C3.1 Definirea conceptelor privind cererea şi oferta de bunuri şi servicii, inclusiv în activitatea de
turism, a comportamentului consumatorilor şi a normelor de protecţie a acestora
C3.2 Explicarea şi interpretarea fenomenelor şi proceselor economice specifice comerţului,
turismului şi serviciilor pe baza conceptelor privind cererea şi oferta de servicii şi a
comportamentului consumatorilor
C4 Gestionarea și alocarea resurselor materiale și financiare
C4.1 Descrierea conceptelor şi principiilor evidenţei contabile aplicate în finanţarea activităţilor
de comerţ, turism, servicii, precum şi a metodologiei şi indicatorilor de fundamentare a alocării
resurselor
C4.3 Elaborarea de calcule pentru diferite situaţii alternative (variante decizionale) în alocarea de
resurselor
5. Condiții (acolo unde este cazul)
5.1 de desfășurare a cursului
5.2 de desfășurare a seminarului /
laboratorului




sală de curs dotată cu proiector
sală de seminar dotată cu proiector și acces la Internet

6. Competențe specifice acumulate (Vizează competențele asigurate de programul de studiu din care face parte
disciplina.)

1
2

licență, masterat, doctorat
obligatorie, opţională, facultativă
1

Competențe profesionale

C1 Realizarea prestațiilor în comerț, turism și servicii
C1.1 Definirea adecvată a conceptelor şi principiilor specifice teoriei economice, precum şi a celor din
domeniul comerţului, turismului şi serviciilor;
C1.2 Explicarea şi interpretarea de date si informaţii din punct de vedere cantitativ şi calitativ, pentru
formularea de argumente şi decizii concrete asociate comerţului, turismului şi serviciilor;
C2 Comercializarea produselor / serviciilor
C2.2 Explicarea şi interpretarea fluxurilor si a tehnicilor de comercializare diferenţiat după natura
produselor şi serviciilor
C6 Asistență în managementul resurselor umane
C6.2 Explicarea şi interpretarea de situaţii/procese concrete din domeniul administrării afacerilor pentru
interpretarea corectă a evoluţiilor pieţei muncii şi a evoluţiilor din interiorul firmelor în ceea ce priveşte
angajaţii

Competențe
transversale



7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul
general al
disciplinei

Înțelegerea importanței și rolului studierii mecanismului de funcţionare a economiei naţionale
Înțelegerea și explicarea conceptelor şi mecanismelor macroecomice
Definirea și înțelegrea principalelor dezechilibre macroeconomice: şomaj, inflaţie, crize economice,
Implementarea notiunilor necesare pentru pregatirea viitorilor specialisti care vor actiona in mediul
economic.

7.2 Obiectivele
specifice

Prezentarea mecanismului de funcţionare a economiei de piaţă, a echilibrului macroeconomic şi a
dezechilibrelor macroeconomice.
Implicarea studenţilor în activitatea de cercetare ştiinţifică
Dezvoltarea capacităţii de argumentare și corelare a fenomenelor la nivel macroeconomic

8. Conținuturi
8.1 Curs
Metode de predare
Observații
Curs 1. : ECONOMIA NAŢIONALĂ.
Prelegere în sistem interactiv
Curs 2. : INDICATORII MACROECONOMICI DE
Prelegere în sistem interactiv
REZULTATE
Curs 3. : INDICATORII MACROECONOMICI DE
Prelegere în sistem interactiv
REZULTATE
Curs 4. : VENIT, CONSUM, ECONOMII, INVESTIȚII
Prelegere în sistem interactiv
Curs 5.: VENIT, CONSUM, ECONOMII, INVESTIȚII
Prelegere în sistem interactiv
Curs 6.: VENITUL NAȚIONAL DE ECHILIBRU
Prelegere în sistem interactiv
Curs 7. : VENITUL NAȚIONAL DE ECHILIBRU
Prelegere în sistem interactiv
Curs 8. : PIAȚA MONETARĂ
Prelegere în sistem interactiv
Curs 9. : PIAȚA MONETARĂ
Prelegere în sistem interactiv
Curs 10. : PIAȚA MONETARĂ
Prelegere în sistem interactiv
Curs 11. : PIAȚA MUNCII
Prelegere în sistem interactiv
Curs 12.: PIAȚA MUNCII
Prelegere în sistem interactiv
Curs 13. : ECHILIBRUL MACROECONOMIC. MODELUL
Prelegere în sistem interactiv
IS-LM
Curs 14.: ECHILIBRUL MACROECONOMIC. MODELUL
Prelegere în sistem interactiv
IS-LM
Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi
Băcescu-Cărbunaru Angelica, Băcescu Marius, Macroeconomie aplicată: Teste și probleme rezolvate, Editura All,
București, 2009
Băcescu-Cărbunaru Angelica, Băcescu Marius, Teste și probleme de macroeconomie, Editura C.H. Beck, București,
2008
Beaud Michel, Dostaler Gilles,Gândirea economică de după Keynes, Eurosong&Book, București, 2000
Dornbusch Rudiger, Fischer Stanley, Startz, Richard, Macroeconomie, Editura Economica, București 2013
Dudian Monica, Dobre Mihaela, Huru Dragoș, Economie, Editura All Beck, București, 2005
2

Dumitru Ciucur si colab., Economie, Editura Tribuna Economica ,Bucuresti, 2004
Gilbert Abraham Frois, Economie politică, Editura Humanitas, Bucureşti, 1994
Ioan Gina- suport de curs electronic
Ioan Gina, Abordări teoretice și practice ale crizei economice, Ed. Zigotto, 2013
Keynes John Maynard, Teoria generală a ocupării forței de muncă, a dobânzii și a banilor, Editura Publica, București,
2009
Ludwig von Mises, Actiunea Umană, Institutul LvM, România
Paul Samuelson Economie politica, Editura Teora ,Bucuresti,2000
Ploae V., Macroeconomie, Ed. EX PONTO, Constanța 1999
Pohoata I., Lutac G., Ignat, I. Clipa, N. - Economie politica, Editura Economică, Bucureşti, 1998
Popescu Gheorghe H, Ciurlău Cristian Florin, Macroeconomie, Editura Economica, București 2013
Bibliografie de elaborare a cursului
Blaug Mark, Teoria economică în retrospectivă, Editura didactica și pedagogică, 1992
Băcescu-Cărbunaru Angelica, Băcescu Marius, Macroeconomie aplicată: Teste și probleme rezolvate, Editura All,
București, 2009
Băcescu-Cărbunaru Angelica, Băcescu Marius, Teste și probleme de macroeconomie, Editura C.H. Beck, București,
2008
Beaud Michel, Dostaler Gilles,Gândirea economică de după Keynes, Eurosong&Book, București, 2000
Dobrescu Emilian, Cartea crizelor. O privire optimistă, Editura Wolters Kluwer, 2010
Dornbusch Rudiger, Fischer Stanley, Startz, Richard, Macroeconomie, Editura Economica, București 2013
Dudian Monica, Dobre Mihaela, Huru Dragoș, Economie, Editura All Beck, București, 2005
Dumitru Ciucur si colab., Economie, Editura Tribuna Economica ,Bucuresti, 2004
Friedman Milton, Friedman D. Rose, Libertatea de a alege, O declarație personală, Editura Publica, 2009
Gilbert Abraham Frois, Economie politică, Editura Humanitas, Bucureşti, 1994
Ioan Gina- suport de curs electronic
Ioan Gina, Abordări teoretice și practice ale crizei economice, Ed. Zigotto, 2013
Keynes John Maynard, Teoria generală a ocupării forței de muncă, a dobânzii și a banilor, Editura Publica, București,
2009
Ludwig von Mises, Actiunea Umană, Institutul LvM, România
Paul Samuelson Economie politica, Editura Teora ,Bucuresti,2000
Ploae V., Macroeconomie, Ed. EX PONTO, Constanța 1999
Pohoata I., Lutac G., Ignat, I. Clipa, N. - Economie politica, Editura Economică, Bucureşti, 1998
Popescu Gheorghe H, Ciurlău Cristian Florin, Macroeconomie, Editura Economica, București 2013
Smith R., Okun’s Law, Applied Statistics and Econometrics, Birkbeck February 2010
Stiglitz Joseph E., Walsh Carl E., Economie, Editura Economică, București, 2005
8.2 Seminar / laborator
Metode de predare
Observații
Seminar 1: Economia națională – măsurarea rezultatelor
Aplicații în sistem interactiv
Seminar 2: Indicatorii macroeconomici de rezultate - aplicatii
Aplicații în sistem interactiv
Seminar 3: Indicatorii macroeconomici de rezultate - aplicatii
Aplicații în sistem interactiv
Seminar 4: Venitul, consumul, economii, investitii-aplicatii
Aplicații în sistem interactiv
Seminar 5: Venitul, consumul, economii, investitii-aplicatii
Aplicații în sistem interactiv
Seminar 6: Venitul național de echilibru - aplicații
Aplicații în sistem interactiv
Seminar 7: Venitul național de echilibru, multiplicatorii
Aplicații în sistem interactiv
bugetari și fiscali - aplicații
Seminar 8: Piața monetară . Cererea de monedă- aplicații
Aplicații în sistem interactiv
Seminar 9: Piața monetară, Oferta de monedă - aplicații
Aplicații în sistem interactiv
Seminar 10: Piața monetară – inflația. Aplicații
Aplicații în sistem interactiv
Seminar 11.Piața muncii. Salariul de echilibru - aplicații
Aplicații în sistem interactiv
Seminar 12: Piața muncii. Șomajul - aplicații
Aplicații în sistem interactiv
Seminar 13: Echilibrul macroeconomic. Modelul IS-LM.
Aplicații în sistem interactiv
Aplicații
Seminar 14 : Echilibrul macroeconomic. Modelul IS-LM.
Aplicații în sistem interactiv
Aplicații
Bibliografie
Băcescu-Cărbunaru Angelica, Băcescu Marius, Macroeconomie aplicată: Teste și probleme rezolvate, Editura All,
București, 2009
Băcescu-Cărbunaru Angelica, Băcescu Marius, Teste și probleme de macroeconomie, Editura C.H. Beck, București,
2008
Beaud Michel, Dostaler Gilles,Gândirea economică de după Keynes, Eurosong&Book, București, 2000
Dornbusch Rudiger, Fischer Stanley, Startz, Richard, Macroeconomie, Editura Economica, București 2013
Dudian Monica, Dobre Mihaela, Huru Dragoș, Economie, Editura All Beck, București, 2005
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Dumitru Ciucur si colab., Economie, Editura Tribuna Economica ,Bucuresti, 2004
Gilbert Abraham Frois, Economie politică, Editura Humanitas, Bucureşti, 1994
Ioan Gina- suport de curs electronic
Ioan Gina, Abordări teoretice și practice ale crizei economice, Ed. Zigotto, 2013
Keynes John Maynard, Teoria generală a ocupării forței de muncă, a dobânzii și a banilor, Editura Publica, București,
2009
Ludwig von Mises, Actiunea Umană, Institutul LvM, România
Paul Samuelson Economie politica, Editura Teora ,Bucuresti,2000
Ploae V., Macroeconomie, Ed. EX PONTO, Constanța 1999
Pohoata I., Lutac G., Ignat, I. Clipa, N. - Economie politica, Editura Economică, Bucureşti, 1998
Popescu Gheorghe H, Ciurlău Cristian Florin, Macroeconomie, Editura Economica, București 2013
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor
profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului



Înzestrarea absolvenților cu un instrumentar vast de prelucrare, abstractizare, a realităților economice
Oferirea de soluții concrete ale unor probleme de natură economică folosind tehnici moderne de analiza

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere
din nota finală
70%

Cunoaşterea şi utilizarea noţiunilor Examen scris
specifice
10.5 Seminar / laborator
Explicarea şi interpretarea corectă
Evaluare continuă
30%
a noțiunilor, efectuarea de proiecte
teoretice şi/sau practice
10.6 Standard minim de performanță
 Cunoaşterea şi utilizarea noţiunilor specifice disciplinei, explicarea şi interpretarea corectă a unor idei specifice
acesteia, precum şi proiecte teoretice şi/sau practice de aplicare a noţiunilor specifice 70%
 activitate la seminar 30%
10.4 Curs

Data completării
1.09.2019

Semnătura titularului de curs
Lect.univ.dr. Ioan Gina

Data avizării în departament
10/09/2019

Semnătura titularului de seminar
Lect.univ.dr. Ioan Gina
Semnătura directorului de departament
Lect.univ.dr. Pușcaciu Rose Marie
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FIȘA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituția de învățământ superior
1.2 Facultatea /
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii1
1.6 Programul de studii / Calificarea
2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităților de curs
2.3 Titularul activităților de seminar
2.4 Anul de studiu
I 2.5 Semestrul

Universitatea „DANUBIUS” Galați
ŞTIINŢE ECONOMICE
Finanțe și Administrarea Afacerilor
Administrarea Afacerilor
Licenta
Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor
FINANȚE PUBLICE
Conf. univ. dr. Alina Cristina Nuta
Asist. univ. dr. Florentin-Emil Tanasă
II
2.6 Tipul de evaluare E2 2.7 Regimul disciplinei2

Obl.

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4
din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar / laborator
3.4 Total ore din planul de învățământ
56
din care: 3.5 curs
28 3.6 seminar / laborator
3.7 Distribuția fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri
Tutoriat/Consultaţii
Examinări
Alte activități
3.8 Total ore de studiu individual
44
3.9 Total ore pe semestru
100
3.10 Numărul de credite
4

2
28
ore
20
10
10
2
2

4. Precondiții (acolo unde este cazul) (Se menționează disciplinele care trebuie studiate anterior.)
4.1 de curriculum
4.2 de competențe

1
2



Microeconomie, Macroeconomie
C1 Realizarea prestațiilor în comerț, turism și servicii
C1.1 Definirea adecvată a conceptelor şi principiilor specifice teoriei economice, precum şi a
celor din domeniul comerţului, turismului şi serviciilor
C1.2 Explicarea şi interpretarea de date si informaţii din punct de vedere cantitativ şi calitativ,
pentru formularea de argumente şi decizii concrete asociate comerţului, turismului şi serviciilor
C2 Comercializarea produselor / serviciilor
C2.2 Explicarea şi interpretarea fluxurilor si a tehnicilor de comercializare diferenţiat după natura
produselor şi serviciilor
C3 Gestionarea relațiilor cu clienții și furnizorii
C3.1 Definirea conceptelor privind cererea şi oferta de bunuri şi servicii, inclusiv în activitatea de
turism, a comportamentului consumatorilor şi a normelor de protecţie a acestora
C3.2 Explicarea şi interpretarea fenomenelor şi proceselor economice specifice comerţului,
turismului şi serviciilor pe baza conceptelor privind cererea şi oferta de servicii şi a
comportamentului consumatorilor
C4 Gestionarea și alocarea resurselor materiale și financiare
C4.1 Descrierea conceptelor şi principiilor evidenţei contabile aplicate în finanţarea activităţilor
de comerţ, turism, servicii, precum şi a metodologiei şi indicatorilor de fundamentare a alocării
resurselor
C4.3 Elaborarea de calcule pentru diferite situaţii alternative (variante decizionale) în alocarea de
resurselor
C6 Asistență în managementul resurselor umane
C6.2 Explicarea şi interpretarea de situaţii/procese concrete din domeniul administrării
afacerilor pentru interpretarea corectă a evoluţiilor pieţei muncii şi a evoluţiilor din interiorul
firmelor în ceea ce priveşte angajaţii

licență, masterat, doctorat
obligatorie, opţională, facultativă
1

5. Condiții (acolo unde este cazul)
5.1 de desfășurare a cursului
5.2 de desfășurare a seminarului /
laboratorului

sală de curs dotată cu videoproiector
sală de seminar dotată cu videoproiector și acces la Internet

Competențe
profesionale

C1 Realizarea prestațiilor în comerț, turism și servicii
C1.1 Definirea adecvată a conceptelor şi principiilor specifice teoriei economice, precum şi a celor din
domeniul comerţului, turismului şi serviciilor
C4 Gestionarea și alocarea resurselor materiale și financiare
C4.1 Descrierea conceptelor şi principiilor evidenţei contabile aplicate în finanţarea activităţilor de comerţ,
turism, servicii, precum şi a metodologiei şi indicatorilor de fundamentare a alocării resurselor

Competențe
transversale

6. Competențe specifice acumulate (Vizează competențele asigurate de programul de studiu din care face parte
disciplina.)

Nu este cazul.

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei

7.2 Obiectivele specifice

Disciplina îşi propune iniţierea studenţilor din anul I de la Facultatea de
Științe Economice, specializarea ECTS, în studiul principalelor concepte
din domeniul finanţelor publice.
Conţinutul disciplinei contribuie la realizarea unei formări la nivel superior
a studentului şi economistului în general, asigurându-i pregătirea teoretică
în sfera fenomenelor specifice finanţelor publice în economia de piaţă,
precum şi elemente de practică prin însuşirea tehnicilor de derulare a
mecanismelor financiare, care îşi pun amprenta pe activitatea fiecărei
societăţi comerciale şi instituţii, a fiecărui individ şi a unui stat în ansamblul
său.

cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea adecvată a
noţiunilor
specifice finanţelor publice;

înţelegerea fenomenelor economico - financiare actuale, prin
comparaţii, exemplificări, studii de caz, dialog, joc de rol

cunoaşterea legislaţiei în domeniu şi a cerinţelor armonizării cu
legislaţia şi practicile europene

capacitatea de a aplica teoria în situaţii noi, prin însuşirea
practicilor, tehnicilor şi metodologiilor concrete privind cheltuielile publice,
impozitele, taxele.

explicarea şi interpretarea ideilor si deciziilor specifice domeniului
finanţelor publice;

formarea şi dezvoltarea abilităţilor de analiză şi operare cu
noţiunile specifice disciplinei;

utilizarea unor metode şi tehnici de aplicare a elementelor
dobândite;

realizarea unor analize comparative, în timp şi spaţiu;

valorificarea cunoştinţelor teoretice în diverse exerciţii aplicative
desfăşurate pe parcursul semestrului pe baza dezbateri, studii de caz, dialog
constructiv; joc de rol, explicaţii

8. Conținuturi
8.1 Curs
Curs 1. Rolul şi dimensiunile sectorului public
Analiza pozitiva si normativa asupra rolului guvernului
Dimensiunea sectorului public (2 ore)

Metode de predare

Observații

Prelegerea, explicația,
jocul de rol, interpretarea

Predarea
cunoştinţelor se face
2

Curs 2. Concepte privind finanțele publice si funcțiile lor
unor decizii financiare
în conformitate cu
Etimologie şi delimitări conceptuale
publice, conversaţia,
strategiile actuale,
problematizarea,
folosind elemente
Fundamentul economic al finanţelor publice
descoperirea
novatoare – slide-uri,
Funcţiile finanţelor publice (2 ore)
platforma Danubius
Curs 3. Bunurile publice si externalitatile
Online, dialog,
Definirea si clasificarea bunurilor publice
analize, comparații,
Externalitatile
exemplificări s.a., cu
Analiza cost-beneficiu (2 ore)
scopul de a realiza o
Curs 4. Sistemul cheltuielilor publice
centrare pe student și
Concept şi conţinut
pe rezultatele
Caracterizarea generala a cheltuielilor publice
învățării
Clasificarea cheltuielilor publice (2 ore)
Curs 5. Sistemul cheltuielilor publice
Factorii de influenţă asupra evoluţiei cheltuielilor publice
Educatia
Asigurari si protectie sociala (2 ore)
Curs 6. Sistemul resurselor financiare publice
Noţiune şi structură
Analiza globala a resurselor financiare publice (2 ore)
Curs 7. Sistemul resurselor financiare publice
Impozitarea si redistribuirea veniturilor (2 ore)
Eficienta si echitate in impozitare
Principii de impozitare
Curs 8. Sistemul resurselor financiare publice
Impozite directe şi indirecte: trăsături şi forme (2 ore)
Curs 9. Bugetul public. Procesul bugetar.
Aspecte generale
Principii bugetare (2 ore)
Curs 10. Bugetul public. Procesul bugetar.
Procesul bugetar (2 ore)
Curs 11. Echilibrul financiar
Echilibrul financiar
Datoria publica (2 ore)
Curs 12. Analiza sistemului de cheltuieli si de venituri publice din
Romania
Politica de cheltuieli publice din Romania (2 ore)
Curs 13. Analiza sistemului de cheltuieli si de venituri publice din
Romania
Politica procurare a resurselor bugetare din Romania (2 ore)
Curs 14. Analiza sistemului de cheltuieli si de venituri publice din
Romania
Echilibrul bugetar si mix-ul de politici (2 ore)
Bibliografie
- Dragomir, G., Finanţe publice, Ed. Fundaţiei Academice “Danubius” Galaţi, 2007
- Filip, G., Finanţe publice, Editura Junimea, Iaşi, 2002
- Gayer, T& Rosen, H.S., Public Finance, McGraw-Hill Higher Education; 9 edition (1 Jan 2010)
- Grigorie-Lăcrița, N. (coord.) - Fiscalitate 2015. Probleme și soluții la practica fiscală, București, Tribuna Economică,
2015
- Harvey S. Rosen, Ted Gayer, Public Finance, ninth Edition (New York: McGraw- Hill/Irwin, 2010)
- Hillman, A.L., Public Finance and Public Policy, Cambridge University Press, New York, 2009
- Lee, R., Johnson, R., Joyce, P., Public Budgeting Systems, 8th edition, Jones and Barlett Publishers, 2008
- Mosteanu, T - Finante publice - Note de curs si aplicatii pentru seminar, Editia a III -a revizuita, Editura Universitara,
2011
- Musgrave, R&P., Public finance in theory and practice, McGraw Hill Book Company, New York, 1989
- Nuta, F&A., Implicaţiile socio-economice ale politicilor fiscal-bugetare, Editura Europlus, Galaţi, 2009
- Nuta, A., Finante publice, Editura Zigotto, Galati, 2012
- Stiglitz, J.E., Economics of the Public Sector, Third Edition, W.W. Norton & Co., New York, 2000
- Ţâţu, Lucian ş.a. Impozite, taxe şi contribuţii: termene, documente, proceduri. Bucureşti: Editura C.H. Beck, 2011
- Vacarel, I., Finanţe publice – E.D.P., Bucureşti, 2007
- Vintilă, N. - Fiscalitatea aplicată și elemente de management fiscal. București, C.H. Beck , 2013
- Revista Finanţe publice şi contabilitate,
- Revista Finante, banci, asigurari
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- Revista Curierul fiscal,
- Revsita Tribuna Economică,
- Revista EuroEconomica, Univ. “Danubius” Galaţi, Facultatea de Ştiinţe Economice, 2004-2013
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu actualizări si Codul de procedura fiscala
- Legea 500/2002 privind finanțele publice
- Monitorul Oficial al României, 2000-2016
- Rapoarte, analize, statistici, executii de buget, strategii ale Ministerului finantelor publice, Eurostat, Ministerului
muncii, INSSE, UNCTAD etc.
8.2 Seminar / laborator
Metode de predare
Observații
Seminar 1-2.
- Raţionamentele economice ale intervenţiei sectorului public:
eficienţa şi eşecul pieţei; Natura şi dimensiunile intervenţiilor
sectorului public. (2 ore)
- Funcţiile finanţelor publice (2 ore)
Seminar 3-4.
- Bunuri publice. Externalităţi. Politici publice (2 ore)
- Categoriile şi rolul cheltuielilor publice (2 ore)
Seminar 5-6.
- Sistemul cheltuielilor publice. Indicatori(2 ore)
- Fiscalitatea. Sistemul fiscal. Principiile impozitării (2 ore)
Seminar 7-8.
Analiza, modelarea
- Impozitarea venitului, bogăţiei, consumului. Impozitele şi mediul
logico-econometrica,
(2 ore)
studiul comparativ,
Scop: Centrare pe
- Buget şi proces bugetar (2 ore)
referatul,
documentarea,
student și pe
Seminar 9-10.
joc
de
rol,
studiul
de
caz,
rezultatele
învățării
- Buget şi proces bugetar (2 ore)
metoda
activitatii
pe
- Echilibru financiar. Datorie publică (2 ore)
grupe, dezbaterea
Seminar 11-12.
- Finanţe publice locale: resurse, cheltuieli, transferuri, finanţarea
deficitelor (2 ore)
- Analiza sistemului de cheltuieli si de venituri publice din
Romania. Politica de cheltuieli publice din Romania (2 ore)
Seminar 13-14.
- Analiza sistemului de cheltuieli si de venituri publice din
Romania. Politica procurare a resurselor bugetare din Romania (2
ore
- Analiza sistemului de cheltuieli si de venituri publice din
Romania. Echilibrul bugetar si mix-ul de politici (2 ore)
Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi
- Dragomir, G., Finanţe publice, Ed. Fundaţiei Academice “Danubius” Galaţi, 2007
- Filip, G., Finanţe publice, Editura Junimea, Iaşi, 2002
- Mosteanu, T - Finante publice - Note de curs si aplicatii pentru seminar, Editia a III -a revizuita, Editura Universitara,
2011
- Vacarel, I., Finanţe publice – E.D.P., Bucureşti, 2008
Bibliografie de elaborare a cursului
- Dragomir, G., Finanţe publice, Ed. Fundaţiei Academice “Danubius” Galaţi, 2007
- Filip, G., Finanţe publice, Editura Junimea, Iaşi, 2002
- Gayer, T& Rosen, H.S., Public Finance, McGraw-Hill Higher Education; 9 edition (1 Jan 2010)
- Harvey S. Rosen, Ted Gayer, Public Finance, ninth Edition (New York: McGraw- Hill/Irwin, 2010)
- Hillman, A.L., Public Finance and Public Policy, Cambridge University Press, New York, 2009
- Lee, R., Johnson, R., Joyce, P., Public Budgeting Systems, 8th edition, Jones and Barlett Publishers, 2008
- Mosteanu, T - Finante publice - Note de curs si aplicatii pentru seminar, Editia a III -a revizuita, Editura Universitara,
2011
- Musgrave, R&P., Public finance in theory and practice, McGraw Hill Book Company, New York, 1989
- Nuta, F&A., Implicaţiile socio-economice ale politicilor fiscal-bugetare, Editura Europlus, Galaţi, 2009
- Stiglitz, J.E., Economics of the Public Sector, Third Edition, W.W. Norton & Co., New York, 2000
- Vacarel, I., Finanţe publice – E.D.P., Bucureşti, 2007
- Revista Finanţe publice şi contabilitate,
- Revista Finante, banci, asigurari
- Revista Curierul fiscal,
- Revsita Tribuna Economică,
- Revista EuroEconomica, Univ. “Danubius” Galaţi, Facultatea de Ştiinţe Economice,
4

- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu actualizări
- Legea 500/2002 privind finanțele publice actualizata
- Monitorul Oficial al României,
- Rapoarte, analize, statistici, executii de buget, strategii ale Ministerului finantelor publice, Eurostat, Ministerului
muncii, INSSE, UNCTAD etc.
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor
profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului


Dezvoltarea capacitații de identificare, analiza si soluționare a unor probleme financiare publice

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

Frecvenţă, parcurgerea
Examen scris
bibliografiei, cunoaşterea
informaţiei predate la curs
10.5 Seminar / laborator
Frecvenţă, elaborarea unor
Evaluare continua
referate, teme de casă, teste, joc de
rol, participarea la dezbateri la
seminar
10.6 Standard minim de performanță
 cunoaşterea în proporţie de 50 % a informaţiei predate la curs;
 activitate la seminar de 50 %.
10.4 Curs

Data completării
1.09.2019

Semnătura titularului de curs
Conf.univ.dr. Nuta Alina

Data avizării în departament
10.09.2019

10.3 Pondere
din nota finală
70%

30%

Semnătura titularului de seminar
Asist. univ. dr. Florentin-Emil Tanasă
Semnătura directorului de departament
Lect.univ.dr. Rose-Marie Puscaciu
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FIȘA DISCIPLINEI1
1. Date despre program
1.1 Instituția de învățământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii2
1.6 Programul de studii / Calificarea

Universitatea „DANUBIUS” Galați
Științe Economice
Finante și Administrarea Afacerilor
Administrarea Afacerilor
Licență
Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei / Cod
2.2 Titularul activităților de curs
2.3 Titularul activităților de laborator
2.4 Anul de studiu
I 2.5 Semestrul

Informatică economică
Lector univ.dr. Laura Danilescu
Lector univ.dr. Laura Danilescu
2 2.6 Tipul de evaluare3 E

2.7 Regimul disciplinei

4

DO/DF

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4
din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar / laborator
din care: 3.5 curs
3.4 Total ore din planul de învățământ
56
28 3.6 seminar / laborator
Distribuția fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activități
3.7 Total ore de studiu individual
69
3.8 Total ore pe semestru
125
3.9 Numărul de credite
5

2
28
ore
40
7
20
0
2
0

4. Precondiții (acolo unde este cazul) (Se menționează disciplinele care trebuie studiate anterior.)
4.1 de curriculum
4.2 de competențe




Nu este cazul
Nu este cazul

5. Condiții (acolo unde este cazul)
5.1 de desfășurare a cursului
5.2 de desfășurare a seminarului /
laboratorului




Sală de curs dotată cu videoproiector, laptop și ecran de proiecție.
Sală de laborator dotată cu calculatoare, rețea, legătură la Internet, soft
dedicat pentru programare.

Competențe
profesionale

6. Competențe specifice acumulate (Vizează competențele asigurate de programul de studiu din care face parte disciplina.)
C1 Realizarea prestațiilor în comerț, turism și servicii
C1.2 Explicarea şi interpretarea de date si informaţii din punct de vedere cantitativ şi calitativ, pentru
formularea de argumente şi decizii concrete asociate comerţului, turismului şi serviciilor

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al
disciplinei
7.2 Obiectivele specifice
1

Cunoaşterea componentelor unui calculator electronic (PC) și formarea abilităţilor practice
în lucrul cu calculatorul utilizând sistemul de operare WINDOWS și pachetul Open Office
 Cunoașterea noțiunilor de informație, informatică și sisteme informaționale

Cf. MO al României, Partea I, nr. 800 bis / 13.12.2011, Ordinul Ministrului nr. 5703 / 18.10.2011
licență, masterat, doctorat
3
E – examen, Pv – probă de verificare, C - colocviu
4
Ob - obligatorie, Op - opţională, F - facultativă

2




Însușirea cunoștințelor teoretice și practice privitoare la structura calculatorului
electronic
Însuşirea cunoştinţelor teoretice şi formarea deprinderilor practice privind
rezolvarea aplicaţiilor ce necesită calcul tabelar, utilizând OpenOffice Calc

8. Conținuturi
8.1 Curs
Metode de predare
Observații
Expunerea:descrierea,
Cursul 1-2. Tehnologia informației 4h
Predarea noțiunilor in
Informaţie; Date; Prelucrarea datelor; Scopul prelucrării
cadrul orelor de curs
explicația, prelegerea. Postarea
electronice a informaţiilor; Organizarea datelor; Stocarea
se face in conformitate
cursurilor si a diapozitivelor
datelor (fişiere); Comunicaţii de date şi multimedia;
cu strategiile actuale
cursurilor la secțiunea Syllabus
Prelucrarea informaţiei: expresii ; operatori; tipuri de
utilizând elemente de
pe platforma de învățământ si
expresii
noutate
lucru colaborativ Danubius
Cursul 3-4. Program de calcul tabelar pentru Online
(prezentări/diapozitive
integrate in platforma
prelucrarea datelor din domeniul economic - 4h
Elementele de bază ale aplicației de calcul tabelar;
de învățământ si lucru
Conversația: in cadrul
Crearea tabelelor în OpenOffice Calc; Proiectarea
colaborativ Danubius
cursurilor se utilizează dialogul,
tabelului; Formule pentru calcule matematice de bază
Online) in vederea
dezbaterea, conversațiile de
Cursul 5-6. Program de calcul tabelar pentru fixare si consolidare a noțiunilor îndeplinirii reperului
prelucrarea datelor din domeniul economic - 4h
principal al procesului
prezentate
Diagrame (grafice) în OpenOffice Calc; Sortarea datelor
Bologna unde
din tabele; Filtrarea datelor din tabele
învățământul este
Problematizarea: utilizarea
Cursul 7-8. Funcții specializate pentru calcule întrebărilor grila cu răspunsuri
centrat pe student si pe
economice – 4h
rezultatul învățării.
unice sau multiple, fill in the
Totalizarea valorilor numerice din domenii; Funcţii
blank sau de tip eseu in testele de
referitoare la dată şi oră; Funcţii referitoare la şiruri de
autoevaluare a cunoștințelor
caractere; Funcţii matematice şi trigonometrice
dobândite.
Cursul 9-10. Funcții specializate pentru calcule
economice –4h
Descoperirea: descoperirea
Funcţii statistice; Funcţii logice; Funcţii de căutare;
experimentala sau prin
Funcţii de informare; Funcţii financiare
documentare cat si cea dirijata
Cursul 11-12. Baze de date nerelaționale și rapoarte sau independenta a unor noțiuni
4h
sau fundamente in cadrul orelor
Lucrul cu baze de date nerelaţionale (liste) ; Sortarea
de curs
articolelor; Filtrarea automată; Validarea datelor
Cursul 13-14. Baze de date nerelaționale și rapoarte –
4h
Rapoarte; Totaluri şi subtotaluri; Consolidarea datelor
Formatarea condiţionată; Probleme din domeniul
economic rezolvate cu ajutorul programelor de calcul
tabelar
Bibliografie
1. Bolun, Ion ş.a. – Bazele informaticii aplicate – Iaşi, Editura Bonitas, 2005;
2. Botezatu, Cezar – Bazele informaticii : Iniţiere în informatica economică – Bucureşti, Editura Sylvi, 2004
3. Brookshear, J.G. – Introducere în informatică – Bucureşti, Editura Teora, 1998
4. Ciotea, Valentin – Tehnologia informaţiilor şi comunicării în turism, comerţ, servicii - Cluj-Napoca, Editura
Risoprint, 2005;
5. Coord. Airinei, D. – Introducere în informatica economică – Iaşi, Editura Sedcom Libris, 1999;
6. Coord. Fătu, T. – Bazele informaticii – Iaşi, Editura Pro Juventute, 1999;
7. Postolache, F., Ariton, V., - Informatică economică. Note de curs, Galați, Ed. Universitară Danubius, 2013
8.2 Seminar / laborator
Metode de predare
Observații
Expunerea:descrierea,
Laborator 1 – 2 ore
Predarea noțiunilor in
Prezentarea aplicației OpenOffice Calc
cadrul orelor de
explicația, prelegerea. Postarea
seminar se face in
Laborator 2 – 2 ore
structurii laboratoarelor la
Proiectarea tebelelor
conformitate cu
secțiunea Syllabus pe platforma
Laborator 3 – 2 ore
strategiile actuale
de învățământ si lucru
Formule pentru calcule matematice
utilizând elemente de
colaborativ Danubius Online
Laborator 4 – 2 ore
Conversația: in cadrul orelor de noutate
Proiectarea diagramelor
(prezentări/diapozitive
seminar se utilizează dialogul,
integrate in platforma
Laborator 5 – 2 ore
dezbaterea, conversațiile de
Sortarea și filtrarea datelor
fixare si consolidare a noțiunilor de învățământ si lucru
Laborator 6 – 2 ore
colaborativ Danubius
prezentate.

Funcţii referitoare la dată şi oră
Problematizarea: utilizarea
Online) in vederea
instrumentelor si tehnicii de
îndeplinirii reperului
Laborator 7 – 2 ore
calcul in vederea întocmirii
principal al procesului
Funcţii referitoare la şiruri de caractere
sarcinilor cerute din cadrul
Bologna unde
Laborator 8 – 2 ore
orelor de seminar.
Funcţii matematice şi trigonometrice
învățământul este
Simularea unor cereri privind
centrat pe student si pe
Laborator 9 – 2 ore
întocmirea unor documente in
Funcţii statistice
rezultatul învățării.
timpul stabilit cu scopul
Laborator 10 – 2 ore
Funcţii logice
verificării cunoștințelor
dobândite.
Laborator 11 – 2 ore
Funcţii de căutare
Descoperirea: descoperirea
Laborator 12 – 2 ore
experimentala sau prin
Funcţii de informare
documentare cat si cea dirijata
Laborator 13 – 2 ore
sau independenta a unor noțiuni
Funcţii financiare
sau fundamente in cadrul orelor
Laborator 14 – 2 ore
de seminar
Consolidarea datelor. Formatarea condiționată
Bibliografie
 Holtt, J.A.; Kottas, J.F.;Max,G. – Cases and applications in Excel 5.0 - S.U.A., Editura Irwin, 1996
 Prelipceanu, Cristina (coord.). Excel în business. București: Editura Universitară, 2006

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice,
asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conținutul disciplinei este în concordanță cu discipline similare predate în alte centre universitare din țară și străinătate.
Pentru a ține cont de cerințele pieței muncii conținutul disciplinei este adaptat în permanență, tinându-se cont de
produsele software utilizate în firme.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

Prezența și participarea activă la orele Examinare finală în sesiunea
de curs. Interesul pentru studiu de examene.
individual.
10.5 Seminar / laborator
Capacitatea de a utiliza corect Proiect, participarea activă la
cunoștințele acumulate. Capacitatea activitățile de laborator.
de aplicare în practică a acestor
cunoțtințe. Interesul pentru studiu
individual.
10.6 Standard minim de performanță
Notele obţinute atât la activitatea de laborator cât şi la examinări (proiect și examinare finală) să fie 5.
10.4 Curs

Data completării
08 / 09 / 2019

Semnătura titularului de curs,
Lector univ.dr. Laura Danilescu
_________________________

Data avizării în departament
10 / 09 / 2019

10.3 Pondere
din nota finală
70%

30 %

Semnătura titularului de laborator,
Lector univ.dr. Laura Danilescu
________________________

Semnătura directorului de departament,
Lect. univ.dr. Rose-Marie Pușcaciu
__________________________

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii1
1.6 Programul de studii / Calificarea

UNIVERSITATEA “DANUBIUS” Galaţi
ŞTIINŢE ECONOMICE
FINANȚE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR
Administrarea Afacerilor
LICENŢĂ
Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 Anul de studiu
I
2.5 Semestrul

MARKETING
Lect. univ. dr. Bălău Mădălina
Lect. univ. dr. Bălău Mădălina
II
2.6 Tipul de evaluare
E 2.7 Regimul disciplinei2

Obl.

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4
din care: curs
2
seminar / laborator
3.4 Total ore din planul de învătământ
56
din care: curs
28 seminar / laborator
3.7 Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ( participare sesiuni comunicări ştiinţifice, proiecte de cercetare ş.a.)
3.8 Total ore de studiu individual
69
3.9 Total ore pe semestru
125
3.10 Numărul de credite
5

2
28
ore
20
20
20
0
2
7

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) (Se menţionează disciplinele care trebuie studiate anterior.)
4.1 de curriculum

4.2 de competenţe

Microeconomie
C1 Realizarea prestațiilor în comerț, turism și servicii
C1.1 Definirea adecvată a conceptelor şi principiilor specifice teoriei economice, precum şi a
celor din domeniul comerţului, turismului şi serviciilor
C1.2 Explicarea şi interpretarea de date si informaţii din punct de vedere cantitativ şi calitativ,
pentru formularea de argumente şi decizii concrete asociate comerţului, turismului şi serviciilor
C3 Gestionarea relațiilor cu clienții și furnizorii
C3.1 Definirea conceptelor privind cererea şi oferta de bunuri şi servicii, inclusiv în activitatea de
turism, a comportamentului consumatorilor şi a normelor de protecţie a acestora
C3.2 Explicarea şi interpretarea fenomenelor şi proceselor economice specifice comerţului,
turismului şi serviciilor pe baza conceptelor privind cererea şi oferta de servicii şi a
comportamentului consumatorilor
C4 Gestionarea și alocarea resurselor materiale și financiare
C4.1 Descrierea conceptelor şi principiilor evidenţei contabile aplicate în finanţarea activităţilor
de comerţ, turism, servicii, precum şi a metodologiei şi indicatorilor de fundamentare a alocării
resurselor
C4.3 Elaborarea de calcule pentru diferite situaţii alternative (variante decizionale) în alocarea de
resurselor

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului
5.2 de desfăşurare a seminarului / laboratorului

sală de curs dotată cu proiector
sală de seminar dotată cu proiector și acces la Internet

6. Competenţe specifice acumulate (Vizează competenţele asigurate de programul de studiu din care face parte
disciplina.)

1
2

licenţă, masterat, doctorat
obligatorie, opţională, facultativă
1

Competenţe profesionale

C1 Realizarea prestațiilor în comerț, turism și servicii
C1.1 Definirea adecvată a conceptelor şi principiilor specifice teoriei economice, precum şi a celor din
domeniul comerţului, turismului şi serviciilor
C1.2 Explicarea şi interpretarea de date si informaţii din punct de vedere cantitativ şi calitativ, pentru
formularea de argumente şi decizii concrete asociate comerţului, turismului şi serviciilorC2 Comercializarea
produselor / serviciilor
C1.4 Culegerea şi prelucrarea de date din surse documentare alternative şi din activitatea curentă, pentru
evaluarea factorilor care influenţează
realizarea prestaţiilor în
C2 Comercializarea produselor / serviciilor
C2.5 Fundamentarea de planuri de comercializare, de oferte, de programe de promovare – publicitate,
promovare directă, relaţii publice, marketing direct
C3 Gestionarea relațiilor cu clienții și furnizorii
C3.1 Definirea conceptelor privind cererea şi oferta de bunuri şi servicii, inclusiv în activitatea de turism, a
comportamentului consumatorilor şi a normelor de protecţie a acestora
C3.3 Rezolvarea de probleme simple, bine definite, asociate vânzării produselor, inclusiv a celor turistice, prin
consilierea clientului în luarea deciziei de cumpărare
C3.4 Fundamentarea de studii şi analize, organizatorice şi de eficienţă a activităţii firmelor în vederea acordării
de consiliere şi asistenţă

Competenţe
transversale

Nu este cazul.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei

7.2 Obiectivele specifice

Cursul își propune familiarizarea cu conceptele de bază ale marketingului și
însușirea cunoștințelor necesare pentru interpretarea informațiilor de
marketing și a informațiilor economice din perspectiva marketingului.
Cursul va facilita înțelegerea modului în care funcționează activitatea de
marketing în cadrul firmei precum și modul de aplicare în practică a unei
cercetări de marketing și a politicilor de marketing ale firmei.
- Cunoașterea conceptelor specifice marketingului;
- Asimilarea cunoștințelor de bază pentru analiza și segmentarea pieței;
- Cunoașterea metodelor și etapelor unei cercetări de marketing
- Cunoașterea noțiunilor de baza cu privire la comportamentul
consumatorului și modul în care marketingul poate influența acest
comportament;
- Cunoașterea mixului de marketing
- Interpretarea și aplicarea informațiilor cu privire la elementele
componente ale mixului de marketing, în scopul dezvoltății succesului
de piață al firmei.

8. Conţinuturi
8.1 Curs
Curs 1. – Notiuni introductive de marketing - 2 ore
1.1 Definiție și concepte fundamentale de marketing
1.2 Orientări de management al marketingului
Curs 2. - Piața – 2 ore
2.1 Piața de referință – clasificare și structură
2.2 Dimensiunile pieței
Curs 3 – Segmentare și poziționare – 2 ore
3.1 Segmentarea pieței
3.2 Vizarea pieței
3.3. Poziționarea firmei
Curs 4. Cercetarea de marketing – 2 ore
4.1 Cercetarea de marketing – clasificări și metode
4.2 Etapele cercetării de marketing
Curs 5 – Comportamentul consumatorului – 2 ore

Metode de predare

prelegerea, dezbaterea
unor studii de caz

Observaţii
Predarea cunoştinţelor se
face în conformitate cu
strategiile actuale,
folosind elemente
novatoare – slide-uri,
platforma Danubius online, dialog, analize,
comparații, exemplificări
s.a., cu scopul de a realiza
o centrare pe student și pe
rezultatele învățării

2

5.1. Variabile de influență asupra comportamentului
consumatorului
5.2. Procesul decisional al consumatorului
Curs 6. Politica de produs – 2 ore
6.1. Nucleul produsului
6.2 Portofoliul de produse
6.4 Ciclul de viață a produsului
Curs 7 Dezvoltarea produselor – 2 ore
7.1. Procesul de dezvoltare al produselor noi
7.2. Strategia mărcii
7.3. Marketingul serviciilor
Curs 8. Politica de preț – 2 ore
8.1. Analiza pieței țintă
8.2 Analiza factorilor economici
8.3 Obiectivele politicii de marketing și prețurile
Curs 9 Strategiile de stabilire a prețurilor – 2 ore
9.1. Metode generale de stabilirea prețurilor
9.2. Strategii de preț pentru produsele noi
9.3. Strategii de ajustare a prețurilor
Curs 10. Politica de promovare – 2 ore
10.1. Promovarea și procesul de comunicare
10.2 Mixul promoțional
10.3 Publicitatea și etapele campaniei publicitare
Curs 11 Politica de promovare – 2 ore
11.1 Promovarea vânzărilor
11.2. Relațiile publice
11.3 Vânzarea personală și marketingul direct
Curs 12. Politica de distribuție – 2 ore
12.1. Distribuție – concept, rol, funcții
12.2 Canalele de distribuție
Curs 13 Strategiile de distribuție – 2 ore
13.1. Configurarea canalului de distributie
13.2. Managementul canalului de distribuție
13.3. Logistica de marketing
Curs 14 Recapitulare – 2 ore
Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi
1.
M. Bălău, „Marketing”, Editura Universitară Danubius, Galaţi, 2016
Bibliografie de elaborare a cursului
1. Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behaviour. Organizational Behavior and Human Decision Processes 50,
179-211.
2. Datculescu, Petre – Cercetarea de marketing – Bucureşti, Editura Brandbuilders, 2006
3. Kotler, Ph. – Managementul marketingului – Bucureşti, Editura Teora, 1998
4. Levitt, Theodore – Marketing Myopia - Boston, Harvard, B. P., 2008
5. Munteanu, C., Maxim, E., Sasu, C., Prutianu, S., Zait, A., Manolica, A., et al. (2011). Marketing. Iasi: Editura
Sedcom Libris.
6. Prutianu, S. (2005). Cercetarea de marketing. Studiul pietei pur si simplu. Editia a II-a. Iasi: Editura Polirom.
7. Prutianu, S., Munteanu, C., & Caluschi, C. (2004). Inteligenta Marketing Plus, (Ediţia a II-a). Iasi: Editura
Polirom.
8. Sasu, C. (2005). Marketing international (Ediţia a III-a). Iasi: Editura Polirom.
9. Sasu, C., & Ariton, M. (2011). Factors Influencing Passenger Car Consumer Behavior and Their Use in the
Environmental Public Policy. Vol. 27, Nr. 1, 20-26.
Metode de predare
Observaţii
8.2 Seminar / laborator
Seminar 1. Analiza orientărilor de marketing, analiza
Expunerea: descrierea,
marketingului in context contemporan (4 ore)
explicaţia, prelegerea
dialog, prelegeri cu
Seminar 2. Exerciții aplicative (calcul cota de piață, grad
oponenţi, prelegeri în
concentrare al pieței, atracția comercială; exemplificarea
echipă.
segmentării pieței pentru 1 produs la alegere intre: autoturism,
Scop: Centrare pe student
vestimentație, aplicații pentru telefonul mobil) (4 ore)
Problematizarea:
și pe rezultatele învățării
Seminar 3. Exemple pentru aplicarea metodelor de cercetare
utilizarea întrebărilorîn studierea consumatorului. (4 ore)
Seminar 4. Exemple pentru ciclul de viață al produsului, problemă, problemelor şi
situaţiilor- problemă.
matricea BCG, lansarea unui produs nou. (4 ore)
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Seminar 5. Aplicații pentru stabilirea prețului pe baza
costurilor, valorii și concurenței (4 ore)
Seminar 6. Analiza reclamei si a promotiilor de vanzari, ca
mijloace ale politicii de promovare (4 ore)
Seminar 7. Studii de caz privind politica de distribuție (4 ore)
Bibliografie
1. Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behaviour. Organizational Behavior and Human Decision Processes
50, 179-211.
2. Datculescu, Petre – Cercetarea de marketing – Bucureşti, Editura Brandbuilders, 2006
3. Kotler, Ph. – Managementul marketingului – Bucureşti, Editura Teora, 1998
4. Levitt, Theodore – Marketing Myopia - Boston, Harvard, B. P., 2008
5. Munteanu, C., Maxim, E., Sasu, C., Prutianu, S., Zait, A., Manolica, A., et al. (2011). Marketing. Iasi: Editura
Sedcom Libris.
6. Prutianu, S. (2005). Cercetarea de marketing. Studiul pietei pur si simplu. Editia a II-a. Iasi: Editura Polirom.
7. Prutianu, S., Munteanu, C., & Caluschi, C. (2004). Inteligenta Marketing Plus, (Ediţia a II-a). Iasi: Editura
Polirom.
8. Sasu, C. (2005). Marketing international (Ediţia a III-a). Iasi: Editura Polirom.
9. Sasu, C., & Ariton, M. (2011). Factors Influencing Passenger Car Consumer Behavior and Their Use in the
Environmental Public Policy. Vol. 27, Nr. 1, 20-26.1
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Dezvoltarea abilităților de a utiliza instrumente de lucru specifice marketingului. Dezvoltarea abilităților critice
în analiza informațiilor despre piață și consumator. Încurajarea abordărilor interdisciplinare. Dezvoltarea abilității de a
analiza procesele economice prin valorificarea informațiilor provenite din diferite surse și identificarea modului de
integrare a acestora în cadrul sistemului informațional de marketing.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

Frecvenţă, parcurgerea bibliografiei,
cunoaşterea informaţiei predate la curs
10.5 Seminar / laborator
Frecvenţă, elaborarea unor referate, teme
de casă, teste, participarea la dezbateri la
seminar
10.6 Standard minim de performanţă
 cunoaşterea în proporţie de 60 % a informaţiei predate la curs;
 activitate la seminar de 50 %.
10.4 Curs

Data completării
1 / 09 /2019

Semnătura titularului de curs
Lect. univ. dr. Bălău Mădălina

Data avizării în departament
10 / 09 /2019

Examen scris
Evaluare continuă

10.3 Pondere
din nota finală
70%
30%

Semnătura titularului de seminar
Lect. univ. dr. Bălău Mădălina
Semnătura directorului de departament
Lect. univ. dr. Rose-Marie Pușcaciu
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FIȘA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituția de învățământ superior
1.2 Facultatea / Departamentul
1.3 Catedra
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii1
1.6 Programul de studii / Calificarea

Universitatea „DANUBIUS” Galați
ŞTIINŢE ECONOMICE
DFINANȚE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR
ADMINISTRAREA AFACERILOR
LICENȚĂ
ECONOMIA COMERTULUI, TURISMULUI SI SERVICIILOR

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităților de curs
2.3 Titularul activităților de seminar
2.4 Anul de studiu
I 2.5 Semestrul

GEOGRAFIE
Prof.univ.dr. Turtureanu Anca
Prof.univ.dr. Turtureanu Anca
II
2.6 Tipul de evaluare
E 2.7 Regimul disciplinei2

Obl.

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
2
din care: 3.2 curs
1
3.3 seminar / laborator
3.4 Total ore din planul de învățământ
28
din care: 3.5 curs
14 3.6 seminar / laborator
3.7 Distribuția fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri
Tutoriat/ Consultatii
Examinări
Alte activități
3.8 Total ore de studiu individual
47
3.9 Total ore pe semestru
75
3.10 Numărul de credite
3

1
14
ore
20
10
10
2
5

4. Precondiții (acolo unde este cazul) (Se menționează disciplinele care trebuie studiate anterior.)
4.1 de curriculum
4.2 de competențe

Nu este cazul
Nu este cazul

5. Condiții (acolo unde este cazul)
5.1 de desfășurare a cursului
5.2 de desfășurare a seminarului /
laboratorului

Calculator, videoproiector, conexiune Internet
Sală de laborator, dotată cu: calculatoare, legătură la Internet, software adecvat.

Competențe
transversale

Competențe
profesionale

6. Competențe specifice acumulate (Vizează competențele asigurate de programul de studiu din care face parte
disciplina.)

1
2

C1 Realizarea prestațiilor în comerț, turism și servicii
C1.1 Definirea adecvată a conceptelor şi principiilor specifice teoriei economice, precum şi a celor din
domeniul comerţului, turismului şi serviciilor
C1.3 Rezolvarea problemelor în contexte bine definite asociate: conceperii, planificării şi executării de
activităţi în cadrul firmelor de comerţ, turism şi servicii
C3 Gestionarea relațiilor cu clienții și furnizorii
C3.2 Explicarea şi interpretarea fenomenelor şi proceselor economice specifice comerţului, turismului şi
serviciilor pe baza conceptelor privind cererea şi oferta de servicii şi a comportamentului consumatorilor

Nu este cazul

licență, masterat, doctorat
obligatorie, opţională, facultativă
1

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei

7.2 Obiectivele specifice

- Analiza corelativa a raporturilor resurse – om – societate – economie;
- Studiul factorilor ce conditioneaza calitatea resurselor si a dezvoltarii
economice in profil regional si la nivel mondial;
- Cunoasterea unitatilor taxonomice (categorii, clase, tipuri) de resurse
naturale cu rol in dinamica, structura si evolutia economica;
- Raportatea resurselor naturale la cresterea demografica actuala si viitoare;
- Studiul reactiilor ecosistemice in conditiile unei intense activitati
economice;
- Evidentierea preocuparilor actuale si de perspectiva in diminuarea
consumului si folosirea de resurse alternative.
- Să determine factorii genetici ai fenomenului turistic;
- Să identifice unităţile taxonomice turistice de diferit rang.
- Să stabilească legătura între fondul turistic, infrastructură şi gradul de
atractivitate turistică a teritoriulusă determine factorii genetici ai
fenomenului turistic

8. Conținuturi
8.1 Curs
Metode de predare
Observații
Predarea noțiunilor in
Curs 1
Componente si conexiuni ale geografiei economice (2 ore)
cadrul orelor de curs se
face in conformitate cu
Resursele umane ale Terrei (2 ore)
Prezentare Power Point
strategiile actuale
Curs 2
Predare, discutii libere
utilizând elemente de
Geografia industriei energetice (2 ore)
Activitate frontala
noutate
Curs 3
Predare interactiva;
(prezentări/diapozitive
Geografia resurselor metalurgice si metalurgia (2 ore)
Dezbateri orale;
integrate in platforma
Geografia industriei chimice (2 ore)
de învățământ si lucru
Curs 4
colaborativ Danubius
Industria materialelor de constructii (2 ore)
Online) in vederea
Curs 5
Padurile si industria de prelucrare a lemnului (2 ore)
îndeplinirii reperului
Industria usoara si alimentara (2 ore)
principal al procesului
Bologna unde
Curs 6
Agricultura mondiala (2 ore)
învățământul este
Geografia transporturilor si comunicatiilor (2 ore)
centrat pe student si pe
rezultatul învățării
Curs 7
Turismul (2 ore)
Protectia mediului inconjurator la nivel planetar si regional
(2 ore)
Bibliografie
Gheorghilaş, Aurel  Geografia turismului internaţional  Bucureşti, Editura Universitară, 2005
GHEORGHILAŞ, Aurel. Geografia turismului: metode de analiză în turism. Ediţia a II-a, revizuită, Bucureşti: Editura
Universitară, 2011
Hall, Michael C ș.a. The geography of tourism and recreation : environment, place and space. London, Routlege, 2010
Jovanović, Miroslav N. Evolutionary economic geography : location of production and the European Union. London,
Routlege, 2009................................................................................................................. .......................................................
Lew, Alan A. ș.a. World geography of travel and tourism : a regional approach. Amsterdam, Elsevir, 2008
NEACŞU, Nicolae ş.a. Geografia şi economia turismului. Bucureşti: Editura ProUniversitaria, 2011
NEGRUȚ, S. - Geografie economică mondială, București, Meteor Press, 2009
Turtureanu Anca-Gabriela, Managementul Destinatiilor Turistice: Concepte si Aspecte Globale, 2012, Editura Zigotto
Galati
Peptenatu, Daniel – Geografie economică mondială – Bucureşti, Editura Universitară, 2005
POLENSKE, Karen R. – The economic geography of innovation - Paris, L.G.D.J., 2010
Turtureanu A. G, Geografia resurselor naturale, Ed. Zigotto Galaţi, 2009
Turtureanu Anca-Gabriela, Geografie Economica Mondiala Contemporana, 2013, Editura Zigotto Galati
8.2 Seminar / laborator
Metode de predare
Observații

2

Expunerea:descrierea,
Scop:Centrare pe
Seminar 1 (2 ore)
Harta politică a lumii de azi
explicația, prelegerea. Postarea student si pe rezultatele
structurii laboratoarelor la
invatarii
Aşezările rurale şi urbane – caracteristici generale şi rolul
secțiunea Syllabus pe
lor in activităţile turistice
platforma de învățământ si
Seminar 2 (2 ore)
lucru colaborativ Danubius
Rolul capitalelor în dezvoltarea statelor
Online
Repartitia geografica a materiilor prime si prelucrarea lor
Seminar 3 și 4 (4 ore)
Rolul componentelor geografice in activitatea turistica
Conversația: in cadrul orelor
(naturale şi social-economice)
de seminar se utilizează
Seminar 5 și 6 (4 ore)
Marile regiuni economico-geografice
dialogul, dezbaterea,
Criterii geografice de regionare economică
conversațiile de fixare si
consolidare a noțiunilor
Seminar 7 (2 ore)
Probleme ale dezvoltării durabile privind turismul
prezentate.
Rolul şi importanţa Munţilor Carpaţi în dezvoltarea
economică
Bibliografie
- Ioan C., Ioan A. G, Economia resurselor naturale, Ed. Didactică şi Pedagogică, 2003
- Marin I., Marin M., Europa. Geografie regionala, Editura Universitara, Bucuresti, 2005
- Muntele I. Geografia turismului, Editura Universităţii “Al. I. Cuza”, Iaşi, 2000
- Negut S , Gheorghe Vlasceanu, Geografie economica mondiala, Editura: Meteor Press, Bucureşti, 2007
- Negut S, Geografia economica mondiala , Editura: Meteor Press, Bucureşti, 2006
- Turtureanu A. G , Geografie economica, Ed. Fundaţiei Academice Danubius Galaţi, 2008
- Turtureanu A. G, Geografia resurselor naturale, Ed. Zigotto, Galaţi, 2009
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor
profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din tara si din străinătate. Pentru
o mai buna adaptare la cerinţele pieţei muncii a conţinutului disciplinei au avut loc întalniri atât cu reprezentaţi ai
mediului de afaceri cât si cu profesori de turism din învăţământul preuniversitar gălatean.
10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.5 Seminar / laborator

10.1 Criterii de evaluare
corectitudinea si completitudinea
cunostinţelor;
- coerenţa logică;
- gradul de asimilare a limbajului
de specialitate;
criterii ce vizeaza aspectele
atitudinale: constiinciozitatea,
interesul pentru studiu individual.
- capacitatea de a opera cu
cunostinţele asimilate;
- capacitatea de
aplicare în practică;
- criterii ce vizeaza aspectele
atitudinale: constiinciozitatea,
interesul pentru studiu individual.

10.2 Metode de evaluare
Evaluare scrisa finală (în
sesiunea de examene)

10.3 Pondere
din nota finală
70%

Participarea activă la cursuri.

10%

Lucrări scrise curente: teme,
proiecte.

10%

Participare activă la seminar

10%

10.6 Standard minim de performanță
cunoasterea elementelor fundamentale de teorie, rezolvarea unei probleme specifice
Data completării
7.09.2019

Semnătura titularului de curs
Prof. univ. dr. Turtureanu Anca Gabriela

Data avizării în departament
10.09.2019

Semnătura titularului de seminar
Prof. univ. dr. Turtureanu Anca Gabriela
Semnătura directorului de departament
Lect. univ. dr. Rose-Marie Pușcaciu
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FIȘA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituția de învățământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii1
1.6 Programul de studii / Calificarea

Universitatea „DANUBIUS” Galați
Științe Economice
Finanțe și Administrarea Afacerilor
Administrarea Afacerilor
Licență
Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităților de curs
2.3 Titularul activităților de seminar
2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul

ECONOMIA ÎNTREPRINDERII
Lector univ.dr. Rose-Marie Pușcaciu
Lector univ.dr. Rose-Marie Pușcaciu
II 2.6 Tipul de evaluare
E
2.7 Regimul disciplinei2

Obl.

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4
din care: curs
2
seminar / laborator
3.4 Total ore din planul de învățământ
56
din care: curs
28 seminar / laborator
3.7 Distribuția fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activități
3.8 Total ore de studiu individual
44
3.9 Total ore pe semestru
100
3.10 Numărul de credite
4

2
28
ore
20
10
10
2
2

4. Precondiții (acolo unde este cazul) (Se menționează disciplinele care trebuie studiate anterior.)
4.1 de curriculum

4.2 de competențe

Microeconomie
C1 Realizarea prestațiilor în comerț, turism și servicii
C1.1 Definirea adecvată a conceptelor şi principiilor specifice teoriei economice, precum şi a
celor din domeniul comerţului, turismului şi serviciilor
C1.2 Explicarea şi interpretarea de date si informaţii din punct de vedere cantitativ şi calitativ,
pentru formularea de argumente şi decizii concrete asociate comerţului, turismului şi serviciilor
C3 Gestionarea relațiilor cu clienții și furnizorii
C3.1 Definirea conceptelor privind cererea şi oferta de bunuri şi servicii, inclusiv în activitatea de
turism, a comportamentului consumatorilor şi a normelor de protecţie a acestora
C3.2 Explicarea şi interpretarea fenomenelor şi proceselor economice specifice comerţului,
turismului şi serviciilor pe baza conceptelor privind cererea şi oferta de servicii şi a
comportamentului consumatorilor
C4 Gestionarea și alocarea resurselor materiale și financiare
C4.1 Descrierea conceptelor şi principiilor evidenţei contabile aplicate în finanţarea activităţilor
de comerţ, turism, servicii, precum şi a metodologiei şi indicatorilor de fundamentare a alocării
resurselor
C4.3 Elaborarea de calcule pentru diferite situaţii alternative (variante decizionale) în alocarea de
resurselor

5. Condiții (acolo unde este cazul)
5.1 de desfășurare a cursului
5.2 de desfășurare a seminarului /
laboratorului

- sală de curs dotată cu videoproiector
- sală de seminar dotată cu videoproiector și acces la Internet

6. Competențe specifice acumulate (Vizează competențele asigurate de programul de studiu din care face parte
disciplina.)

1
2

licență, masterat, doctorat
obligatorie, opţională, facultativă

1

Competențe profesionale

C1 Realizarea prestațiilor în comerț, turism și servicii
C1.1 Definirea adecvată a conceptelor şi principiilor specifice teoriei economice, precum şi a celor din
domeniul comerţului, turismului şi serviciilor
C2 Comercializarea produselor / serviciilor
C2.1 Descrierea modalităţilor de concepere a produslui turistic, a tehnicilor de comercializare şi a
comportamentului agenţilor economici în contextul creat de legislaţia şi regulamentele aferente în vigoare
C3 Gestionarea relațiilor cu clienții și furnizorii
C3.4 Fundamentarea de studii şi analize, organizatorice şi de eficienţă a activităţii firmelor în vederea acordării
de consiliere şi asistenţă
C4 Gestionarea și alocarea resurselor materiale și financiare
C4.5 Participarea la fundamentarea de studii de prefezabilitate şi fezabilitate a investiţiilor pentru afaceri
C6 Asistență în managementul resurselor umane
C6.1 Identificarea adecvată a conceptelor legate de planificarea, organizarea, coordonarea şi controlul
activităţii resurselor umane în contextul specificităţii pieţei muncii din domeniul administrării afacerilor
C6.3 Rezolvarea de probleme, situaţii, studii de caz specifice resurselor umane: recrutare, selecţie, motivare,
salarizare, orarul de muncă, formare.

Competențe
transversale

Nu este cazul

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul
general al
disciplinei

7.2
Obiectivele
specifice

Disciplina „Economia întreprinderii” are ca obiectiv general delimitarea conceptuală, explicarea și
interpretarea unor noțiuni privind organizarea şi funcţionarea agenţilor economici într-un mediu
concurențial aflat în continuă schimbare.
I. Obiective cognitive
- cunoaşterea şi înţelegerea conceptului de întreprindere, modalitatea de funcţionare și rolul acesteia;
- explicarea şi interpretarea conceptelor, a proceselor şi a fenomenelor economice din întreprindere;
- cunoaşterea şi identificarea modalităţilor adecvate de dezvoltare a întreprinderii;
- înţelegerea rolului determinant al întreprinzătorului în procesul de creare şi dezvoltare a unei noi
întreprinderi care caută să transforme o oportunitate a pieţei într-o întreprindere viabilă, contribuind
apoi la dezvoltarea acesteia;
- definirea corectă a obiectului de studiu şi stabilirea relaţiilor pe care economia întreprinderii le are cu
alte ştiinţe.
II. Obiective procedurale
- corelarea unor experienţe practice cu unele teorii şi modele ce privesc
procesele şi fenomenele economice ce au loc la nivelul întreprinderii;
- identificarea unor situaţii concrete de aplicare a metodelor de gestiune economică a întreprinderii;
- folosirea teoriilor şi a instrumentelor pentru soluţionarea problemelor ce vizează gestiunea unei
întreprinderi.
III. Obiective atitudinale
- dezvoltarea unei atitudini proactive faţă de rolul şi importanţa analizei proceselor economice ale
întreprinderii şi elaborarea unor soluţii de optimizare;
- cooperarea în echipe de lucru în vederea realizării diferitelor lucrări sau proiecte;
- cultivarea şi promovarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori, etică şi responsabilitate socială.

8. Conținuturi
8.1 Curs
Curs 1-2 – 4 ore
Conceptul de întreprindere
Curs 3-4 – 4 ore
Relațiile întreprinderii moderne cu mediul ambiant.
Curs 5-6 – 4 ore
Structura organizatorică a întreprinderii.
Curs 7-8 – 4 ore
Forme moderne de organizare a întreprinderii în
context european. Contextul economic din România de
după 1989.
Curs 9-10 – 4 ore
Procesul de creare a unei întreprinderi în context
contemporan. Procesul de creare și dezvoltare a

Metode de predare

prelegerea, explicaţia, dialogul,
conversația euristică, exercițiul de
reflecție, problematizarea

Observații
Predarea cunoştinţelor
se face în conformitate
cu strategiile actuale,
folosind elemente
novatoare – slide-uri,
platforma Danubius
on-line, dialog,
analize, comparații,
exemplificări s.a., cu
scopul de a realiza o
centrare pe student și
pe rezultatele învățării
2

întreprinderilor noi.
Curs 10-12 – 4 ore
Activitățile întreprinderii.
Curs 13-14 – 4 ore
Eficiența întreprinderii. Strategiile întreprinderii.
Bibliografie minimală de studiu pentru studenți
- Cârstea, G., Pârvu, F. (1999). Economia și gestiunea întreprinderii, Editura Economică, București
Bibliografie de elaborare a cursului
- Bărbulescu, C., Gavrilă, T. (coordonatori) (1999). Economia şi gestiunea întreprinderii. Editura Economică, București
- Cârstea, G., Pârvu, F. (1999). Economia și gestiunea întreprinderii, Editura Economică, București
- Deaconu, A. (1998). Economia întreprinderii, Editura Didactică şi Pedagogică, București
- Hapenciuc, C.V. (2006). Curs de economia întreprinderii, Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava
- Samochiş, B., Purdea, D. (2007). Economia întreprinderii, Editura Risoprint, Cluj Napoca
- Zahiu, L. (2005). Curs de economia întreprinderii, Editura ASE, Bucureşti
8.2 Seminar / laborator
Metode de predare
Observații
Seminar 1-2 – 4 ore
Tipologia întreprinderilor.
Seminar 3-4 – 4 ore
Relațiile întreprinderii cu mediul extern. Studii de caz.
Seminar 5-6 - 4 ore
Cerințe și etape în proiectarea unei structuri organizatorice
eficiente. Studii de caz.
Seminar 7-8 – 4 ore
Scop: centrare pe
Modalitățile de asociere a întreprinderilor întâlnite în țările
conversația euristică,
student și pe
dezvoltate. Studii de caz.
exercițiul de reflecție,
rezultatele învățării
Seminar 9-10 - 4 ore
Evaluarea viabilității și a profitabilității creării unei noi problematizarea; studii de
caz
întreprinderi. Conceptul de întreprinzător.
Seminar 11-12 - 4 ore
Activitățile de aprovizionare, de stocare, de desfacere, de
promovare, de transport, de producție, de investiții, de
planificare macroeconomică, de prestare a serviciilor.
Seminar 13-14 – 4 ore
Indicatorii eficienței întreprinderii. Rentabilitatea activității
economice. Importanța strategiilor economice pentru activitatea
întreprinderii.
Bibliografie
- Cârstea, G., Pârvu, F. (1999). Economia și gestiunea întreprinderii, Editura Economică, București
- Hapenciuc, C.V. (2006). Curs de economia întreprinderii, Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor
profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului



Întocmirea de analize cu privire la organizarea și funcționarea eficientă a entităților/organizațiilor
Urmărirea dezvoltării abilității de a iniția și de a derula o afacere de succes

10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare
Cunoaşterea și utilizarea noţiunilor specifice, folosirea unui
limbaj de specialitate adecvat, expunerea şi interpretarea corectă a
unor raţionamente specifice disciplinei, parcurgerea bibliografiei.
Frecvență, implicare activă în cadrul seminariilor, dezbateri

10.5 Seminar
/ laborator
10.6 Standard minim de performanță
- Cunoasterea în proporție de 50 % a informației predate la curs;
- Frecvenţă şi implicare la seminarii.
Data
completării
1.09.2019

Semnătura titularului de curs
Lector univ. dr. Rose-Marie Pușcaciu
Data avizării în departament
10.09.2019

10.2 Metode de
evaluare
Examen scris

Evaluare
continuă

10.3 Pondere
din nota finală
70%

30%

Semnătura titularului de seminar
Lector univ. dr. Rose-Marie Pușcaciu
Semnătura directorului de departament
Lector univ. dr. Rose-Marie Pușcaciu
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FIȘA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituția de învățământ superior
1.2 Facultatea / Departamentul
1.3 Catedra
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii1
1.6 Programul de studii / Calificarea
2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităților de curs
2.3 Titularul activităților de seminar
2.4 Anul de studiu
II 2.5 Semestrul

Universitatea „DANUBIUS” Galați
ŞTIINŢE ECONOMICE
FINANTE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR
ADMINISTRAREA AFACERILOR
LICENTA
ECONOMIA COMERTULUI, TURISMULUI SI SERVICIILOR

ECONOMIE ÎN SERVICII
Prof.univ.dr. TURTUREANU ANCA GABRIELA
Prof.univ.dr. TURTUREANU ANCA GABRIELA
III 2.6 Tipul de evaluare
E 2.7 Regimul disciplinei2

Obl.

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4
din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar / laborator
3.4 Total ore din planul de învățământ
56
din care: 3.5 curs
28 3.6 seminar / laborator
3.7 Distribuția fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri
Tutoriat/ Consultatii
Examinări
Alte activități
3.8 Total ore de studiu individual
69
3.9 Total ore pe semestru
125
3.10 Numărul de credite
5

2
28
ore
20
20
20
2
2
5

4. Precondiții (acolo unde este cazul) (Se menționează disciplinele care trebuie studiate anterior.)
4.1 de curriculum
4.2 de competențe

1
2

Microeconomie, Matematica aplicata in economie, Statistica economica, Economia
intreprinderii, Macroeconomie
C1 Realizarea prestațiilor în comerț, turism și servicii
C1.1 Definirea adecvata a conceptelor si principiilor specifice teoriei economice, precum si a
celor din domeniul comertului, turismului si serviciilor
C1.2 Explicarea si interpretarea de date si informatii din punct de vedere cantitativ si calitativ,
pentru formularea de argument si decizii concrete asociate comertului, turismului si serviciilor
C1.3 Rezolvarea problemelor în contexte bine definite asociate: conceperii, planificării şi
executării de activităţi în cadrul firmelor de comerţ, turism şi servicii
C1.4 Culegerea si prelucrarea de date din surse documentare alternative si din activitatea curenta,
pentru evaluarea factorilor care influenteaza realizarea prestatiilor în organizatiile din comert,
turism si servicii
C2 Comercializarea produselor / serviciilor
C2.1 Descrierea modalităţilor de concepere a produslui turistic, a tehnicilor de comercializare şi a
comportamentului agenţilor economici în contextul creat de legislaţia şi regulamentele aferente în
vigoare.
C2.2 Explicarea şi interpretarea fluxurilor si a tehnicilor de comercializare diferenţiat după natura
produselor şi serviciilor
C2.3 Aplicarea unor modele şi instrumente de organizare a spaţiilor de vânzare şi depozitare
C3 Gestionarea relațiilor cu clienții și furnizorii
C3.1 Definirea conceptelor privind cererea si oferta de bunuri si servicii, inclusiv în activitatea de
turism, a comportamentului consumatorilor si a normelor de protective a acestora
C3.2 Explicarea si interpretarea fenomenelor si proceselor economice specifice comertului,
turismului si serviciilor pe baza conceptelor privind cererea si oferta de servicii si a
comportamentului consumatorilor
C3.4 Fundamentarea de studii şi analize, organizatorice şi de eficienţă a activităţii firmelor în

licență, masterat, doctorat
obligatorie, opţională, facultativă

1

vederea acordării de consiliere şi asistenţă
concrete ale clienţilor
C3.5 Consiliere şi asistenţă prin elaborarea de proiecte profesionale care răspund problemelor
concrete ale clienţilor
C4 Gestionarea și alocarea resurselor materiale și financiare
C4.1 Descrierea conceptelor şi principiilor evidenţei contabile aplicate în finanţarea activităţilor
de comerţ, turism, servicii, precum şi a metodologiei şi indicatorilor de fundamentare a alocării
resurselor
C4.2 Explicarea şi interpretarea de situaţii/procese concrete din domeniul comerţului, turismului
şi serviciilor pe baza conceptelor şi principiilor evidenţei contabile şi a utilizării indicatorilor
pentru explicarea şi interpretarea situaţiilor analizate
C4.3 Elaborarea de calcule pentru diferite situaţii alternative (variante decizionale) în alocarea de
resurselor
C4.5 Participarea la fundamentarea de studii de prefezabilitate şi fezabilitate a investiţiilor pentru
afaceri
C5 Asigurarea calității prestațiilor în comerț, turism și servicii
C5.5 Realizarea de studii secvenţiale de implementare a calităţii pentru cazuri practice bine
definite în condiţii de asistenţă calificată
C6 Asistență în managementul resurselor umane
C6.1 Identificarea adecvată a conceptelor legate de planificarea, organizarea, coordonarea şi
controlul activităţii resurselor umane în contextul specificităţii pieţei muncii din domeniul
administrării afacerilor
C6.2 Explicarea şi interpretarea de situaţii/procese concrete din domeniul administrării
afacerilor pentru interpretarea corectă a evoluţiilor pieţei muncii şi a evoluţiilor din interiorul
firmelor în ceea ce priveşte angajaţii
C6.3 Rezolvarea de probleme, situaţii, studii de caz specifice resurselor umane: recrutare,
selecţie, motivare, salarizare, orarul de muncă, formare.
CT1 Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in cadrul propriei strategii de
munca riguroasa, eficienta si responsabila
5. Condiții (acolo unde este cazul)
5.1 de desfășurare a cursului
5.2 de desfășurare a seminarului /
laboratorului

Sală de curs, dotată cu laptop, videoproiector şi software adecvat.
Sală de laborator, dotată cu: calculatoare, legătură la Internet, software adecvat.

Competențe profesionale

C1 Realizarea prestațiilor în comerț, turism și servicii
C1.1 Definirea adecvată a conceptelor şi principiilor specifice teoriei economice, precum şi a celor din
domeniul comerţului, turismului şi serviciilor
C1.2 Explicarea şi interpretarea de date si informaţii din punct de vedere cantitativ şi calitativ, pentru
formularea de argumente şi decizii concrete asociate comerţului
C1.4 Culegerea şi prelucrarea de date din surse documentare alternative şi din activitatea curentă, pentru
evaluarea factorilor care influenţează realizarea prestaţiilor în organizaţiile din comerţ, turism şi servicii
C3 Gestionarea relațiilor cu clienții și furnizorii
C3.1 Definirea conceptelor privind cererea şi oferta de bunuri şi servicii, inclusiv în activitatea de turism, a
comportamentului consumatorilor şi a normelor de protecţie a acestora
C3.2 Explicarea şi interpretarea fenomenelor şi proceselor economice specifice comerţului, turismului şi
serviciilor pe baza conceptelor privind cererea şi oferta de servicii şi a comportamentului consumatorilor
C5 Asigurarea calității prestațiilor în comerț, turism și servicii
C5.1 Definirea adecvată a conceptelor şi principiilor specifice managementului calităţii aplicat serviciilor
C5.3 Aplicarea unor principii şi metode de bază pentru rezolvarea de probleme/situaţii specifice asigurării
calităţii în comerţ, turism şi servicii

Competențe
transversale

6. Competențe specifice acumulate (Vizează competențele asigurate de programul de studiu din care face parte
disciplina.)

Nu este cazul
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7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei

7.2 Obiectivele specifice

Insuşirea de către studenţi a problematicii complexe a economiei serviciilor,
a legităţilor economice care caracterizează funcţionarea sectorului terţiar.
Particularităţile teoriilor economice specifice economiei serviciilor sunt
abordate prin prisma implicaţiilor practice asupra producţiei de servicii şi
comerţului invizibil.

8. Conținuturi
8.1 Curs
Metode de predare
Observații
Prelegere participativă, dezbatere,
Predarea cunoştinţelor se face în
Curs 1 (2 ore)
Conţinutul şi sfera de cuprindere a
expunere, problematizare.
conformitate cu strategiile
serviciilor
Prezentare Power Point Predare,
actuale, folosind elemente
discutii libere ; Activitate frontala;
novatoare – slide-uri, platforma
Curs 2-4 (6 ore)
Predare interactiva;
Danubius on-line, dialog, analize,
Tipologia serviciilor
Dezbateri
orale;
Simulari
situationale
comparații, exemplificări s.a., cu
Curs 5 (2 ore)
scopul de a realiza o centrare pe
Rolul şi locul serviciilor în economie
student și pe rezultatele învățării
Curs 6 (2 ore)
Servicii internationale
Curs 7-10 (8 ore)
Piata serviciilor
Curs 11-12 (4 ore)
Influenta timpului liber asupra serviciilor
Curs 13 (2 ore)
Bazele Managementului serviciilor
Curs 14 (2 ore)
Bazele Marketingului serviciilor
Bibliografie
1. Ghibuţiu A., Serviciile şi dezvoltarea – De la prejudecăţi la noi orizonturi, Ed.Expert, 2000
2. Viorica Ionascu , Bogdanel Dragut , Danielescu Dominic Perez, Economia serviciilor- Teorie si aplicatii, Editura
ProUniversitaria 2013

3. Ioncica M., Economia serviciilor. Abordãri teoretice si implicații practice, Ed. Uranus,
Bucuresti, 2006
4. Ioncica M., Economia Serviciilor.Teorie si practica. Editura Uranus, Bucuresti, 2008
5. Ioncica M., Gabriela Stãnciulescu, Economia turismului si serviciilor - un domeniu prioritar
într-o nouã economie, Ed. Uranus, Bucuresti, 2006

6. Ioncică, Maria - Economia serviciilor : Abordări teoretice şi implicări practice – Bucureşti, Editura Uranus, 2006
7. Ioncică, Maria – Economia serviciilor : Teorie şi practică - Bucureşti, Editura Uranus, 2003
8. Jivan, A. - Managementul serviciilor – Timişoara, Editura de Vest, 1998
9. Lovelock, Christopher ș.a. – Services Marketing : people, technology, strategy. 7-nd ed. Boston, Pearson, 2011

10. Maniu Cristina, Zaharia Marian, Stan Roxana – Economia serviciilor și globalizarea, Editura
Universitară, București, 2013

11. Olteanu, V. – Marketingul serviciilor - Bucureşti, Editura Uranus, 2000;
12. Turtureanu Anca-Gabriela, Economia serviciilor abordari conceptuale si practice, 2013, Editura Zigotto, Galati
13. Turtureanu, A.G. – Economia serviciilor - Galaţi: Edit. Univ. Danubius, 2010
8.2 Seminar / laborator
Metode de predare
Observații
Exerciţiul, discuţiile si dezbaterea,
Scop: Centrare pe student și pe
Seminar 1-2 (4 ore)
Criterii și modalități de clasificare a
modelarea, proiectul.
rezultatele învățării
serviciilor
aplicaţia
documentarea pe web
Seminar 3-4 (4 ore)
lucrul în grup organizat
Caracteristicile pieței serviciilor.
Seminar 5-6 (4 ore)
Consumul de servicii al populației și
calitatea vieții.
Seminar 7-8 (4 ore)
Impactul serviciilor asupra timpului
liber.
Seminar 9-10 (4 ore)
Tendințe
în
evoluția
serviciilor
comerciale / sociale prestate populației.
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Seminar 11-12 (4 ore)
Analiza
și
tendințele
serviciilor
educaționale în România.
Seminar 13-14 (4 ore)
Tipologia
serviciilor
turistice
în
economia modernă
Bibliografie
1. Ghibuţiu A., Serviciile şi dezvoltarea – De la prejudecăţi la noi orizonturi, Ed.Expert, 2000
2. Viorica Ionascu , Bogdanel Dragut , Danielescu Dominic Perez, Economia serviciilor- Teorie si aplicatii,
Editura ProUniversitaria 2013
3. Lovelock, Christopher ș.a. – Services Marketing : people, technology, strategy. 7-nd ed. Boston, Pearson, 2011
4. Maniu Cristina, Zaharia Marian, Stan Roxana – Economia serviciilor și globalizarea, Editura Universitară,
București, 2013
5. Olteanu, V. – Marketingul serviciilor - Bucureşti, Editura Uranus, 2000;
6. Turtureanu Anca-Gabriela, Economia serviciilor abordari conceptuale si practice, 2013, Editura Zigotto, Galati
7. Turtureanu, A.G. – Economia serviciilor - Galaţi: Edit. Univ. Danubius, 2010
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor
profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din tara si din străinătate. Pentru
o mai buna adaptare la cerinţele pieţei muncii a conţinutului disciplinei au avut loc întalniri atât cu reprezentaţi ai
mediului de afaceri cât si cu profesori de turism din învăţământul preuniversitar gălatean.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

- corectitudinea si completitudinea
Evaluare scrisa finală (în
cunostinţelor;
sesiunea de examene)
- coerenţa logică;
- gradul de asimilare a limbajului de
specialitate;
criterii ce vizeaza aspectele atitudinale:
Participarea activă la cursuri.
constiinciozitatea, interesul pentru studiu
individual.
10.5 Seminar /
- capacitatea de a opera cu cunostinţele
Lucrări scrise curente: teme,
laborator
asimilate;
proiecte.
- capacitatea de aplicare în practică;
- criterii ce vizeaza aspectele atitudinale: Participare activă la seminar
constiinciozitatea, interesul pentru studiu
individual.
10.6 Standard minim de performanță
cunoasterea elementelor fundamentale de teorie, rezolvarea unei probleme specifice
10.4 Curs

Data completării
1/09/2019

Semnătura titularului de curs
Prof. univ. dr. Turtureanu Anca Gabriela

Data avizării în departament
10 /09 /2019

10.3 Pondere
din nota finală
70%

10%

10%

10%

Semnătura titularului de seminar
Prof. univ. dr. Turtureanu Anca Gabriela
Semnătura directorului de departament
Lect.univ.dr. Rose-Marie Pușcaciu
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FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii1
1.6 Programul de studii / Calificarea

UNIVERSITATEA “DANUBIUS” Galaţi
ŞTIINŢE ECONOMICE
FINANȚE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR
Administrarea Afacerilor
LICENŢĂ
Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 Anul de studiu
II 2.5 Semestrul

CERCETÃRI DE MARKETING
Lect. univ. dr. Bălău Mădălina
Lect. univ. dr. Bălău Mădălina
III 2.6 Tipul de evaluare
E 2.7 Regimul disciplinei2

Obl.

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3
din care: curs
2
seminar / laborator
3.4 Total ore din planul de învătământ
42
din care: curs
28 seminar / laborator
3.7 Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ( participare sesiuni comunicări ştiinţifice, proiecte de cercetare ş.a.)
3.8 Total ore de studiu individual
58
3.9 Total ore pe semestru
100
3.10 Numărul de credite
4

1
14
ore
20
10
20
0
2
6

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) (Se menţionează disciplinele care trebuie studiate anterior.)
4.1 de curriculum

4.2 de competenţe

Marketing
C1 Realizarea prestațiilor în comerț, turism și servicii
C1.1 Definirea adecvată a conceptelor şi principiilor specifice teoriei economice, precum şi a
celor din domeniul comerţului, turismului şi serviciilor
C1.2 Explicarea şi interpretarea de date si informaţii din punct de vedere cantitativ şi calitativ,
pentru formularea de argumente şi decizii concrete asociate comerţului, turismului şi serviciilor
C1.4 Culegerea şi prelucrarea de date din surse documentare alternative şi din activitatea curentă,
pentru evaluarea factorilor care influenţează
C2 Comercializarea produselor / serviciilor
C2.5 Fundamentarea de planuri de comercializare, de oferte, de programe de promovare –
publicitate, promovare directă, relaţii publice, marketing direct
C3 Gestionarea relațiilor cu clienții și furnizorii
C3.1 Definirea conceptelor privind cererea şi oferta de bunuri şi servicii, inclusiv în activitatea de
turism, a comportamentului consumatorilor şi a normelor de protecţie a acestora
C3.3 Rezolvarea de probleme simple, bine definite, asociate vânzării produselor, inclusiv a
celor turistice, prin consilierea clientului în luarea deciziei de cumpărare
C3.4 Fundamentarea de studii şi analize, organizatorice şi de eficienţă a activităţii firmelor în
vederea acordării de consiliere şi asistenţă

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului
5.2 de desfăşurare a seminarului / laboratorului

sală de curs dotată cu proiector
sală de seminar dotată cu proiector și acces la Internet

6. Competenţe specifice acumulate (Vizează competenţele asigurate de programul de studiu din care face parte
disciplina.)

1
2

licenţă, masterat, doctorat
obligatorie, opţională, facultativă

1

Competenţe profesionale

C1. Realizarea prestațiilor în comerț, turism și servicii
C1.1. Definirea adecvată a conceptelor şi principiilor specifice teoriei economice, precum şi a celor din
domeniul comerţului, turismului şi serviciilor
C1.2. Explicarea şi interpretarea de date si informaţii din punct de vedere cantitativ şi calitativ, pentru
formularea de argumente şi decizii concrete asociate comerţului, turismului şi serviciilor
C1.4. Culegerea şi prelucrarea de date din surse documentare alternative şi din activitatea curentă, pentru
evaluarea factorilor care influenţează realizarea prestaţiilor în organizaţiile din comerţ, turism şi
servicii
C2. Comercializarea produselor / serviciilor
C2.2. Explicarea şi interpretarea fluxurilor si a tehnicilor de comercializare diferenţiat după natura
produselor şi serviciilor
C2.5. Fundamentarea de planuri de comercializare, de oferte, de programe de promovare – publicitate,
promovare directă, relaţii publice, marketing direct

Competenţe
transversale

Nu este cazul.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul
general al
disciplinei

7.2 Obiectivele
specifice

Disciplina are ca obiectiv general dobândirea de către studenți a cunoștințelor fundamentale pentru
înțelegerea metodelor de cercetare în marketing, utilizate de firmele de succes. Cursul urmărește, de
asemenea, să-i familiarizeze pe studenți cu modul în care cercetarea este utilizată de către manageri
și responsabilitatea acestora în a trasa scopul și direcția de cercetare. În acest curs, vom acoperi
tematici precum tipurile de design al cercetării, tehnicile de colectare a datelor și analiza datelor.
Accentul va fi pus mai multe pe interpretarea și utilizarea rezultatelor cercetării și mai puțin pe
detaliile matematice, oferind totuși competențe esențiale în privința prelucrării și analizei datelor.
Cursul se concentrează pe a-i ajuta pe studenți, ca viitori manageri, să recunoască rolul adunării
sistematice a informațiilor, și al analizei în luarea deciziilor de marketing, și de asemenea să
înțeleagă atât contribuția cât limitările datelor din cercetarea de marketing în modelarea succesului
firmei.
Însușirea de cunoștințe despre ce este cercetarea de piață și cum, de ce și când este ea utilă;
Dobândirea de cunoștințe despre importanța cercetării în afaceri pentru succesul pe piață la
firmei și din punct de vedere academic;
Înțelegerea conceptelor cheie ale cercetării și a relației existente între acestea în cadrul
metodologiei de cercetare;
Înțelegerea motivației utilizării unei strategii multiple de cercetare;
Cunoașterea modului în care rezultatele cercetării în afaceri sunt utilizate în practica firmei;
Identificarea paletei de instrumente de cercetare (de exemplu focus grupuri, interviuri,
sondaje de opinie) și analiza punctelor tari și slabe ale fiecăruia;
Dobândirea de competențe în alegerea instrumentelor de cercetare a fi folosite în funcție de
scopul și obiectivele cercetării;
Cunoașterea etapelor procesului de cercetare de marketing;
Utilizarea instrumentelor de cercetare în rezolvarea problemelor de afaceri și în trasarea
strategiilor;
Dobândirea de competențe în analiza și interpretarea datelor din cercetarea de marketing;
Înțelegerea diferențelor dintre cercetarea de marketing și organizațională și cercetarea
academică.

8. Conţinuturi
8.1 Curs
Curs 1
Introducere în cercetarea pieței 2 ore
Curs 2
Tipologii ale cercetărilor de piață 2 ore
Curs 3
Etape parcurse în cercetarea de marketing 2 ore
Curs 4
Cercetarea calitativă – interviurile tip focus grup și
interviurile semi și nestructurate 2 ore

Metode de predare

prelegerea, dezbaterea
unor studii de caz

Observaţii
Predarea cunoştinţelor se
face în conformitate cu
strategiile actuale,
folosind elemente
novatoare – slide-uri,
platforma Danubius online, dialog, analize,
comparații, exemplificări
s.a., cu scopul de a realiza
2

o centrare pe student și pe
Curs 5
Analiza datelor în cercetarea calitativă – noțiuni introductive2
rezultatele învățării
ore
Curs 6
Cercetarea cantitativă – sondajul de opinie 2 ore
Curs 7. Cercetarea cantitativă – Experimentul în cercetarea
de marketing 2 ore
Curs 8. Măsurarea în cercetarea de marketing – scale de
măsură 2 ore
Curs 9. Măsurarea variabilelor psihologice – noțiuni
introductive despre variabilele latente 2 ore
Curs 10. Eșantionarea în cercetarea de marketing 2 ore
Curs 11. Prelucarea datelor : pregătirea, explorarea,
examinarea și prezentarea datelor 2 ore
Curs 12. Analiză statistică multivariată 2 ore
Curs 13. Analiză factorială 2 ore
Curs 14 Recapitulare 2 ore
Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi
1.
M. Bălău, „Cercetări de marketing – suport de curs”, Ed. Fundaţiei Academice „Danubius”, Galaţi,
Bibliografie de elaborare a cursului
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bălău, M. – Motive simbolice, instrumentale și afective în modelarea deciziei de achiziție a unui autoturism – Galați,
Editura Zigotto, 2015.
Cătoiu, I. ş.a. – Metode şi tehnici utilizate în cercetarea de marketing : Aplicaţii – Bucureşti, Editura Uranus, 1999
Chelcea, S. – Metodologia cercetării sociologice. Metode cantitative și calitative – București, Editura Economică, 2007.
Cohen, L., Manion, L., Morrison, K. – Research Methods in Education – New York, Routledge, 2007.
Datculescu, Petre – Cercetarea de marketing – Bucureşti, Editura Brandbuilders, 2006
DeVellis, R. – Scale Development: Theory and Applications, Beverly Hills, Sage Publishing, 1991.
Hair, J., Black, W., Babin, B., Anderson, R., Tatham, R. – Multivariate data analysis – upper Saddle River, PearsonPrentice Hall, 2006.
Jugănaru, M. – Teorie şi practică în cercetarea de marketing – Bucureşti, Editura Expert, 1998
Prutianu, Ştefan – Cercetarea de marketing – Iaşi, Editura Polirom, 2005
Somnea, D.; Calciu, M. – Cercetarea de marketing asistată de calculator – Bucureşti, E. T., 1998
Wilson, Johnatan – Essentials of Business Research. A Guide to Doing Your Research Project, Sage Publishing, 2014.

8.
9.
10.
11.
8.2 Seminar / laborator
Metode de predare
Observaţii
Expunerea: descrierea,
Seminar 1
Studiu de caz – cercetarea de piață în România 1 oră
explicaţia, prelegerea
dialog, prelegeri cu
Definirea problemei de cercetare în marketing 1 oră
oponenţi, prelegeri în
Seminar 2
echipă.
Utilizarea cercetării de marketing in practică – studiu de caz 1
Scop: Centrare pe student
oră
Problematizarea:
și pe rezultatele învățării
Studii de caz: focus grup și interviuri în profunzime 1 oră
utilizarea
întrebărilorSeminar 3
problemă, problemelor şi
Exemple de analiză a datelor în cercetarea calitativă. 1 oră
situaţiilor- problemă.
Exemple de utilizare a chestionarului – tipărit, telefonic,
online. 1 oră
Seminar 4
Studiu de caz – experimentul în cercetarea de marketing 1 oră
Scale de măsură – exemplificări 1 oră
Seminar 5
Exemplificarea măsurării variabilelor latente 1 oră
Studiu de caz – eșantionarea în cercetarea de marketing 1 oră
Seminar 6
Prelucrarea datelor – exerciții practice 1 oră
Analiza de corelație; Regresia multiplă – aplicații 1 oră
Seminar 7
Analiza factorială – aplicații simple pentru înțelegerea
utilizării analizei factoriale 1 oră
Recapitulare 1 oră
Bibliografie
1. Bălău, M. – Motive simbolice, instrumentale și afective în modelarea deciziei de achiziție a unui autoturism –
Galați, Editura Zigotto, 2015.
2. Cătoiu, I. ş.a. – Metode şi tehnici utilizate în cercetarea de marketing : Aplicaţii – Bucureşti, Editura Uranus, 1999
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Chelcea, S. – Metodologia cercetării sociologice. Metode cantitative și calitative – București, Editura Economică, 2007.
Cohen, L., Manion, L., Morrison, K. – Research Methods in Education – New York, Routledge, 2007.
Datculescu, Petre – Cercetarea de marketing – Bucureşti, Editura Brandbuilders, 2006
DeVellis, R. – Scale Development: Theory and Applications, Beverly Hills, Sage Publishing, 1991.
Hair, J., Black, W., Babin, B., Anderson, R., Tatham, R. – Multivariate data analysis – upper Saddle River, PearsonPrentice Hall, 2006.
8. Jugănaru, M. – Teorie şi practică în cercetarea de marketing – Bucureşti, Editura Expert, 1998
9. Prutianu, Ştefan – Cercetarea de marketing – Iaşi, Editura Polirom, 2005
10. Somnea, D.; Calciu, M. – Cercetarea de marketing asistată de calculator – Bucureşti, E. T., 1998
11. Wilson, Johnatan – Essentials of Business Research. A Guide to Doing Your Research Project, Sage Publishing, 2014 .

3.
4.
5.
6.
7.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului


Participarea la identificarea unor soluţii pentru cercetarea de marketing aplicată la nivelul firmelor locale.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

Frecvenţă, parcurgerea bibliografiei,
cunoaşterea informaţiei predate la curs
10.5 Seminar / laborator
Frecvenţă, elaborarea unor referate, teme
de casă, teste, participarea la dezbateri la
seminar
10.6 Standard minim de performanţă
 cunoaşterea în proporţie de 60 % a informaţiei predate la curs;
 activitate la seminar de 50 %.
10.4 Curs

Data completării
1 / 09 /2019

Semnătura titularului de curs
Lect. univ. dr. Bălău Mădălina

Data avizării în departament
10 / 09 /2019

Examen scris
Evaluare continuă

10.3 Pondere
din nota finală
70%
30%

Semnătura titularului de seminar
Lect. univ. dr. Bălău Mădălina
Semnătura directorului de departament
Lect. univ. dr. Rose-Marie Pușcaciu
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FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii1
1.6 Programul de studii / Calificarea
2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 Anul de studiu
II 2.5 Semestrul

UNIVERSITATEA “DANUBIUS” Galaţi
ŞTIINŢE ECONOMICE
FINANȚE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR
Administrarea Afacerilor
LICENŢĂ
Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor
MARKETING INTERNAŢIONAL
Lect. univ. dr. Bălău Mădălina
Lect. univ. dr. Bălău Mădălina
I
2.6 Tipul de evaluare
E 2.7 Regimul disciplinei2

Obl.

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3
din care: curs
1
seminar / laborator
3.4 Total ore din planul de învătământ
42
din care: curs
14 seminar / laborator
3.7 Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ( participare sesiuni comunicări ştiinţifice, proiecte de cercetare ş.a.)
3.8 Total ore de studiu individual
58
3.9 Total ore pe semestru
100
3.10 Numărul de credite
4

2
28
ore
30
10
10
0
2
6

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) (Se menţionează disciplinele care trebuie studiate anterior.)
4.1 de curriculum

4.2 de competenţe

1
2

Marketing, Microeconomie
C1 Realizarea prestațiilor în comerț, turism și servicii
C1.1 Definirea adecvată a conceptelor şi principiilor specifice teoriei economice, precum şi a
celor din domeniul comerţului, turismului şi serviciilor
C1.2 Explicarea şi interpretarea de date si informaţii din punct de vedere cantitativ şi calitativ,
pentru formularea de argumente şi decizii concrete asociate comerţului, turismului şi serviciilor
C1.4 Culegerea şi prelucrarea de date din surse documentare alternative şi din activitatea curentă,
pentru evaluarea factorilor care influenţează
C2 Comercializarea produselor / serviciilor
C2.5 Fundamentarea de planuri de comercializare, de oferte, de programe de promovare –
publicitate, promovare directă, relaţii publice, marketing direct
C3 Gestionarea relațiilor cu clienții și furnizorii
C3.1 Definirea conceptelor privind cererea şi oferta de bunuri şi servicii, inclusiv în activitatea de
turism, a comportamentului consumatorilor şi a normelor de protecţie a acestora
C3.2 Explicarea şi interpretarea fenomenelor şi proceselor economice specifice comerţului,
turismului şi serviciilor pe baza conceptelor privind cererea şi oferta de servicii şi a
comportamentului consumatorilor
C3.3 Rezolvarea de probleme simple, bine definite, asociate vânzării produselor, inclusiv a
celor turistice, prin consilierea clientului în luarea deciziei de cumpărare
C3.4 Fundamentarea de studii şi analize, organizatorice şi de eficienţă a activităţii firmelor în
vederea acordării de consiliere şi asistenţă
C4 Gestionarea și alocarea resurselor materiale și financiare
C4.1 Descrierea conceptelor şi principiilor evidenţei contabile aplicate în finanţarea activităţilor
de comerţ, turism, servicii, precum şi a metodologiei şi indicatorilor de fundamentare a alocării
resurselor
C4.3 Elaborarea de calcule pentru diferite situaţii alternative (variante decizionale) în alocarea de

licenţă, masterat, doctorat
obligatorie, opţională, facultativă
1

resurselor
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului
5.2 de desfăşurare a seminarului / laboratorului

sală de curs dotată cu proiector
sală de seminar dotată cu proiector și acces la Internet

Competenţe profesionale

C1 Realizarea prestațiilor în comerț, turism și servicii
C1.3 Rezolvarea problemelor în contexte bine definite asociate: conceperii, planificării şi executării de
activităţi în cadrul firmelor de comerţ, turism şi servicii
C2 Comercializarea produselor / serviciilor
C2.1 Descrierea modalităţilor de concepere a produsului turistic, a tehnicilor de comercializare şi a
comportamentului agenţilor economici în contextul creat de legislaţia şi regulamentele aferente în vigoare.
C2.5 Fundamentarea de planuri de comercializare, de oferte, de programe de promovare – publicitate,
promovare directă, relaţii publice, marketing direct
C5 Asigurarea calității prestațiilor în comerț, turism și servicii
C5.3 Aplicarea unor principii şi metode de bază pentru rezolvarea de probleme/situaţii specifice asigurării
calităţii în comerţ, turism şi servicii

Competenţe
transversale

6. Competenţe specifice acumulate (Vizează competenţele asigurate de programul de studiu din care face parte
disciplina.)

Nu este cazul.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei

7.2 Obiectivele specifice

Disciplina îi va familiariza pe studenți cu terminologia și cu instrumentele
necesare pentru identificarea și înțelegerea practicilor de marketing într-un
context internațional. Studenții vor învăța despre sfera de cuprindere și
provocările domeniului marketingului internațional, despre dinamica
comerțului internațional, despre sistemele de afaceri, politice, legale și
culturale de pe piețele internaționale, despre identificarea oportunităților de
piață și dezvoltarea strategiilor globale de marketing.
- Înțelegerea și aplicarea cunoștințelor, conceptelor și instrumentelor de
marketing dintr-o perspectivă internațională;
- Evaluarea diferitelor medii culturale, politice, economice și legale care
influențează tranzacțiile internaționale;
- Înțelegerea modului în care companiile propun strategii internaționale
plecând de la caracteristicile mediului și oportunitățile oferite de
globalizare;
- Aplicarea politicilor de marketing de bază (mixul de marketing) cu o
orientare internațională;
- Înțelegerea importanței schimbărilor curente din tehnologie și mediul
social asupra afacerilor globale (Internet, social media, probleme de
etică și de mediu înconjurător).

8. Conţinuturi
8.1 Curs
Curs 1
Noțiuni introductive: conceptul de marketing internațional și
obiectivele de internaționalizare ale firmei; Strategie de
marketing internațional - 2 ore
Curs 2
Marketing internațional în economie globală; Componentele
mediului internațional 2 ore

Metode de predare

prelegerea, dezbaterea
unor studii de caz

Observaţii
Predarea cunoştinţelor se
face în conformitate cu
strategiile actuale,
folosind elemente
novatoare – slide-uri,
platforma Danubius online, dialog, analize,

2

Curs 3
Analiza concurenței internaționale; Provocări strategice la
intrarea piețele internaționale – selectarea piețelor
internaționale 2 ore

comparații, exemplificări
s.a., cu scopul de a realiza
o centrare pe student și pe
rezultatele învățării

Curs 4. Provocări strategice la intrarea piețele internaționale
– metode de intrare pe piețele internaționale 2 ore
Curs 5. Strategiile pentru produs pe piețele internaționale ;
Construirea unui brand global 2 ore
Curs 6. Stabilirea prețurilor pe piețele internaționale ; Canale
de distribuție internațională 2 ore
Curs 7. Planificarea în marketingul internațional ; Control în
activitatea de marketing internațional 2 ore
Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi
1.
M. Bălău, „Marketing internațional – suport de curs”, Ed. Fundaţiei Academice „Danubius”, Galaţi, 2016
Bibliografie de elaborare a cursului
1.
Acocella, Nicola – Economic Policy in the Age of Globalisation - Cambridge, Univ. Press., 2005
2.
Bradley, Frank. International marketing strategy. Harlow, England Financial Times/Prentice Hall, 2005
3.
Brakman, Steven ş.a. – Nations and Firms in the Global Economy: An introduction – Cambridge, Univ. Press,
2006
4.
Danciu, Victor – Marketing internaţional : provocări şi tendinţe la începutul mileniului trei - Bucureşti, Editura
Economică, 2009
5.
Dumitru, Ionel – Marketing strategic : O abordare în perspectiva globalizării - Bucureşti, Editura Uranus, 2004
6.
Lomborg, Bjorn (ed.) - Global Crises, Global Solutions - Cambridge, Univ. Press., 2009
7.
PORTER, Michael E. On Competition : Updated and Expanded Edition, Boston: Harvard B. Sch., 2008
8.
Porojan, Dumitru ş.a. – Dezvoltarea locală durabilă în contextul globalizării – Bucureşti, Editura Irecson, 2008
9.
Postelnicu, Gh. ş.a. – Globalizarea economică - Bucureşti, Editura Economică, 2000
10.
Sasu, Constantin – Marketing internaţional - Iaşi, Editura Polirom, 2001
8.2 Seminar / laborator
Metode de predare
Observaţii
Expunerea: descrierea,
Seminar 1
explicaţia, prelegerea
Concepte introductive de marketing internațional – exemple 2
ore
dialog, prelegeri cu
oponenţi, prelegeri în
Seminar 2
echipă.
Deciziile strategice de internaționalizare – studiu de caz 2 ore
Scop: Centrare pe student
Seminar 3
- Problematizarea:
și pe rezultatele învățării
Analiză concurențială – utilizarea modelului lui M. Porter 2
utilizarea întrebărilorore
problemă, problemelor şi
Seminar 4
situaţiilor- problemă.
Componentele mediului internaținal – studii de caz 2 ore
Seminar 5
Provocări strategice la intrarea piețele internaționale - 2 ore
Seminar 6
Selectarea piețelor internaționale – analiza PEST 2 ore
Seminar 7
Exemple de metode de pătrundere pe piețele internaționale –
exportul, licențele și francizele
Seminar 8
Exemple de metode de pătrundere pe piețele internaționale –
societatea mixtă și pătrunderea directă
Seminar 9
Produse și brand-uri în context global – studii de caz 2 ore
Seminar 10
Prețuri, negociere și distribuție pe piețele internaționale –
studii de caz. 2 ore
Seminar 11
Vânzarea și negocierea pe piețele internaționale – studii de
caz 2 ore
Seminar 12
Planificarea în marketingul internațional – exercițiu aplicativ.
2 ore
Seminar 13
Control în activitatea de marketing internațional – studiu de
3

caz 2 ore
Seminar 14
Recapitulare 2 ore
Bibliografie
1. Acocella, Nicola – Economic Policy in the Age of Globalisation - Cambridge, Univ. Press., 2005
2. Bradley, Frank. International marketing strategy. Harlow, England Financial Times/Prentice Hall, 2005
3. Brakman, Steven ş.a. – Nations and Firms in the Global Economy: An introduction – Cambridge, Univ. Press,
2006
4. Danciu, Victor – Marketing internaţional : provocări şi tendinţe la începutul mileniului trei - Bucureşti, Editura
Economică, 2009
5. Dumitru, Ionel – Marketing strategic : O abordare în perspectiva globalizării - Bucureşti, Editura Uranus, 2004
6. Lomborg, Bjorn (ed.) - Global Crises, Global Solutions - Cambridge, Univ. Press., 2009
7. PORTER, Michael E. On Competition : Updated and Expanded Edition, Boston: Harvard B. Sch., 2008
8. Porojan, Dumitru ş.a. – Dezvoltarea locală durabilă în contextul globalizării – Bucureşti, Editura Irecson, 2008
9. Postelnicu, Gh. ş.a. – Globalizarea economică - Bucureşti, Editura Economică, 2000
10. Sasu, Constantin – Marketing internaţional - Iaşi, Editura Polirom, 2001
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Participarea la identificarea unor soluţii pentru probleme ale societății legate de dezvoltare economică și
globalizare.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

Frecvenţă, parcurgerea bibliografiei,
cunoaşterea informaţiei predate la curs
10.5 Seminar / laborator
Frecvenţă, elaborarea unor referate, teme
de casă, teste, participarea la dezbateri la
seminar
10.6 Standard minim de performanţă
 cunoaşterea în proporţie de 60 % a informaţiei predate la curs;
 activitate la seminar de 50 %.
10.4 Curs

Data completării
1 / 09 /2019

Semnătura titularului de curs
Lect. univ. dr. Bălău Mădălina

Data avizării în departament
10 / 09 /2019

Examen scris
Evaluare continuă

10.3 Pondere
din nota finală
70%
30%

Semnătura titularului de seminar
Lect. univ. dr. Bălău Mădălina
Semnătura directorului de departament
Lect. univ. dr. Rose-Marie Pușcaciu
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FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii1
1.6 Programul de studii / Calificarea

UNIVERSITATEA “DANUBIUS” Galaţi
ŞTIINŢE ECONOMICE
FINANȚE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR
Administrarea Afacerilor
LICENŢĂ
Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 Anul de studiu
II 2.5 Semestrul

TEHNICA NEGOCIERILOR ÎN AFACERI
Lect. univ. dr. Bălău Mădălina
Lect. univ. dr. Bălău Mădălina
I
2.6 Tipul de evaluare
E 2.7 Regimul disciplinei2

Obl.

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3
din care: curs
2
seminar / laborator
3.4 Total ore din planul de învătământ
42
din care: curs
28 seminar / laborator
3.7 Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ( participare sesiuni comunicări ştiinţifice, proiecte de cercetare ş.a.)
3.8 Total ore de studiu individual
58
3.9 Total ore pe semestru
100
3.10 Numărul de credite
4

1
14
ore
30
10
10
0
2
6

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) (Se menţionează disciplinele care trebuie studiate anterior.)
4.1 de curriculum

4.2 de competenţe

Marketing
C1 Realizarea prestațiilor în comerț, turism și servicii
C1.1 Definirea adecvată a conceptelor şi principiilor specifice teoriei economice, precum şi a
celor din domeniul comerţului, turismului şi serviciilor
C1.2 Explicarea şi interpretarea de date si informaţii din punct de vedere cantitativ şi calitativ,
pentru formularea de argumente şi decizii concrete asociate comerţului, turismului şi
serviciilorC2 Comercializarea produselor / serviciilor
C1.4 Culegerea şi prelucrarea de date din surse documentare alternative şi din activitatea curentă,
pentru evaluarea factorilor care influenţează
realizarea prestaţiilor în
C2 Comercializarea produselor / serviciilor
C2.5 Fundamentarea de planuri de comercializare, de oferte, de programe de promovare –
publicitate, promovare directă, relaţii publice, marketing direct
C3 Gestionarea relațiilor cu clienții și furnizorii
C3.1 Definirea conceptelor privind cererea şi oferta de bunuri şi servicii, inclusiv în activitatea de
turism, a comportamentului consumatorilor şi a normelor de protecţie a acestora
C3.3 Rezolvarea de probleme simple, bine definite, asociate vânzării produselor, inclusiv a
celor turistice, prin consilierea clientului în luarea deciziei de cumpărare
C3.4 Fundamentarea de studii şi analize, organizatorice şi de eficienţă a activităţii firmelor în
vederea acordării de consiliere şi asistenţă

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului
5.2 de desfăşurare a seminarului / laboratorului

1
2

licenţă, masterat, doctorat
obligatorie, opţională, facultativă

sală de curs dotată cu proiector
sală de seminar dotată cu proiector și acces la Internet

1

Competenţe profesionale

C1 Realizarea prestațiilor în comerț, turism și servicii
C1.3 Rezolvarea problemelor în contexte bine definite asociate: conceperii, planificării şi executării de
activităţi în cadrul firmelor de comerţ, turism şi servicii
C2 Comercializarea produselor / serviciilor
C2.1 Descrierea modalităţilor de concepere a produsului turistic, a tehnicilor de comercializare şi a
comportamentului agenţilor economici în contextul creat de legislaţia şi regulamentele aferente în vigoare.
C2.5 Fundamentarea de planuri de comercializare, de oferte, de programe de promovare – publicitate,
promovare directă, relaţii publice, marketing direct
C3 Gestionarea relațiilor cu clienții și furnizorii
C3.3 Rezolvarea de probleme simple, bine definite, asociate vânzării produselor, inclusiv a celor turistice, prin
consilierea clientului în luarea deciziei de cumpărare

Competenţe
transversale

6. Competenţe specifice acumulate (Vizează competenţele asigurate de programul de studiu din care face parte
disciplina.)

Nu este cazul.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei

7.2 Obiectivele specifice

Cursul își propune să ofere competențe pentru înțelegerea teoriei și
proceselor de negociere ce au loc într-o multitudine de situații de afaceri.
Cursul este relevant pentru o probleme variate de negociere la care trebuie
să răspundă un manager și un profesionist economist.
 Cunoașterea conceptelor specifice negocierii în afaceri;
 Cunoașterea și aplicarea etapelor de pregătire a unei negocieri în
afaceri;
 Dezvoltarea capacității de comunicare necesare în stăpânirea tehnicilor
de negociere;
 Cunoașterea și aprofundarea principalelor metode și tehnici de
negociere;
 Utilizarea eficientă a tehnicilor de negociere în funcție de parteneri și
stilul abordat de aceștia.

8. Conţinuturi
8.1 Curs
Curs 1
Noțiuni introductive de negociere. 2 ore
Curs 2
Procesul negocierii. 2 ore
Curs 3
Pregătirea negocierii 2 ore
Curs 4
Comunicarea în negociere. 2 ore
Curs 5
Negocierea distributivă – strategii. 2 ore
Curs 6
Negocierea integrativă - strategii. 2 ore
Curs 7 Evaluarea și dezvoltarea unui stil propriu de
negociere. 2 ore
Curs 8. Strategii de gândire creatoare în contextul negocierii.
2 ore
Curs 9. Analiza raționalității în negociere. 2 ore
Curs 10. Comunicarea non-verbală și detectarea minciunilor.
2 ore
Curs 11. Desfăsurarea negocierilor cu mai multe părți. 2 ore
Curs 12 Negocierile interculturale. 2 ore
Curs 13. Etica în negociere. 2 ore
Curs 14.. Recapitulare 2 ore
Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi

Metode de predare

prelegerea, dezbaterea
unor studii de caz

Observaţii
Predarea cunoştinţelor se
face în conformitate cu
strategiile actuale,
folosind elemente
novatoare – slide-uri,
platforma Danubius online, dialog, analize,
comparații, exemplificări
s.a., cu scopul de a realiza
o centrare pe student și pe
rezultatele învățării

2

1. M. Bălău, „Tehnica negocierilor în afaceri – suport de curs”, Ed. Fundaţiei Academice „Danubius”, Galaţi
Bibliografie de elaborare a cursului
1. Păunescu, C., Păunescu, O, (2010) Tehnica negocierilor în afaceri, Editura Universitară Danubius, Galați.
2. Şuștac, Z, Ignat, C. (2010), Ghid de negociere, Editura Universitară București
3. Prutianu, Ş. (2008), Tratat de comiunicare și negociere în afaceri, Editura Polirom, Iași.
4. Py, P. (2007), Acord în negociere. Power Pricing, Ediția a 2-a., Rentrop & Straton, București.
5. Thompson, L. (2006), Mintea și inima negociatorului. Manual complet de negociere., Editura Meteor Press,
București
6. Salacuse, J.W., (1998) „Ten Ways that Culture Affects Negotiating Style: Some Survey Results”, Negotiation
Journal, p. 221-240. Disponibil online la:
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.15719979.1998.tb00162.x/pdf
8.2 Seminar / laborator
Metode de predare
Observaţii
Expunerea: descrierea,
Seminar 1
Autocunoașterea în negociere 2 ore
explicaţia, prelegerea
dialog, prelegeri cu
Seminar 2
oponenţi, prelegeri în
Exemplificări pentru planificarea obiectivelor de negociere 2
echipă.
ore
Scop: Centrare pe student
Seminar 3
- Problematizarea:
și pe rezultatele învățării
Exemplificări pentru dosarul economic în negociere,
utilizarea întrebărilorpreviziuni. 2 ore
problemă, problemelor şi
Seminar 4
situaţiilor- problemă.
Pregătirea negocierii exercițiu 2 ore
Seminar 5
Exemplificarea strategiilor și tacticilor pe un exercițiu de
negociere propus. 2 ore
Seminar 6
Exerciții de aplicare a tehnicilor de negociere. 2 ore
Seminar 7
Exerciții de aplicare a tehnicilor de negociere 2 ore
Bibliografie
1. Păunescu, C., Păunescu, O, (2010) Tehnica negocierilor în afaceri, Editura Universitară Danubius, Galați.
2. Şuștac, Z, Ignat, C. (2010), Ghid de negociere, Editura Universitară București
3. Prutianu, Ş. (2008), Tratat de comiunicare și negociere în afaceri, Editura Polirom, Iași.
4. Py, P. (2007), Acord în negociere. Power Pricing, Ediția a 2-a., Rentrop & Straton, București.
5. Thompson, L. (2006), Mintea și inima negociatorului. Manual complet de negociere., Editura Meteor Press,
București
6. Salacuse, J.W., (1998) „Ten Ways that Culture Affects Negotiating Style: Some Survey Results”, Negotiation
Journal, p. 221-240. Disponibil online la:
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.15719979.1998.tb00162.x/pdf
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Aplicarea tehnicilor de negociere în exerciții ce țin de negociere la angajare sau negocierea în vederea
achiziționării de produse și/sau servicii de către firmă.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

Frecvenţă, parcurgerea bibliografiei,
cunoaşterea informaţiei predate la curs
10.5 Seminar / laborator
Frecvenţă, elaborarea unor referate, teme
de casă, teste, participarea la dezbateri la
seminar
10.6 Standard minim de performanţă
 cunoaşterea în proporţie de 60 % a informaţiei predate la curs;
 activitate la seminar de 50 %.
10.4 Curs

Data completării
1 / 09 /2019

Semnătura titularului de curs
Lect. univ. dr. Bălău Mădălina

Data avizării în departament
10 / 09 /2019

Examen scris
Evaluare continuă

10.3 Pondere
din nota finală
70%
30%

Semnătura titularului de seminar
Lect. univ. dr. Bălău Mădălina
Semnătura directorului de departament
Lect. univ. dr. Rose-Marie Pușcaciu

3
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FIȘA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituția de învățământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii1
1.6 Programul de studii / Calificarea

Universitatea „DANUBIUS” Galați
Științe Economice
Finanțe și Administrarea Afacerilor
Administrarea Afacerilor
Licență
Economia Comerțului Turismului și Serviciilor

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităților de curs
2.3 Titularul activităților de seminar
2.4 Anul de studiu
II 2.5 Semestrul

ECONOMIE EUROPEANĂ
Conf.univ.dr. Gabriela MARCHIS
Conf.univ.dr. Gabriela MARCHIS
III 2.6 Tipul de evaluare
E 2.7 Regimul disciplinei2

Obl.

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3
din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar / laborator
3.4 Total ore din planul de învățământ
42
din care: 3.5 curs
28 3.6 seminar / laborator
3.7 Distribuția fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri
Tutoriat/consultații
Examinări
Alte activități
3.8 Total ore de studiu individual
108
3.9 Total ore pe semestru
150
3.10 Numărul de credite
6

1
14
ore
30
30
30
2
16

4. Precondiții (acolo unde este cazul) (Se menționează disciplinele care trebuie studiate anterior.)
4.1 de curriculum
4.2 de competențe

nu este cazul
nu este cazul

5. Condiții (acolo unde este cazul)
5.1 de desfășurare a cursului
5.2 de desfășurare a seminarului

sală dotată cu proiector și acces la Internet
sală dotată cu proiector și acces la Internet

6. Competențe specifice acumulate (Vizează competențele asigurate de programul de studiu din care face parte
disciplina.)
Competențe
profesionale

Competențe
transversale

C4 Gestionarea și alocarea resurselor materiale și financiare
C4.5 Participarea la fundamentarea de studii de prefezabilitate şi fezabilitate a investiţiilor pentru
afaceri
C6 Asistență în managementul resurselor umane
C6.2 Explicarea şi interpretarea de situaţii/procese concrete din domeniul administrării afacerilor
pentru interpretarea corectă a evoluţiilor pieţei muncii şi a evoluţiilor din interiorul firmelor în ceea ce
priveşte angajaţii
Nu este cazul

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul
general al
disciplinei
7.2 Obiectivele
1
2

Cursul își propune însușirea şi aprofundarea de către studenți a cunoștințelor referitoare la
perspectivele dezvoltării economiei româneşti şi evidențierea posibilităţilor reale de integrare în
Uniunea Europeană.
Manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific în care se regăseşte

licență, masterat, doctorat
obligatorie, opţională, facultativă

1

specifice

disciplina “Economie europeană”.
Valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice.

8. Conținuturi
8.1 Curs
Cursul 1 Concepte şi teorii ale integrării (4 ore)
Cursul 2 Integrarea economică în U.E.: adâncirea,
lărgirea şi extinderea (4 ore)
Cursul 3 Coeziunea economico-socială – expresie a
echităţii în procesul de integrare europeană (4 ore)
Cursul 4 Conținutul politicii de coeziune a Uniunii
Europene (4 ore)
4.1 Obiective
4.2 Instrumente de programare
4.3 Sistemul instrumentelor financiare
Cursul 5 Strategia de dezvoltare a României (2 ore)
Cursul 6 Politica de coeziune a României (4 ore)
6.1 Obiective
6.2 Actorii instituţionali
6.3 Instrumentele tehnice și financiare
Cursul 7 Fondurile Structurale şi de Coeziune:
mecanisme de constituire şi implementare (6 ore)
7.1 Evoluţii şi tendinţe
7.2 Instrumentelor structurale pentru actuala perioadă de
programare. Mecanisme de constituire.
7.2.1 Fondurile Structurale
7.2.2 Fondul de Coeziune
7.3 Sistemul de implementare al Fondurilor Structurale

Metode de predare
- Expunerea: descrierea, explicaţia,
prelegerea dialog, prelegeri cu
oponenţi, prelegeri în echipă.
- Postarea pe platforma electronică de
învățământ Danubius online, în meniul
Resurse a unor materiale de
documentare suplimentară (filme,
prezentări, Rapoarte CE).
- Conversaţia: dezbaterea, dialogul,
conversaţii de fixare şi consolidare a
cunoştinţelor, conversaţii de
sistematizare şi sinteză, conversaţii de
aplicare.
- Problematizarea: utilizarea
întrebărilor-problemă, problemelor şi
situaţiilor- problemă.

Observații
Predarea cunoştinţelor se face
în conformitate cu strategiile
actuale, folosind elemente
novatoare – slide-uri,
platforma Danubius on-line,
dialog, analize, comparații,
exemplificări s.a., cu scopul
de a realiza o centrare pe
student și pe rezultatele
învățării

Bibliografie
1. Documente electronice furnizate în meniul Resurse pe platforma Danubius Online.
2. Marchis Gabriela (2015) A Cohesive Romania: New Instruments, New Concepts, maybe New Regions, in The USV Annals of
Economics and Public Administration http://www.seap.usv.ro/annals/ojs/index.php/annals/index, Volume 15, Issue 2(22) Editura
Universității
„Ștefan
cel
Mare”
din
Suceava,
ISSN:
2285-3332,
Online
ISSN:
2344-3847
pp.26-33.
(http://seap.usv.ro/annals/arhiva/USVAEPA_VOL.15,ISSUE_2%2822%29,2015_fulltext.pdf)
3. Marchis Gabriela (2015) The Potential Sources of Change in Romania Regional Policy, Joint International Conferences: The
10th edition of the International Conference “European Integration Realities and Perspectives (EIRP)”and „The 5th edition of the
Global Advancement of Universities and Colleges (GAUC), 16-17 May, EIRP 2015 Proceedings, vol.10, Danubius University Press,
Indexed in Proquest, EBSCO, DOAJ (Directory of open access journals), Genamics Journal Seek, Index Copernicus, and VLEX, pp.
546-552, http://www.proceedings.univ-danubius.ro/index.php/eirp/article/view/1570/1544.
4. European Union (2014), “Cohesion Policy 2014-2020”, Panorama Inforegio, 48:1-48. Luxembourg: Publications Office of the
European Union.
5. Marchis Gabriela (2014) The EU New Cohesion Policy – A Leading Part in Transforming the European Economy 5th
International Conference on Business and Economy (ICBE) “Steps towards Responsible Research and Innovation in a Global
Economy”, 5-7 June, Spiru Haret University, Faculty of Accounting and Financial Management, Constanța, România, pp.147-156.
http://www.researchgate.net/publication/263468242_The_EU_New_Cohesion_Policy__A_Leading_Part_in_Transforming_the_European_Economy
th
6. Marchis Gabriela (2014) EU Funding for 2014-2020 – Upcoming Opportunities and Challenges, the 9 edition of the

International Conference “European Integration Realities and Perspectives” (EIRP), 16-17 May, Danubius University of Galați,
România, http://www.researchgate.net/publication/262301067_European_Integration_-Realities_and_Perspectives_2014_EU_Funding_for_20142020__Upcoming_Opportunities_and_Challenges
7.

Official Journal of the European Union (2013) Regulation (EU) No 1287/2013 of the European Parliament and of the Council of
11 December 2013 establishing a Program for the Competitiveness of Enterprises and small and medium-sized enterprises (COSME)
(2014-2020) and repealing Decision No 1639/2006/EC
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0033:0049:EN:PDF

Official Journal of the European Union (2013) Regulation (EU) No 1300/2013 of the European Parliament and of the
Council of 17 December 2013 on the Cohesion Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1084/2006
8.

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0281:0288:EN:PDF
9. Official Journal of the European Union (2013) Regulation (EU) No 1301/2013 of the European Parliament and of the Council of
17 December 2013 on the European Regional Development Fund and on specific provisions concerning the Investment for growth
and jobs goal and repealing Regulation (EC) No 1080/2006
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0289:0302:EN:PDF
10. Official Journal of the European Union (2013) Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of
17 December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the
2

Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying
down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the
European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:EN:PDF
11. Official Journal of the European Union (2013) Regulation (EU) No 1304/2013 of the European Parliament and of the Council of
17 December 2013 on the European Social Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1081/2006
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0470:0486:EN:PDF
12. Comisia Europeană (2013) Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu, Al optulea raport intermediar privind
coeziunea economică, socială și teritorială, Bruxelles, COM(2013) 463 final.
13. Ferrán Brunet (2013) Convergence and Divergences in the European Economy: Rebalancing and Being Competitive in a
Non‐optimal Monetary Union, Serie Documentos de Trabajo, 03/2013, Instituto Universitario de Analisis Economico y Social,
Universidad de Alcala.
14. European Commission (2012) Simplifying Cohesion Policy for 2014-2020, Directorate-General for Regional Policy
Communication, Luxembourg: Publications Office of the European Union, ISBN 978-92-79-23148-3.
15. *** RAPORTUL STRATEGIC NAŢIONAL 2012 privind implementarea Fondurilor Structurale şi de Coeziune, Guvernul
României, februarie 2013.
16. Marchis Gabriela, Impactul extinderii Uniunii Europene asupra strategiilor şi politicilor regionale, editura: Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti, 2009.
17. Marchis Gabriela, Analiza fondurilor europene pre şi post aderare în România, editura: Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,
2009.
8.2 Seminar (2 ore/seminar)
Metode de predare
Observații
- Descoperirea: redescoperirea
Studenții vor realiza
Seminar 1 (2 ore)
Seminar organizatoric (inclusiv stabilirea colectivelor de dirijată şi independentă, descoperirea
prezentări power-point pe
lucru şi a temelor de proiect)
creativă, descoperirea prin
tematica enunțată în cadrul
documentare, descoperirea
seminarului organizatoric,
Seminar 2 (2 ore)
experimentală.
respectând cerințele minime
Procesul de extindere al Uniunii Europene şi consecinţele
sale economice (prezentare teme, analiză critică, notare)
- Problematizarea: utilizarea
obligatorii (format, structură,
întrebărilor-problemă, problemelor şi
etc.)
Seminar 3 (2 ore)
situaţiilor- problemă.
Raportul regional-naţional-internaţional în contextul
- Conversaţia: dezbaterea, dialogul,
european (prezentare teme, analiză critică, notare)
conversaţii de fixare şi consolidare a
Seminar 4 (2 ore)
cunoştinţelor, conversaţii de
Dezvoltarea economică interregională la nivelul Uniunii
Europene (prezentare teme, analiză critică, notare)
sistematizare şi sinteză, conversaţii de
aplicare.
Seminar 5 (2 ore)
Analiza disparităţilor socio-economice la nivel regional în
România (prezentare teme, analiză critică, notare)
Seminar 6 (2 ore)
Bune practici în utilizarea Fondurilor Structurale şi de
Coeziune (prezentare teme, analiză critică, notare)
Seminar 7 (2 ore)
Strategia Europa 2020 (prezentare teme, analiză critică,
notare)
Bibliografie
1. Documente electronice furnizate în meniul Resurse pe platforma Danubius Online.
2. Marchis Gabriela (2015) A Cohesive Romania: New Instruments, New Concepts, maybe New Regions, in The USV Annals of
Economics and Public Administration http://www.seap.usv.ro/annals/ojs/index.php/annals/index, Volume 15, Issue 2(22) Editura
Universității
„Ștefan
cel
Mare”
din
Suceava,
ISSN:
2285-3332,
Online
ISSN:
2344-3847
pp.26-33.
(http://seap.usv.ro/annals/arhiva/USVAEPA_VOL.15,ISSUE_2%2822%29,2015_fulltext.pdf)
3. Marchis Gabriela (2015) The Potential Sources of Change in Romania Regional Policy, Joint International Conferences: The
10th edition of the International Conference “European Integration Realities and Perspectives (EIRP)”and „The 5th edition of the
Global Advancement of Universities and Colleges (GAUC), 16-17 May, EIRP 2015 Proceedings, vol.10, Danubius University Press,
Indexed in Proquest, EBSCO, DOAJ (Directory of open access journals), Genamics Journal Seek, Index Copernicus, and VLEX, pp.
546-552, http://www.proceedings.univ-danubius.ro/index.php/eirp/article/view/1570/1544.
4. Marchis G. (2013) „Is there an Amazing Way to Deal with the Crisis of EU integration”, in Acta Universitatis Danubius
OEconomica, ISSN: 2065-0175, Indexed in: EconPapers, ICAAP, RePEc, IDEAS, Intute, Copernicus, EBSCO, ProQuest, DOAJ,
SCIPIO, Vol.9, no.4, pp.462-472, http://journals.univ-danubius.ro/index.php/oeconomica/article/view/1854/1528
5. Marchis Gabriela (2013) Opportunities, Challenges and Results of the Performance Management Process, International
Conference of Annals of the University of Bucharest – Series of Administrative Science (AUB-SAS) “The Public Administration –
Current Trends”, Faculty of Business and Administration, University of Bucharest, 31st October 2013, http://aubsas.faa.ro/en/article/OPPORTUNITIES-CHALLENGES-AND-RESULTS-OF-THE-PERFORMANCE-MANAGEMENTPROCESS~737.html
th
6. Marchis Gabriela (2012) European Integration between Equity, Efficiency and Welfare, 7
edition of The International
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Conference „European Integration Realities and Perspectives”, EIRP 2012 Proceedings, Danubius University Press, ISSN 2067-9211,
Indexed
in
ProQuest,
DOAJ,
v/lex,
COPERNICUS,
GENAMICS,
http://proceedings.univdanubius.ro/index.php/eirp/article/view/1245. pp. 529-534.
7. Comisia Europeană (2013) Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu, Al optulea raport intermediar privind
coeziunea economică, socială și teritorială, Bruxelles, COM(2013) 463 final.
8. Ferrán Brunet (2013) Convergence and Divergences in the European Economy: Rebalancing and Being Competitive in a
Non‐optimal Monetary Union, Serie Documentos de Trabajo, 03/2013, Instituto Universitario de Analisis Economico y Social,
Universidad de Alcala.
9. European Commission (2012) Simplifying Cohesion Policy for 2014-2020, Directorate-General for Regional Policy
Communication, Luxembourg: Publications Office of the European Union, ISBN 978-92-79-23148-3.
10. *** RAPORTUL STRATEGIC NAŢIONAL 2012 privind implementarea Fondurilor Structurale şi de Coeziune, Guvernul
României, februarie 2013.
11. Marchis Gabriela, Impactul extinderii Uniunii Europene asupra strategiilor şi politicilor regionale, editura: Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti, 2009.
12. Marchis Gabriela, Analiza fondurilor europene pre şi post aderare în România, editura: Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,
2009.
13. Ionescu Romeo, Marchis Gabriela, U.E.-prezent şi perspective, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2006.
14. Ionescu Romeo, Marchis Gabriela, Strategii de dezvoltare comunitară şi regională, Ed. Fundaţiei Academice Danubius, Galaţi,
2006.
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor
profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se predă în alte centre universitare din țară și din străinătate.
Pentru o mai bună adaptare a conținutului disciplinei la cerințele comunității se are în vedere participarea activă a
studenților la identificarea unor soluții pentru problemele actuale generate de procesul de integrare europeană.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

- Cunoaşterea şi utilizarea noţiunilor
Examinare scrisă
specifice.
10.5 Seminar
- Efectuarea temelor de seminar și
Notarea temelor și a testului de
susținerea testului de verificare.
verificare
- Prezența integrală la seminar.
10.6 Standard minim de performanță
- Efectuarea temelor de seminar respectând următoarea structură:
1. Rezumat (maxim 200 cuvinte)
2. Cuvinte cheie (3-5 cuvinte cheie, altele decât cele folosite în titlu)
3. Introducere
4. Stadiul cercetărilor efectuate în tematica investigată
5. Expunerea problemei
6. Concepte şi terminologie
7. Rezolvarea problemei – soluţii identificate
8. Analiza rezultatelor
9. Concluzii
10. Propuneri
11. Bibliografie
- Promovarea testului periodic
- Prezenţa integrală la seminarii
10.4 Curs

Data completării
01/09/2019

Semnătura titularului de curs
Conf.univ.dr. Gabriela Marchis
__________________________

Data avizării în departament
10/09/2019

10.3 Pondere
din nota finală
70%
30%

Semnătura titularului de seminar
Conf.univ.dr. Gabriela Marchis
_________________________
Semnătura directorului de departament
Lect. univ. dr. Rose-Marie Pușcaciu
__________________________

4

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii1
1.6 Programul de studii / Calificarea
2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 Anul de studiu
II 2.5 Semestrul

UNIVERSITATEA “DANUBIUS” Galaţi
ŞTIINŢE ECONOMICE
FINANȚE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR
Administrarea Afacerilor
LICENŢĂ
Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor

COMPORTAMENTUL CONSUMATORULUI
Lect. univ. dr. Bălău Mădălina
Lect. univ. dr. Bălău Mădălina
III 2.6 Tipul de evaluare
E 2.7 Regimul disciplinei2

Obl.

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3
din care: curs
1
seminar / laborator
3.4 Total ore din planul de învătământ
42
din care: curs
14 seminar / laborator
3.7 Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ( participare sesiuni comunicări ştiinţifice, proiecte de cercetare ş.a.)
3.8 Total ore de studiu individual
58
3.9 Total ore pe semestru
100
3.10 Numărul de credite
4

2
28
ore
30
10
10
0
2
6

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) (Se menţionează disciplinele care trebuie studiate anterior.)
4.1 de curriculum

4.2 de competenţe

1
2

Marketing, Microeconomie
C1 Realizarea prestațiilor în comerț, turism și servicii
C1.1 Definirea adecvată a conceptelor şi principiilor specifice teoriei economice, precum şi a
celor din domeniul comerţului, turismului şi serviciilor
C1.2 Explicarea şi interpretarea de date si informaţii din punct de vedere cantitativ şi calitativ,
pentru formularea de argumente şi decizii concrete asociate comerţului, turismului şi serviciilor
C1.4 Culegerea şi prelucrarea de date din surse documentare alternative şi din activitatea curentă,
pentru evaluarea factorilor care influenţează
C2 Comercializarea produselor / serviciilor
C2.5 Fundamentarea de planuri de comercializare, de oferte, de programe de promovare –
publicitate, promovare directă, relaţii publice, marketing direct
C3 Gestionarea relațiilor cu clienții și furnizorii
C3.1 Definirea conceptelor privind cererea şi oferta de bunuri şi servicii, inclusiv în activitatea de
turism, a comportamentului consumatorilor şi a normelor de protecţie a acestora
C3.2 Explicarea şi interpretarea fenomenelor şi proceselor economice specifice comerţului,
turismului şi serviciilor pe baza conceptelor privind cererea şi oferta de servicii şi a
comportamentului consumatorilor
C3.3 Rezolvarea de probleme simple, bine definite, asociate vânzării produselor, inclusiv a
celor turistice, prin consilierea clientului în luarea deciziei de cumpărare
C3.4 Fundamentarea de studii şi analize, organizatorice şi de eficienţă a activităţii firmelor în
vederea acordării de consiliere şi asistenţă
C4 Gestionarea și alocarea resurselor materiale și financiare
C4.1 Descrierea conceptelor şi principiilor evidenţei contabile aplicate în finanţarea activităţilor
de comerţ, turism, servicii, precum şi a metodologiei şi indicatorilor de fundamentare a alocării
resurselor
C4.3 Elaborarea de calcule pentru diferite situaţii alternative (variante decizionale) în alocarea de

licenţă, masterat, doctorat
obligatorie, opţională, facultativă
1

resurselor
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului
5.2 de desfăşurare a seminarului / laboratorului

sală de curs dotată cu proiector
sală de seminar dotată cu proiector și acces la Internet

Competenţe profesionale

C2 Comercializarea produselor / serviciilor
C2.2 Explicarea şi interpretarea fluxurilor si a tehnicilor de comercializare diferenţiat după natura produselor şi
serviciilor
C2.4 Analiza critic-constructivă a relaţiilor dintre consumatorii şi furnizorii specifici domeniului comerţ, turism
şi servicii
C3 Gestionarea relațiilor cu clienții și furnizorii
C3.1 Definirea conceptelor privind cererea şi oferta de bunuri şi servicii, inclusiv în activitatea de turism, a
comportamentului consumatorilor şi a normelor de protecţie a acestora
C3.2 Explicarea şi interpretarea fenomenelor şi proceselor economice specifice comerţului, turismului şi
serviciilor pe baza conceptelor privind cererea şi oferta de servicii şi a comportamentului consumatorilor
C3.3 Rezolvarea de probleme simple, bine definite, asociate vânzării produselor, inclusiv a celor turistice, prin
consilierea clientului în luarea deciziei de cumpărare

Competenţe
transversale

6. Competenţe specifice acumulate (Vizează competenţele asigurate de programul de studiu din care face parte
disciplina.)

Nu este cazul.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei

7.2 Obiectivele specifice

Disciplina Comportamentul consumatorului are ca obiectiv general
însuşirea de către studenţi a unei concepții orientate pe client/consumator în
definirea planului de afaceri și a strategiilor de marketing. Urmând această
disciplină veți învăța despre teoriile fundamentale și conceptele din
psihologia consumatorului și veți dobândi cunoștințe despre modul în care
oamenii aleg, utilizează și evaluează bunurile și serviciile, precum și despre
motivele din spatele acestora.
- Cunoașterea teoriilor esențiale din științele comportamentale precum și a
descoperirilor majore din aplicarea lor în cercetarea consumatorului
(psihologie, sociologie, economie);
- Înțelegerea și interpretarea comportamentului consumatorului pe baza
teoriilor din științele comportamentale;
- Aplicarea conceptelor și teoriilor comportamentale în dezvoltarea și
evaluarea strategiilor de marketing;
- Dobândirea de cunoștințe esențiale despre metodologia de cercetare a
comportamentului consumatorului, necesare interpretării rezultatelor unei
cercetări de piață și aplicării lor în managementul organizației.

8. Conţinuturi
8.1 Curs
Curs 1
Noțiuni
introductive
legate
de
comportamentul
consumatorului. 2 ore
Curs 2
Problematica interdisciplinară a consumului și rolul modelării
comportamentului. 2 ore
Curs 3
Modelul alegerii raționale și modele alternative 2 ore
Curs 4
Cercetarea comportamentului consumatorului. 2 ore
Curs 5
Influențe externe în comportamentul consumatorului. 2 ore

Metode de predare

prelegerea, dezbaterea
unor studii de caz

Observaţii
Predarea cunoştinţelor se
face în conformitate cu
strategiile actuale,
folosind elemente
novatoare – slide-uri,
platforma Danubius online, dialog, analize,
comparații, exemplificări
s.a., cu scopul de a realiza
o centrare pe student și pe
rezultatele învățării
2

Curs 6
Influențe interne (psihologice) în comportamentul
consumatorului. 2 ore
Curs 7 Procesul decizional al consumatorului și strategiile de
marketing. 2 ore
Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi
1.
M. Bălău, „Comportamentul consumatorului – suport de curs”, Ed. Fundaţiei Academice „Danubius”, Galaţi,
2016
Bibliografie de elaborare a cursului
1.
Ajzen, I. „The Theory of Planned Behaviour.” Organizational Behavior and Human Decision Processes 50,
179-211, 1991
2.
Bălău M., „Motive simbolice, instrumentale și afective în modelarea deciziei de achiziție a unui autoturism”
Editura Zigotto, Galați, 2015
3.
Datculescu, Petre – Cercetarea de marketing – Bucureşti, Editura Brandbuilders, 2006
4.
Dittmar, H., Halliwell E., Banerjee R., Gardarsdottir R., & Jankovic J., „Consumer Culture, Identity and WellBeing. The Search for the „good life” and the „body perfect”” Hove and New York: Psychology Press, 2008
5.
Hawkins D.I., Best, R.J., Coney, K.A. „Consumer Behavior. Building Marketing Strategy” Ed. McGrawHill/Irwin, New York, 2004.
6.
Jackson, T., „Motivating Sustainable Consumption. A review of evidence on Consumer Behavior and
Behavioral Change”. Sustainable Development Research Network, 2005
7.
Kahneman, D.- Gândire rapidă, gândire lentă, București, Publica, 2012
8.
KOTLER, Philip.ş.a. Marketing 3.0: de la produs la consumator.. Bucureşti: Editura Publica, 2010
9.
Stanciu, Ştefan ş.a. – Cultură şi comportament organizaţional – Bucureşti, Comunicare.ro, 2005
10.
Zaltman, Gerald – Cum gândesc consumatorii aspecte esenţiale pentru studiile de piaţă – Iaşi, Editura Polirom,
2007
8.2 Seminar / laborator
Metode de predare
Observaţii
Expunerea: descrierea,
Seminar 1
Explorarea comportamentului consumatorului în viața de zi
explicaţia, prelegerea
cu zi – studiu de caz 2 ore
dialog, prelegeri cu
oponenţi, prelegeri în
Seminar 2
echipă.
Explorarea prin exemple a modelului general al
Scop: Centrare pe student
comportamentului consumatorului și dezbaterea semnificației
- Problematizarea:
și pe rezultatele învățării
simbolice a consumului 2 ore
utilizarea întrebărilorSeminar 3
problemă, problemelor şi
Dezbatere privind problematica consumului: nevoi și dorințe,
situaţiilor- problemă.
bunăstare prin consum 2 ore
Seminar 4
Exemplificări și studii de caz privind consumul și rolul său în
construirea identității personale, rolul simbolic al bunurilor de
consum, consumul în context social
Seminar 5
Dezbaterea în jurul modelului alegerii raționale a
consumatorului 2 ore
Seminar 6
Exemplificări ale utilizării modelelor valorii așteptate în
studiul comportamentului consumatorilor.
Seminar 7
Studii de caz privind cercetări calitative ale comportamentului
consumatorului 2 ore
Seminar 8
Studii de caz privind cercetări cantitative ale
comportamentului consumatorului 2 ore
Seminar 9
Studii de caz privind cultura, valorile și variabilele sociodemografice, ca factori externi de influență asupra
comportamentului consumatorului. 2 ore
Seminar 10
Studii de caz privind familia și grupurile de referință, ca
factori externi de influență asupra comportamentului
consumatorului. 2 ore
Seminar 11
Studii de caz privind percepția și învățarea, ca factori
3

psihologici de influență în comportamentul consumatorului. 2
ore
Seminar 12
Studii de caz privind motivația și atitudinile, ca factori
psihologici de influență în comportamentul consumatorului. 2
ore
Seminar 13
Utilizarea procesului decizional al consumatorului în
conceperea strategiilor de marketing - exemplificări
Seminar 14
Recapitulare 2 ore
Bibliografie
1.
Ajzen, I. „The Theory of Planned Behaviour.” Organizational Behavior and Human Decision Processes 50,
179-211, 1991
2.
Bălău M., „Motive simbolice, instrumentale și afective în modelarea deciziei de achiziție a unui autoturism”
Editura Zigotto, Galați, 2015
3.
Datculescu, Petre – Cercetarea de marketing – Bucureşti, Editura Brandbuilders, 2006
4.
Dittmar, H., Halliwell E., Banerjee R., Gardarsdottir R., & Jankovic J., „Consumer Culture, Identity and WellBeing. The Search for the "good life" and the "body perfect"” Hove and New York: Psychology Press, 2008
5.
Hawkins D.I., Best, R.J., Coney, K.A. „Consumer Behavior. Building Marketing Strategy” Ed. McGrawHill/Irwin, New York, 2004.
6.
Jackson, T., „Motivating Sustainable Consumption. A review of evidence on Consumer Behavior and
Behavioral Change”. Sustainable Development Research Network, 2005
7.
Kahneman, D.- Gândire rapidă, gândire lentă, București, Publica, 2012
8.
KOTLER, Philip.ş.a. Marketing 3.0: de la produs la consumator.. Bucureşti: Editura Publica, 2010
9.
Stanciu, Ştefan ş.a. – Cultură şi comportament organizaţional - Bucureşti, Comunicare.ro, 2005
10.
Zaltman, Gerald – Cum gândesc consumatorii aspecte esenţiale pentru studiile de piaţă – Iaşi, Editura Polirom,
2007
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Participarea la identificarea unor soluţii pentru probleme ale societății și la nivel de individ referitor la
problemele contemporane legate de consum.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

Frecvenţă, parcurgerea bibliografiei,
cunoaşterea informaţiei predate la curs
10.5 Seminar / laborator
Frecvenţă, elaborarea unor referate, teme
de casă, teste, participarea la dezbateri la
seminar
10.6 Standard minim de performanţă
 cunoaşterea în proporţie de 60 % a informaţiei predate la curs;
 activitate la seminar de 50 %.
10.4 Curs

Data completării
1 / 09 /2019

Semnătura titularului de curs
Lect. univ. dr. Bălău Mădălina

Data avizării în departament
10 / 09 /2019

Examen scris
Evaluare continuă

10.3 Pondere
din nota finală
70%
30%

Semnătura titularului de seminar
Lect. univ. dr. Bălău Mădălina
Semnătura directorului de departament
Lect. univ. dr. Rose-Marie Pușcaciu
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FIȘA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituția de învățământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii1
1.6 Programul de studii / Calificarea
2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităților de curs
2.3 Titularul activităților de seminar
2.4 Anul de studiu
III 2.5 Semestrul

Universitatea „DANUBIUS” Galați
Științe Economice
Finanțe și Administrarea Afacerilor
Administrarea Afacerilor
Licenţă
Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor

LOGISTICA ȘI DISTRIBUȚIA MĂRFURILOR
Lect. univ. dr. Chiru Gheorghe
Lect. univ. dr. Chiru Gheorghe
VI 2.6 Tipul de evaluare
E
2.7 Regimul disciplinei2

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4
din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar / laborator
3.4 Total ore din planul de învățământ
56
din care: 3.5 curs
28 3.6 seminar / laborator
3.7 Distribuția fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activități ( participare sesiuni comunicări ştiinţifice, proiecte de cercetare ş.a.)
3.8 Total ore de studiu individual
44
3.9 Total ore pe semestru
100
3.10 Numărul de credite
4

Obl.

2
28
ore
20
10
10
2
2

4. Precondiții (acolo unde este cazul) (Se menționează disciplinele care trebuie studiate anterior.)
4.1 de curriculum
Microeconomie, Macroeconomie, Marketing, Management, Economia comercială
4.2 de competențe
C1. Realizarea prestațiilor în comerț, turism si servicii
C1.1 Definirea adecvată a conceptelor şi principiilor specifice teoriei economice, precum şi a
celor din domeniul comerţului, turismului şi serviciilor
C1.2 Explicarea şi interpretarea de date si informaţii din punct de vedere cantitativ şi calitativ,
pentru formularea de argumente şi decizii concrete asociate comerţului, turismului şi serviciilor
C1.4 Culegerea şi prelucrarea de date din surse documentare alternative şi din activitatea curentă,
pentru evaluarea factorilor care influenţează realizarea prestaţiilor în organizaţiile din comerţ,
turism şi servicii
C2. Comercializarea produselor/serviciilor
C2.2 Explicarea şi interpretarea fluxurilor si a tehnicilor de comercializare diferenţiat după natura
produselor şi serviciilor
C2.5 Fundamentarea de planuri de comercializare, de oferte, de programe de promovare –
publicitate, promovare directă, relaţii publice, marketing direct
C3 Gestionarea relațiilor cu clienții și furnizorii
C3.1 Definirea conceptelor privind cererea şi oferta de bunuri şi servicii, inclusiv în activitatea de
turism, a comportamentului consumatorilor şi a normelor de protecţie a acestora
C3.2 Explicarea şi interpretarea fenomenelor şi proceselor economice specifice comerţului,
turismului şi serviciilor pe baza conceptelor privind cererea şi oferta de servicii şi a
comportamentului consumatorilor
C3.3 Rezolvarea de probleme simple, bine definite, asociate vânzării produselor, inclusiv a
celor turistice, prin consilierea clientului în luarea deciziei de cumpărare
C3.4 Fundamentarea de studii şi analize, organizatorice şi de eficienţă a activităţii firmelor în
vederea acordării de consiliere şi asistenţă
C4 Gestionarea și alocarea resurselor materiale și financiare
C4.1 Descrierea conceptelor şi principiilor evidenţei contabile aplicate în finanţarea activităţilor
1
2

licență, masterat, doctorat
obligatorie, opţională, facultativă
1

de comerţ, turism, servicii, precum şi a metodologiei şi indicatorilor de fundamentare a alocării
resurselor
C4.3 Elaborarea de calcule pentru diferite situaţii alternative (variante decizionale) în alocarea de
resurselor
C5 Asigurarea calității prestațiilor în comerț, turism și servicii
C5.1 Definirea adecvată a conceptelor şi principiilor specifice managementului calităţii aplicat
serviciilor
C5.3 Aplicarea unor principii şi metode de bază pentru rezolvarea de probleme/situaţii specifice
asigurării calităţii în comerţ, turism şi servicii
C6 Asistență în managementul resurselor umane
C6.1 Identificarea adecvată a conceptelor legate de planificarea, organizarea, coordonarea şi
controlul activităţii resurselor umane în contextul specificităţii pieţei muncii din domeniul
administrării afacerilor
C6.2 Explicarea şi interpretarea de situaţii/procese concrete din domeniul administrării
afacerilor pentru interpretarea corectă a evoluţiilor pieţei muncii şi a evoluţiilor din interiorul
firmelor în ceea ce priveşte angajaţii
CT2 Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o echipa plurispecializata si aplicarea de
tehnici de relationare si munca eficienta in cadrul echipei
5. Condiții (acolo unde este cazul)
5.1 de desfășurare a cursului
5.2 de desfășurare a seminarului / laboratorului

- sală de curs dotată cu proiector
- sală de seminar dotată cu proiector și acces la Internet

Competențe
profesionale

C1. Realizarea prestațiilor în comerț, turism si servicii
C1.3 Rezolvarea problemelor în contexte bine definite asociate: conceperii, planificării şi executării de
activităţi în cadrul firmelor de comerţ, turism şi servicii
C2. Comercializarea produselor/serviciilor
C2.3 Aplicarea unor modele şi instrumente de organizare a spaţiilor de vânzare şi depozitare

Competențe
transversale

6. Competențe specifice acumulate (Vizează competențele asigurate de programul de studiu din care face parte
disciplina.)

Nu este cazul.

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)
Disciplina Logistica și distribuția mărfurilor are ca obiectiv general
aprofundarea detaliată a procesului triplu de planificare, aprovizionare și
7.1 Obiectivul general al disciplinei
onorare a unei comenzi și urmărește managementul circulației bunurilor și a
resurselor în cadrul unei firme sub forma unui sistem integrat.
- Să utilizeze terminologia specifică disciplinei
- Să înţeleagă conceptele, teoria şi metodele de bază ale domeniului
- Să identifice principalele etape ale canalului de distribuţie
7.2 Obiectivele specifice
- Să valorifice informaţiile transmise pentru dezvoltarea competenţelor
proprii
- Să aplice caracteristicile modelului logistic al organizaţiei
- Să elaboreze proiecte cu ajutorul principiilor şi metodelor specifice
abordării de marketing.
8. Conținuturi
8.1 Curs
Total = 28 ore
Curs I-II Aspecte teoretico-metodologice ale logisticii si
distribuției mărfurilor (4 ore)
Importanţa şi rolul logisticii şi distribuţiei mărfurilor
Caracteristicile şi obiectivele logisticii

Metode de predare
Expunerea (descrierea, explicaţia,
prelegerea)
Conversaţia euristică
Problematizarea prin crearea

Observații
Postarea
cursurilor pe
platforma
electronică de
2

Sistemul informaţional al activităţii logistice
situaţiei problemă
învăţământ
Structura departamentului de logistică în cadrul unei
Dezbaterea
Danubius
firme
Învăţarea prin descoperire
Online
Legătura dintre logistică, marketing, producţie şi
dezvoltare durabilă
Curs III-IV Managementul aprovizionării si desfacerii (4
ore)
Aprovizionarea şi desfacerea: concept, conţinut,
trăsături
Organizarea structurală a activităţilor de aprovizionare
şi desfacere
Curs V-VI Politica de produs (4 ore)
Conţinutul şi rolul politicii de produs
Gama de produse
Înnoirea produselor
Alternative strategice în politica de produs
Curs VII-VIII Distribuția mărfurilor (4 ore)
Conceptul de distribuţie
Funcţiile distribuţiei şi canalele de distribuţie
Tipologia intermedierilor în distribuţia mărfurilor
Distribuţia fizică
Strategia distribuţiei
Curs IX-X Transportul mărfurilor (4 ore)
Importanţa şi rolul transportului de mărfuri
Tipologia transporturilor
Curs XI-XII Depozitarea mărfurilor (4 ore)
Funcţiile depozitelor
Amplasarea depozitelor
Tipuri de depozite comerciale
Amenajarea interioară a unui depozit
Curs XIII-XIV Analiza gestiunii stocurilor de mărfuri (4
ore)
Rolul, funcţiile şi natura economică a stocurilor
Analiza gestiunii stocurilor
Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi
- Chiru Gheorghe – Logistica şi distribuţia mărfurilor, Editura Universitară Danubius, Galaţi, 2010
- Hurloiu, Ion-Iulian; Dragomiroiu Rodica – Managementul aprovizionării şi desfacerii, Editura Fundaţiei “România
de Mâine”, 2013
- Dumitru, Marin – Managementul logisticii: Elemente teoretice şi practice, Editura Sitech, Craiova, 2005
8.2 Seminar
Total = 28 ore
Metode de seminarizare
Observații
Seminar 1
Discuţii organizatorice şi introductive privind conţinutul
disciplinei (2 ore)
Seminar 2
Importanţa, rolul şi obiectivele logisticii şi distribuţiei
mărfurilor (2 ore)
Expunerea (descrierea, explicaţia,
Seminar 3
prelegerea)
Scop: Centrare
Tendinţe contemporane în domeniul logisticii (2 ore)
Exerciţiul
pe
student și pe
Seminar 4
Conversaţia
euristică
rezultatele
Locul departamentului de logistica in cadrul unei firme (2 ore)
Problematizarea prin crearea
învățării
Seminar 5
situaţiei problemă
Legătura dintre logistica si marketing (2 ore)
Dezbaterea
Seminar 6
Studiul de caz
Legătura dintre logistica si producție (2 ore)
Analiza de text
Seminar 7
Învăţarea prin descoperire
Organizarea activității de aprovizionare si desfacere (2 ore)
Seminar 8
Politica de produs (2 ore)
Seminar 9
Canalele de distribuție (2 ore)
Seminar 10
Planificarea, coordonarea si controlul activităților de distribuție
3

(2 ore)
Seminar 11
Modalităţi clasice si moderne de transport (2 ore)
Seminar 12
Depozitarea mărfurilor (2 ore)
Seminar 13
Analiza stocurilor in funcție de rolul lor in activitatea de
exploatare (2 ore)
Seminar 14
Analiza eficienţei gestiunii stocurilor (2 ore)
Bibliografie
Chiru Gheorghe – Logistica şi distribuţia mărfurilor, Editura Universitară Danubius, Galaţi, 2010
Hurloiu, Ion-Iulian; Dragomiroiu Rodica – Managementul aprovizionării şi desfacerii, Editura Fundaţiei
“România de Mâine”, 2013
Purcărea, Theodor; Ristea, Ana-Lucia; Tudose, Constantin, - Distribuția mărfurilor, Editura Didactică şi
Pedagogică., Bucureşti, 1996
Părăian, Elena; Pascu, Emilia – Designul şi estetica mărfurilor, Editura Universitară, Bucureşti, 2010
Dumitru, Marin – Managementul logisticii: Elemente teoretice şi practice, Editura Sitech, Craiova, 2005
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor
profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului



Discutarea şi adaptarea conţinutului disciplinei cu reprezentanţi ai mediului de afaceri pentru o mai bună
pliere la cerinţele pieţei
Invitarea de specialişti în cadrul unor activităţi didactice pentru a împărtăşi cu studenţii activitatea şi experienţa
lor practică

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

Frecvenţă, parcurgerea bibliografiei,
cunoaşterea informaţiei predate la curs
10.5 Seminar / laborator
Elaborarea unor referate, teme de casă,
participarea la dezbateri la seminar
Prezenţă seminar
10.6 Standarde minime de performanță
 cunoaşterea în proporţie de 50 % a informaţiei predate la curs;
 activitate la seminar de 50 %.
10.4 Curs

Data completării
10/09/2019

Semnătura titularului de curs
Lect. univ. dr. Chiru Gheorghe

Data avizării în departament
10/09/2019

10.2 Metode de
evaluare
Examen scris

10.3 Pondere
din nota finală
70%

Evaluare pe parcurs

20%
10%

Semnătura titularului de seminar
Lect. univ. dr. Chiru Gheorghe
Semnătura directorului de departament
Lect. univ. dr. Pușcaciu Rose-Marie
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FIȘA DISCIPLINEI1
1. Date despre program
1.1 Instituția de învățământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii2
1.6 Programul de studii / Calificarea
2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităților de curs
2.3 Titularul activităților de seminar
2.4 Anul de studiu
III
2.5 Semestrul

Universitatea „DANUBIUS” Galați
Științe Economice
Finanţe şi Administrarea Afacerilor
Administrarea Afacerilor
Licenţă
Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor

TEHNOLOGIE HOTELIERA ȘI DE RESTAURANT
Lect. univ.dr. Păuna Dan
Lect. univ.dr. Păuna Dan
VI
2.6 Tipul de evaluare E
2.7 Regimul disciplinei3
Opț.

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4
din care: curs
2
seminar / laborator
3.4 Total ore din planul de învățământ
56
din care: curs
28 seminar / laborator
3.7 Distribuția fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activități ( participare sesiuni comunicări ştiinţifice, proiecte de cercetare ş.a.)
3.8 Total ore de studiu individual
69
3.9 Total ore pe semestru
125
3.10 Numărul de credite
5

2
28
ore
20
20
20
2
7

4. Precondiții (acolo unde este cazul) (Se menționează disciplinele care trebuie studiate anterior.)
4.1 de curriculum
Economie în turism, Tehnica operațiunilor de turism
4.2 de competențe
Economia turismului,
C1 Realizarea prestațiilor în comerț, turism și servicii
C1.1 Definirea adecvată a conceptelor şi principiilor specifice teoriei economice, precum şi a
celor din domeniul comerţului, turismului şi serviciilor
C1.2 Explicarea şi interpretarea de date si informaţii din punct de vedere cantitativ şi calitativ,
pentru formularea de argumente şi decizii concrete asociate comerţului, turismului şi serviciilor
C1.3 Rezolvarea problemelor în context bine definite asociate: conceperii, planificarii si
executarii de activiti în cadrul firmelor de comert, turism si servicii
C1.4 Culegerea şi prelucrarea de date din surse documentare alternative şi din activitatea curentă,
pentru evaluarea factorilor care influenţează
C2 Comercializarea produselor / serviciilor
C2.5 Fundamentarea de planuri de comercializare, de oferte, de programe de promovare –
publicitate, promovare directă, relaţii publice, marketing direct
C3 Gestionarea relațiilor cu clienții și furnizorii
C3.1 Definirea conceptelor privind cererea şi oferta de bunuri şi servicii, inclusiv în activitatea de
turism, a comportamentului consumatorilor şi a normelor de protecţie a acestora
C3.2 Explicarea şi interpretarea fenomenelor şi proceselor economice specifice comerţului,
turismului şi serviciilor pe baza conceptelor privind cererea şi oferta de servicii şi a
comportamentului consumatorilor
C3.3 Rezolvarea de probleme simple, bine definite, asociate vânzarii produselor, inclusiv a celor
turistice, prin consilierea clientului în luarea deciziei de cumpărare
C4 Gestionarea și alocarea resurselor materiale și financiare
C4.5 Participarea la fundamentarea de studii de prefezabilitate şi fezabilitate a investiţiilor pentru
1

Fisa este întocmita de titularul disciplinei şi are statutul de ˵punct de vedere al acestuia˝, intrând sub incidenţa
dreptului de autor. Orice preluare de idei se va face doar cu acceptul titularului.
2
licență, masterat, doctorat
3
obligatorie, opţională, facultativă
1

afaceri
C5 Asigurarea calității prestațiilor în comerț, turism și servicii
C5.2 Explicarea şi interpretarea unor variate tipuri de concepte, situaţii şi procese asociate
sistemelor de asigurare a calităţii în servicii
C5.4 Evaluarea şi particularizarea metodelor şi modelelor de asigurare a calităţii la specificul
organizaţiilor de comerţ, turism şi servicii
C6 Asistență în managementul resurselor umane
C6.1 Identificarea adecvata a conceptelor legate de planificarea, organizarea, coordonarea si
controlul activitatii resurselor umane în contextul specificitatii pietei muncii din domeniul
administrarii afacerilor
5. Condiții (acolo unde este cazul)
5.1 de desfășurare a cursului
5.2 de desfășurare a seminarului / laboratorului

sală de curs dotată cu proiector
sală de seminar dotată cu proiector și acces la Internet

Competențe
transversale

Competențe profesionale

6. Competențe specifice acumulate (Vizează competențele asigurate de programul de studiu din care face parte
disciplina.)
C1 Realizarea prestațiilor în comerț, turism și servicii
C1.2 Explicarea şi interpretarea de date si informaţii din punct de vedere cantitativ şi calitativ, pentru
formularea de argumente şi decizii concrete asociate comerţului, turismului şi serviciilor
C1.3 Rezolvarea problemelor în contexte bine definite asociate: conceperii, planificării şi executării de
activităţi în cadrul firmelor de comerţ, turism şi servicii
C2 Comercializarea produselor / serviciilor
C2.4 Analiza critic-constructivă a relaţiilor dintre consumatorii şi furnizorii specifici domeniului comerţ, turism
şi servicii
C5 Asigurarea calității prestațiilor în comerț, turism și servicii
C5.3 Aplicarea unor principii şi metode de bază pentru rezolvarea de probleme/situaţii specifice asigurării
calităţii în comerţ, turism şi servicii
C5.5 Realizarea de studii secvenţiale de implementare a calităţii pentru cazuri practice bine definite în condiţii
de asistenţă calificată
C6 Asistență în managementul resurselor umane
C6.1 Identificarea adecvată a conceptelor legate de planificarea, organizarea, coordonarea şi controlul
activităţii resurselor umane în contextul specificităţii pieţei muncii din domeniul administrării afacerilor

Nu este cazul

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)
- Disciplina Tehnologie Hoteliară și de Restaurant are ca obiectiv general
însușirea de care studenți a problemelor teoretice şi practice, pe care le ridică
gestiunea hotelurilor, inclusiv tehnologia activității desfășurate, funcționarea
7.1 Obiectivul general al disciplinei
restaurantului, contactul nemijlocit cu clientela, explicând și detaliind aceste
concepte în cadrul organizaţiilor din domeniu.
- Disciplina Tehnologie hotelieră și de restaurant, cultivă participarea
studenților în cadrul unui mediu ştiinţific centrat pe întelegerea mecanismelor
pieței domeniului, finalitatea fiind participarea la propria dezvoltare
profesională.
- determinarea oportunităților de piață pentru produsul hotelier, prin
elaborarea studiului de fezabilitate care includ principalii indicatori de
gestiune din domeniul hotelier, precum și metodele de stabilire a tarifelor de
cazare sau din alimentație;
7.2 Obiectivele specifice
- mediul extern al organizației hoteliere, rolul clientelei, oferta unitaților
hoteliere și de alimentație, agrementul turistic;
- formele de exploatare a unităților hotelieră si de alimentație;
- organizarea și exploatarea departamentelor operaționale din cadrul
hotelurilor și restaurantelor;
- comercializarea serviciilor hoteliere și gestiunea activității hoteliere.
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8. Conținuturi
8.1 curs
Metode de predare
Observații
Curs 1-2 (4 ore)
Cerinţe comunitare ale integrării europene a turismului
românesc
Curs 3-4 (4 ore)
Predarea cunoştinţelor se face
Mediul extern a întreprinderii hoteliere şi formele de
în conformitate cu strategiile
exploatare
Prelegeri în sistem
actuale, folosind elemente
Curs 5-6 (4 ore)
interactiv, lucrări
novatoare – slide-uri,
Organizarea şi exploatarea departamentelor operaţionale în
practice /aplicatii,
platforma Danubius on-line,
hotelărie şi restaurant
analize
dialog, analize, comparații,
Curs 7-8 (4 ore)
exemplificări
s.a., cu scopul
Concepte și tipologia serviciilor de animație
de
a
realiza
o
centrare pe
Curs 9-10 (4 ore)
student
și
pe
rezultatele
Tehnici de stabilire a tarifului serviciilor hoteliere
învățării
Curs 11-12 (4 ore)
Tehnici de stabilire a prețului serviciilor în alimentație
Curs 13-14 (4 ore)
Măsurarea calității serviciilor de hotelărie și alimentație
publică
Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi
 Pauna Dan, Tehnologie Hoteliera si de restaurant (2016), Editura Zigotto, Galaţi
 Cetină Iuliana, Brandabur Raluca, Constantinescu Mihaela - Marketingul serviciilor, (2006), Bucureşti, Editura
Uranus;
 Lupu, N., Hotelul economie şi management (V ed.), (2006), Bucureşti, Editura All Beck;
 Neacșu N., Turismul si dezvoltarea durabila, (2000), Bucureşti, Editura Expert;
 Neacşu, Nicolae ş.a. (2011), Resurse şi destinaţii turistice – interne şi internaţionale. Ediţia a II-a, revizuită,
Bucureşti: Editura Universitară;
 Neacşu, Nicolae ş.a.(2006) Turism internaţional : Lucrări practice, statistici – Bucureşti, Editura Pro Universitaria;
 Neacșu N, Băltarețu Andreea, Economia turismului, (2005), Bucureşti, Editura Uranus;
 Stanciulescu Gabriela, Juganaru I., Animația și animatorulîin turism, (2006), Bucureşti, Editura Uranus;
 Stănciulescu, G.(1998), Tehnica operaţiunilor de turism – Bucureşti, Editura All;
 Stănciulescu, G. (2003) Managementul operaţiunilor de turism – Bucureşti, Editura All Beck;
 Stanciulescu Gabriela, Micu Cristina, Economie și gestiune în turism, (2009), Bucureşti, Editura C.H.Back;
Bibliografie de elaborare a cursului
 Pauna Dan, Tehnologie Hoteliera si de restaurant (2016), Editura Zigotto, Galaţi
 Baker S., Bradley P., Huyton J.,(2002), Principalele operatiuni de la receptia hotelului, Editura All Back
 Cetină, Iuliana, Brandabur, Raluca, Constantinescu, Mihaela - Marketingul serviciilor, (2006), Bucureşti, Editura
Uranus;
 Draica, C., Turismul international.Practici de elaborare si distribuire a produsului turistic, (2003), Bucureşti
Editura All Back;
 Firu, L., Diagnosticul și Strategia de dezvoltare a turismului balnear în Romania, (2006), Timișoara, Editura
Mirton;
 Hayes D., Ninemeier J.,(2004), Hotel Operations Management, Pearson Education, New Jersey.
 Lupu, N., Hotelul economie şi management (V ed.), (2006), Bucureşti, Editura All Beck;
 Lovelock C., Wirtz J., Lapert D., Munos Annie, Marketing des Services 6 (2008), France, Paris, Edition, Pearson
Educations;
 Milliman R., (2001), Using background music to affect the behavior of supermarket shoppers, Prentice Hall, New
York;
 Neacșu, N., Turismul și dezvoltarea durabilă, (2000), Bucureşti, Editura Expert;
 Neacșu, N, Băltărețu, Andreea, Economia turismului, (2005), Bucureşti, Editura Uranus;
 Radu E., Management în servicii,(1995), Editura ASE,Bucureşti;
 Stanciulescu, Gabriela, Juganaru, I., Animația și animatorul în turism, (2006), Bucureşti, Editura Uranus;
 Stanciulescu, Gabriela, Micu, Cristina Economie și gestiune în turism, (2009), Bucureşti, Editura C.H.Back;
 Sammons, G., Introduction to the hospitality industry (2002), Boston, Pearson Custom Publishing;
 Walker J.R., Lundberg D.E.,(2002), The restaurant from concept to operation, John Wiley and Sons, New York;
 *** www.emeraldinsight.com/ Hotel management in Cuba and the transfer of best practices, Hotel managers’
decision making, can psychology help?, Hotel performance: state of the art, Hotel yield management;
 *** Revista Amfiteatru Economic;
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 *** Random House Webster's Electronic Dictionary and Thesaurus, College Edition, 1992;
 *** Ordinului Nr.1296 din 15 aprilie 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor
de primire turistice a Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului
8.2. seminar / laborator
Metode de predare
Observații
Seminar 1-2 (4 ore)
Starea sectorului de primire turistică din Romania.
Elemente statistice de identificare și cuantificare
Seminar 3-4 (4 ore)
Realuarea recapitulativă de către cadrul
Studiul de caz asupra clasamentului mondial al
didactic a aspectelor predate în timpul
grupurilor hoteliere
cursului, expunerea
Scop: Centrare pe
Seminar 5-6 (4 ore)
aplicaţiei/aplicaţiilor/problemelor
şi
student și pe
Criterii de clasificate a hotelurilor și unităților de
întrebărilor şi solicitarea participării
rezultatele învățării
alimentație
studenţilor la rezolvarea/discutarea
Seminar 7-8 (4 ore)
acestora
Cazinourile, forme de animație turistică
Seminar 9-10 (4 ore)
Probleme pentru dereminarea tarifului mediu pe
camera. Metode informale și metode formale.
Seminar 11-12 (4 ore)
Analiza˶principilui pentru toti˝ pentru micul dejun
Seminar 13-14 (4 ore)
Sudiul asupra măsurării calității serviilor hoteliere
utilizând modelul Serqual
Bibliografie
 Cetină Iuliana, Brandabur Raluca, Constantinescu Mihaela - Marketingul serviciilor, (2006), Bucureşti, Editura
Uranus;
 Lupu, N., Hotelul economie şi management (V ed.), (2006), Bucureşti, Editura All Beck;
 Neacșu N., Turismul si dezvoltarea durabila, (2000), Bucureşti, Editura Expert;
 Neacșu N, Băltarețu Andreea, Economia turismului, (2005), Bucureşti, Editura Uranus;
 Stanciulescu Gabriela, Juganaru I., Animația și animatorulîin turism, (2006), Bucureşti, Editura Uranus;
 Stanciulescu Gabriela, Micu Cristina, Economie și gestiune în turism, (2009), Bucureşti, Editura C.H.Back;
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor
profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
 Aria vastă de cupindere a disciplinei se adresează studenșilor care vor sa-și dezvolte o carieră în industria
turismului, firmelor care organizează cursuri de pregătire a lucrătorilor din turism și, vine în ajutorul hotelierilor care
vor sa-și dezvolte serviciile oferite;
 Motivarea pentru realizarea unei abordări interdisciplinare;
10. Evaluare
10.3 Pondere
Tip activitate
10.1 Criterii de evaluare
10.2 Metode de evaluare
din nota finală
Frecvenţă,
parcurgerea
bibliografiei,
10.4 Curs
Examen scris
70%
cunoaşterea informaţiei predate la curs
Frecvenţă, elaborarea unor referate, teme de
10.5 Seminar / laborator
Evaluare continuă
30%
casă, participarea la dezbateri la seminar.
10.8 Standard de performanță

Examen scris 70 % , din care o examinare scrisa (10%) pe parcursul semestrului din tematica cursurilor
parcurse (se puncteaza cu 1pct),

Activitate la seminar de 30 %, din care:
 In cadrul seminariilor prezența este de 50%+1 din numărul acestora 10% ( se punctează cu 1p),
 Elaborarea referatelor, participarea la dezbateri, 10% ( se punctează cu 1p),
 Rezolvarea temelor de casa10% (se puncteaza cu 1pct);
10.9. Standard minim de performanță
1. pentru promovarea disciplinei este necesara acumularea unui punctaj minim de 5 pct .
2. in cadrul examenului studentul trebuie sa cunoasca in totalitate informatia predata la curs
Data completării
Semnătura titularului de curs
Semnătura titularului de seminar
1 / 09 /2019
Lect. univ. dr. PĂUNA Dan
Lect. univ. dr. PĂUNA Dan
Data avizării în departament
10 / 09 /2019

Semnătura directorului de departament
Lect. univ. dr. Rose-Marie Pușcaciu
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FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii1
1.6 Programul de studii / Calificarea
2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 Anul de studiu
III 2.5 Semestrul

UNIVERSITATEA “DANUBIUS” Galaţi
ŞTIINŢE ECONOMICE
FINANȚE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR
Administrarea Afacerilor
LICENŢĂ
Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor

METODOLOGIA ELABORÃRII LUCRÃRII DE LICENŢÃ
Prof.univ.dr. Turtureanu Anca Gabriela
Prof.univ.dr. Turtureanu Anca Gabriela
II
2.6 Tipul de evaluare
C 2.7 Regimul disciplinei2
Obl.

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
6
din care: curs
0
seminar / laborator
3.4 Total ore din planul de învătământ
84
din care: curs
0
seminar / laborator
3.7 Distribuţia fondului de timp
Se redactează lucrarea de licență sub coordonarea unui profesor îndrumător cu asigurarea unei comunicări
constant între student și profesor.
3.8 Total ore de studiu individual
0
3.9 Total ore pe semestru
84
3.10 Numărul de credite
3

6
84
ore

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) (Se menţionează disciplinele care trebuie studiate anterior.)
4.1 de curriculum

4.2 de competenţe

1
2

Analiză economico-financiară, Bazele Contabilitații, Economie comercială, Economia
întreprinderii, Economie în turism, Economie în servicii, Ecoturism și Turism Rural,
Informatică economică, Management, Matematică aplicată în economie, Marketing, Marketing
international, Statistică economică, Tehnica negocierilor în afaceri, Tehnica operațiunilor de
turism, Tehnologie Hotelieră și de Restaurant, Tehnologii comerciale.
C1 Realizarea prestațiilor în comerț, turism și servicii
C1.1 Definirea adecvată a conceptelor şi principiilor specifice teoriei economice, precum şi a
celor din domeniul comerţului, turismului şi serviciilor
C1.2 Explicarea şi interpretarea de date si informaţii din punct de vedere cantitativ şi calitativ,
pentru formularea de argumente şi decizii concrete asociate comerţului, turismului şi serviciilor
C1.3 Rezolvarea problemelor în contexte bine definite asociate: conceperii, planificării şi
executării de activităţi în cadrul firmelor de comerţ, turism şi servicii
C1.4 Culegerea şi prelucrarea de date din surse documentare alternative şi din activitatea curentă,
pentru evaluarea factorilor care influenţează realizarea prestaţiilor în organizaţiile din comerţ,
turism şi servicii
C1.5 Realizarea de proiecte profesionale prin utilizarea conceptelor, principiilor şi metodelor
specifice domeniului comerţ, turism și servicii
C2 Comercializarea produselor / serviciilor
C2.1 Descrierea modalităţilor de concepere a produslui turistic, a tehnicilor de comercializare şi a
comportamentului agenţilor economici în contextul creat de legislaţia şi regulamentele aferente în
vigoare.
C2.2 Explicarea şi interpretarea fluxurilor si a tehnicilor de comercializare diferenţiat după natura
produselor şi serviciilor
C2.3 Aplicarea unor modele şi instrumente de organizare a spaţiilor de vânzare şi depozitare
C2.4 Analiza critic-constructivă a relaţiilor dintre consumatorii şi furnizorii specifici domeniului
comerţ, turism şi servicii
C2.5 Fundamentarea de planuri de comercializare, de oferte, de programe de promovare –
publicitate, promovare directă, relaţii publice, marketing direct
C3 Gestionarea relațiilor cu clienții și furnizorii
C3.1 Definirea conceptelor privind cererea şi oferta de bunuri şi servicii, inclusiv în activitatea de

licenţă, masterat, doctorat
obligatorie, opţională, facultativă
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turism, a comportamentului consumatorilor şi a normelor de protecţie a acestora
C3.2 Explicarea şi interpretarea fenomenelor şi proceselor economice specifice comerţului,
turismului şi serviciilor pe baza conceptelor privind cererea şi oferta de servicii şi a
comportamentului consumatorilor
C3.3 Rezolvarea de probleme simple, bine definite, asociate vânzării produselor, inclusiv a
celor turistice, prin consilierea clientului în luarea deciziei de cumpărare
C3.4 Fundamentarea de studii şi analize, organizatorice şi de eficienţă a activităţii firmelor în
vederea acordării de consiliere şi asistenţă
C3.5 Consiliere şi asistenţă prin elaborarea de proiecte profesionale care răspund problemelor
concrete ale clienţilor
C4 Gestionarea și alocarea resurselor materiale și financiare
C4.1 Descrierea conceptelor şi principiilor evidenţei contabile aplicate în finanţarea activităţilor
de comerţ, turism, servicii, precum şi a metodologiei şi indicatorilor de fundamentare a alocării
resurselor
C4.2 Explicarea şi interpretarea de situaţii/procese concrete din domeniul comerţului, turismului
şi serviciilor pe baza conceptelor şi principiilor evidenţei contabile şi a utilizării indicatorilor
pentru explicarea şi interpretarea situaţiilor analizate
C4.3 Elaborarea de calcule pentru diferite situaţii alternative (variante decizionale) în alocarea
resurselor
C4.5 Participarea la fundamentarea de studii de prefezabilitate şi fezabilitate a investiţiilor pentru
afaceri
C5 Asigurarea calității prestațiilor în comerț, turism și servicii
C5.1 Definirea adecvată a conceptelor şi principiilor specifice managementului calităţii aplicat
serviciilor
C5.2 Explicarea şi interpretarea unor variate tipuri de concepte, situaţii şi procese asociate
sistemelor de asigurare a calităţii în servicii
C5.3 Aplicarea unor principii şi metode de bază pentru rezolvarea de probleme/situaţii specifice
asigurării calităţii în comerţ, turism şi servicii
C5.4 Evaluarea şi particularizarea metodelor şi modelelor de asigurare a calităţii la specificul
organizaţiilor de comerţ, turism şi servicii
C5.5 Realizarea de studii secvenţiale de implementare a calităţii pentru cazuri practice bine
definite în condiţii de asistenţă calificată
C6 Asistență în managementul resurselor umane
C6.1 Identificarea adecvată a conceptelor legate de planificarea, organizarea, coordonarea şi
controlul activităţii resurselor umane în contextul specificităţii pieţei muncii din domeniul
administrării afacerilor
C6.3 Rezolvarea de probleme, situaţii, studii de caz specifice resurselor umane: recrutare,
selecţie, motivare, salarizare, orarul de muncă, formare.
C6.4 Estimarea necesarului de resurse umane în raport cu cerinţele de volum şi eficienţă a
organizaţiei
CT1 Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in cadrul propriei strategii de
munca riguroasa, eficienta si responsabila
CT2 Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o echipa plurispecializata si aplicarea de
tehnici de relationare si munca eficienta in cadrul echipei
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului
5.2 de desfăşurare a seminarului / laboratorului

-

Competenţe
profesionale

6. Competenţe specifice acumulate (Vizează competenţele asigurate de programul de studiu din care face parte
disciplina.)

Nu este cazul.
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Competenţe
transversale

CT1 Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in cadrul propriei strategii de munca
riguroasa, eficienta si responsabila.
CT3 Identificarea oportunităților de formare continuă și valorificarea eficienta a resurselor și tehnicilor de
învățare pentru propria dezvoltare.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
Disciplina urmărește dobândirea de către studenți a cunoștințelor și
abilităților necesare întocmirii lucrării de licență, în vederea pregătirii lor
pentru dezvoltarea unor strategii de muncă proprii, care să respecte
principiile, normele și valorile eticii profesionale.
 Însușirea principiilor, normelor și valorilor etice necesare redactării unei
7.2 Obiectivele specifice
lucrări de licență de bună calitate;
 Aplicarea cunoștințelor economice dobândite în anii de studiu la
contextul concret dat de tema aleasă pentru lucrarea de licență;
 Aplicarea și valorificarea tehnicilor de învățare dezvoltate prin
documentarea riguroasă pentru lucrarea de licență.
8. Conţinuturi
8.1 Conținutul disciplinei
Capitole/subcapitole/tematică
1. ALEGEREA TEMEI LUCRÃRII
a) Identificarea domeniului de activitate care va fi studiat şi cercetat
b) Consultarea listei cu tematica lucrărilor teoretico-aplicative de finalizare a studiilor
c) Analiza posibilităţilor necesare elaborării temei alese
2. DOCUMENTAREA
a) Documentarea bibliografică: Documentare bibliografică generală- asigură o imagine
globală asupra domeniului de activitate
- îl orientează pe candidat în problematica generală teoretică;
- asigură baza teoretică a aspectelor practice care vor fi dezvoltate în lucrare
- cuprinde cărţi, manuale, enciclopedii, dicţionare etc.
- oferă informaţii esenţiale cu privire la stadiul cunoaşterii ştiinţifice pe plan
intern şi
internaţional, ca şi posibile direcţii de studiu şi de cercetare in viitor.
2. DOCUMENTAREA
a) Documentarea bibliografică: Documentare bibliografică de specialitate - tratează în mod
direct şi concret problemele specifice temei
- cuprinde monografii, analize, buletine statistice, articole din reviste de specialitate etc.
2. DOCUMENTAREA
b) Documentarea la unităţile economice/administrative: se realizează prin diverse metode şi
tehnici specifice de documentare precum:

observaţii directe;

anchete, sondaje, chestionare;

interviuri;

participarea la diferite acţiuni şi activităţi ale organizaţiei/instituţiei;

culegerea de informaţii din rapoarte, analize, programe, evidenţe, procese verbale,
articole din presă etc.
Trebuie să includă aspecte tehnice, organizatorice, manageriale, informaţionale, juridice,
financiare, de comunicare etc.
3. PRELUCRAREA ŞI SISTEMATIZAREA MATERIALULUI DOCUMENTAR:
- aranjarea materialului în funcţie de problemele principale ale lucrării, pe capitole şi
subcapitole;
- eliminarea a ceea ce nu este folositor pentru atingerea scopului propus;
- adăugarea de noi argumente pentru susţinerea punctelor de vedere ale candidatului,
atunci
când argumentaţia nu este suficient de convingătoare.
3. PRELUCRAREA ŞI SISTEMATIZAREA MATERIALULUI DOCUMENTAR:
Sintetizarea datelor prelucrate în indici şi indicatori, rezultatele analizei informaţiilor, estimările
asupra evoluţiei fenomenelor etc. se vor reflecta în lucrare prin tabele, scheme, grafice, figuri,
schiţe, înregistrări audio-video, fotografii (toate fiind numerotate) etc.

Nr. ore
6 ore

6 ore

6 ore

6 ore

6 ore

6 ore
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4. REDACTAREA LUCRĂRII TEORETICO-APLICATIVE
Planul lucrării de absolvire se întocmeşte de către candidat, sub directa îndrumare a
conducătorului ştiinţific.
Structura lucrării de absolvire poate avea următoarele părţi componente:
pagina de titlu a lucrării şi pagina de cuprins, prima parte (este destinată fundamentării teoretice
a problemei supuse studiului), a doua parte (vizează aplicarea în practică a cunoştinţelor
teoretice la nivelul unei organizaţii/instituţii/entități/colectivități), concluziile lucrării (care
sintetizează rezultatele studiului candidatului asupra domeniului cercetat).
4. REDACTAREA LUCRĂRII TEORETICO-APLICATIVE
Introducerea, literatura consultată, colectarea datelor, analiza și discutarea datelor, concluziile și
anexele.
4. REDACTAREA LUCRĂRII TEORETICO-APLICATIVE
Recomandări privind redactarea capitolului referitor la stadiul cunoașterii în domeniu
4. REDACTAREA LUCRĂRII TEORETICO-APLICATIVE
Recomandări privind redactarea capitolului ce prezintă metodologia cercetării și rezultatele
obținute
5. NORME DE REDACTARE:
Cerințe privind capitolele și nr de pagini, fontul utilizat, citarea bibliografică și notele de subsol.
5. NORME DE REDACTARE:
Utilizarea tabelelor
5. NORME DE REDACTARE:
Utilizarea graficelor și figurilor
5. NORME DE REDACTARE:
Cerințe privind prezentarea referințelor bibliografice
Finisarea lucrării

6 ore

6 ore

6 ore
3 ore

3 ore
6 ore
6 ore
6 ore
6 ore

BRĂTIANU, Constantin ş.a. – Elaborarea, redactarea şi susţinerea lucr. de licenţă şi masterat – Bucureşti, Editura Universitară, 2008
CĂPRĂRESCU, Gheorghiţa ş.a. Ghid pentru susţinerea lucrărilor de licenţă/disertaţie. Bucureşti: Editura ProUniversitaria, 2008
Chelcea, Septimiu – Cum să redactăm o lucrare de licenţă, o teză de doctorat – Bucureşti, Editura Comunicare.ro, 2005
Dragomir, Georgeta ş.a. – Cunoştinţe economice fundamentale şi de specialitate pentru examenul de licenţă - Galaţi, Editura
Mongabit, 2006
Eco, Umberto – Cum se face o teză de licenţă : Disciplinele umaniste, Ediţie revizuită - Iaşi, Editura Polirom, 2006
Finanţe şi contabilitate : tematică şi teste grilă pentru licenţă - Bucureşti, Editura economică, 1998
Ionescu, Romeo-Victor ş.a. – Cunoştinţe economice fundamentale şi de specialitate pentru examenul de licenţă - Galaţi, Editura
Fundaţiei Academice Române, 2005
Vintilă, Mona (coord.) – Cum să elaborăm o lucrare de licenţă - Timişoara, Editura Univ. de Vest, 2008

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului




Familiarizarea cu problematicile de pe piață, dobândirea competențelor de analiză critică a acestor probleme și a
capacității de a propune concluzii și modificări/ajustări ale activității ca urmare a rezultatelor obținute în analiza
critică a problematicilor;
Identificarea oportunităților de formare continuă și valorificarea cunoștințelor economice dobândite în context
aplicativ la nivelul firmelor/organizațiilor.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.4 Colocviu cu notă
Prezentarea lucrării de licență.
10.5 Seminar / laborator
10.6 Standard minim de performanţă
 Prezentarea și susținerea referatului de practică
Data completării
1 / 09 /2019

Semnătura titularului de curs
Prof.univ.dr. Turtureanu Anca Gabriela

Data avizării în departament
10 / 09 /2019

10.2 Metode de evaluare
Examinare orală
-

10.3 Pondere
din nota finală
100%
-

Semnătura titularului de seminar
Prof.univ.dr. Turtureanu Anca Gabriela
Semnătura directorului de departament
Lect. univ. dr. Rose-Marie Pușcaciu
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