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Anexa 2.3 
 

Misiunea și obiectivele programului de studii universitare de 
licenţă 

 „Economia Comerţului, Turismului, Serviciilor şi 
Managementul Calităţii” 

 
Misiune.  

Misiunea generală a programului de studii este aceea de a oferi o educaţie de înaltă 
calitate, în scopul dezvoltării capacităţii intelectuale, a caracterului moral şi cunoştinţelor de 
specialitate ale studenţilor în vederea obţinerii unui personal competent, capabil să ia decizii 
oportune în timp real, în domeniul serviciilor, cu precădere în turism şi comerţ.  

Misiunea şi obiectivele programului de studii decurg din necesitatea de a răspunde 
nevoilor specifice ale pieţei forţei de muncă înalt calificate. Planul de învăţământ aferent 
programului de studii cuprinde 6 semestre de studiu. 

 
Obiective.  
 
Obiectivele generale și specifice ale fiecărei discipline ale Programului de studiu 

universitar de licenţă „Economia Comerţului, Turismului, Serviciilor şi Managementul 
Calităţii”  sunt cuprinse în Fișele disciplinelor 

 
Obiectivele disciplinelor reieşite din grila competenţelor acumulate  
 
ANUL I 
 
Obiectivele disciplinei - Economie 

Obiectivul general al 
disciplinei 

 

Formarea unei imagini teoretice concrete privind economia de 
piaţă şi familiarizarea cu instrumentele de calcul specifice ştiinţei 
economice, cât şi facilitarea aprofundării cunoştinţelor economice în 
cadrul celorlalte discipline de specialitate din planurile de 
învăţământ. 

Obiectivele specifice 
 
 

A. Obiective cognitive 
1. Cunoașterea și înțelegerea conceptelor şi categoriilor 

macroeconomice de bază, a principalelor teorii economice 
2. Operarea cu conceptele fundamentale ale ştiinţei economice; 
3. Explicarea și interpretarea diferitelor categorii și teorii 

 



economice; 
4. Familiarizarea cu instrumentele de calcul specifice ştiinţei 

economice. 
B. Obiective procedurale 
1. Corelarea unor experiențe personale cu cunoştinţele teoretice 

acumulate; 
2. Deprinderea realizării calculului economic; 
3. Facilitarea folosirii noţiunilor economice în cadrul 

disciplinelor de specialitate ; 
4. Utilizarea unor metode de autoevaluare a propriei activități de 

învățare; 
C. Obiective atitudinale 
1. Să dezvolte un raţionament ştiinţific adecvat şi corect 

fundamentat pentru a interpreta şi 
sintetiza un proces economic. 
2. Realizarea corectă a calculului economic. 

 
Obiectivele disciplinei - Etica în comerț, turism servicii  

Obiectivul general al 
disciplinei 

 
 
 

Scopul demersurilor etice îl reprezintă moralitatea. Misiunea eticii 
este nu numai de a expune aspectele teoretice ale moralei, ci şi de a 
constitui un ghid practic, real, în îndrumarea şi ameliorarea vieţii 
morale a societăţii.  

Rolul eticii este să ajute oamenii şi instituţiile să decidă ce este 
mai bine să facă, pe ce criterii să aleagă şi care le sunt motivaţiile 
morale în acţiunile lor.  

În urma parcurgerii atente a conţinutului disciplinei studenţii 
trebuie să fie familiarizaţi cu conceptele de bază ale Eticii.  

Aceştia trebuie să cunoască obiectul de studiu şi conţinutul Eticii 
ca ştiinţă. 

Obiectivele specifice 
 
 
 
 
 
 

1. Dobândirea capacităţii de a identifica diferenţele dintre etică, 
morală şi moralitate.  

2. Posibilitatea elaborării unor opinii personale legate de legea 
morală, conştiinţa morală şi responsabilitatea morală.  

3. Dobândirea capacităţii de a recunoaşte şi stabili un ansamblu 
de norme morale şi valori comune pentru domeniul afacerilor.  

4. Recunoaşterea rolului şi importanţei studierii Eticii în afaceri.  
5. Însuşirea principiilor etice universale.  
6. Elaborarea unor opinii personale legate de argumentele tipice 

existente în literatura de specialitate, argumente poziţionate împotriva 
asocierii eticii cu afacerile.  

7. Dobândirea abilităţilor în elaborarea / implementarea codurilor 
de etică.  

8. Manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de 
domeniul ştiinţific în care se regăseşte disciplina , cultivarea unui 
mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice, valorificare 
optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice, 
participarea la propria dezvoltare profesională.  

 



Obiectivele disciplinei - Finanțe 
Obiectivul general al 
disciplinei 

 

Disciplina Finanţe urmăreşte prezentarea celor mai semnificative 
aspecte din domeniul teoriei şi al practicii financiare, în scopul 
facilitării înţelegerii complexităţii lumii financiare şi a tipurilor de 
probleme financiare 

Obiectivele specifice 
 
 

A. Obiective cognitive 
1. Cunoașterea și înțelegerea diferitelor concepte și teorii din 

domeniul finanțelor; 
2. Operarea cu conceptele fundamentale ale disciplinei; 
3. Explicarea și interpretarea diferitelor concepte și teorii din 

domeniul finanțelor; 
4. Definirea corectă a obiectului de studiu al finanțelor și 

stabilirea relațiilor pe care acestă știință le are cu alte științe; 
B. Obiective procedurale 
Identificarea unor situații concrete de aplicare a teoriilor și 

principiilor specifice disciplinei; 
Utilizarea unor metode de autoevaluare a propriei activități de 

învățare; 
C. Obiective atitudinale 
Respectarea normelor de deontologie profesională , 

fundamentate pe opţiuni valorice explicite; 
Cooperarea în echipe de lucru pentru rezolvarea diferitelor 

sarcini de învățare; 
Utilizarea unor metode specifice de elaborare a unui plan de 

dezvoltare personală și profesională. 
 
Obiectivele disciplinei - Contabilitate 

Obiectivul general al 
disciplinei 

 

Dobândirea competenţelor profesionale şi transversale, potrivit 
specificului disciplinei, în conformitate cu calificările prevăzute în 
Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior 
(RNCIS) pentru specializarea Administraţia Afacerilor 

Obiectivele specifice 
 
 

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi 
capabili să: 

1. Înţeleagă sistemul economic prin definiţii, principii, convenţii 
şi date contabile; prin urmare, este important ca studentul să 
conştientizeze importanţa contabilităţii pentru orice domeniu 
economic; 

2. Descrie o entitate prin intermediul noţiunilor contabile de 
bază ce definesc bilanţul şi modificările sale- activ, pasiv, venituri, 
cheltuieli, rezultate ; 

3. Utilizeze principiile şi convenţiile contabile; 
4. Analizeze prin indicatorii specifici situaţia unei societăţi 

comerciale pornind de la datele publicate de aceasta 
5. Calculeze valori precum : costul de achiziţie al bunurilor 

cumpărate, costul de producţie al bunurilor produse, amortizarea 
corespunzătoare imobilizărilor corporale sau necorporale, TVA de 
plată sau de recuperat etc. ; 

6. Particularizeze normele contabile generale pe cazul 



societăţilor societăţilor comerciale; 
7. Identifice informaţii contabile reprezentative din situaţiile 

financiare ale societăţilor comerciale 
 
Obiectivele disciplinei – Drept comercial 

Obiectivul general al 
disciplinei 

 

Disciplina oferă studenţilor posibilitatea de a-şi însuşi limbajul 
juridic şi de a cunoaşte cadrul legal necesar desfăşurării activităţilor 
comerciale secifice mediului de afaceri. 

Obiectivele specifice 
 
 
 

A. Obiective cognitive 
1. Înţelegerea principalelor noţiuni de drept Cunoaşterea şi 

utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei (raport juridic, 
normă juridică, act juridic, profesionist, etc.) 

2. Cunoaşterea şi înţelegerea principalele forme de organizare ale 
profesioniştilor, precum şi specificul fiecărei forme în parte, necesare 
pentru a se integra în mediul de afaceri 

B. Obiective procedurale 
1. Aplicarea cunoştinţelor teoretice dobândite la cazuri practice 
2. Deprinderea studenţilor în elaborarea de raţionamente juridice 

în domeniul dreptului comercial 
3. Deprinderea abilitatea de a relaţiona cu acest domeniu. 
C. Obiective atitudinale 
1. Înţelegerea importanţei Dreptului comercial în mediul de 

economic 
2. Insuşirea şi aplicarea ideii de respect pentru legalitate  
3. Conştientizarea şi responsabilizarea faţă de pregătirea 

continuă, cunoaşterea operativă şi aplicarea corespunzătoare a 
legislaţiei 

 
Obiectivele disciplinei - Informatică 

Obiectivul general al 
disciplinei 

 

1. acumularea cunostintelor necesare în procesarea şi 
comunicarea informaţiei economice; 

2. dezvoltarea unei culturi informatice în domeniul utilizării 
Internet-ului şi a serviciilor oferite de acest;a 

3. formarea capacitatii studentilor de a analiza si a rezolva o 
problema economica. 

 

Obiectivele specifice 
 
 

A. Obiective cognitive 
1. Prezentarea structurii și a principiilor de funcționare a 

sistemelor de calcul; 
2. Definirea, functiile si familiile de sisteme de operare; 
3. Cunoaşterea şi aprofundarea elementelor de structură și 

principii de funcționare ale retelelor de calculatoare; rețeaua Internet 
(protocoale, servicii); 

4. Cunoaşterea aplicaţiiilor din pachetul Office 2007 (Word, 
Excel, PowerPoint). 

B. Obiective procedurale 
1. Parcurgerea etapelor necesare pentru rezolvarea eficientă a 

unor probleme specifice mediului economic cu ajutorul pachetului 
Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint); 

 



2. Parcurgerea etapelor de documentare, comunicare si 
promovare a unor produse si servicii prin utilizarea serviciilor 
Internet (Web, poştă electronică, transfer de fişiere); 

3. Aplicarea unor principii pentru creşterea eficienţei activităţilor 
financiar contabile folosind aplicatia Excel. 

C. Obiective atitudinale 
1. Respectarea normelor de etica si deontologie informatica 

fundamentate pe principiile autonomiei informaţionale, 
confidenţialităţii, transparenţei, relevanţei; 

2. Familiarizarea studentilor cu rolurile şi responsabilităţile intr-
o echipa de realizare a temelor de control; 

3. Utilizarea unor metode specifice de elaborare a unei aplicatii 
din domeniul economico-financiar. 

 
Obiectivele disciplinei – Limba străină 

Obiectivul general al 
disciplinei 

 

1. Prin nivelul de limbă dobândit la finalul cursului, studentul 
poate să înţeleagă ideile principale din texte complexe pe teme 
concrete şi abstracte, inclusiv în discuţii tehnice din specialitatea sa. 

2. Poate să comunice cu un anumit grad de spontaneitate şi de 
fluenţă cu un vorbitor nativ. Poate să acţioneze şi să execute sarcini 
profesionale, înmediul din specialitatea sa, pe baza comunicării 
lingvistice.  

3. Poate să utilizeze limba cu eficacitate în viaţa socială, 
profesională sau academică 

 

Obiectivele specifice 
 
 

A. Obiective cognitive Să dobândească competenţa necesară 
pentru a comunica, oral sau în scris, în contexte profesionale sau 
socioculturale diverse, prin mesaje cu grad de complexitate mediu 

B. Obiective procedurale Să-şi dezvolte strategii de învăţare 
individuale în vederea ameliorării propriei competenţe lingvistice, 
inclusiv plurilingvă, în functie de nevoile specifice, prin munca în 
echipă sau în autonomie 

C. Obiective atitudinale Să-şi identifice şi să utilizeze 
instrumentele lingvistice esenţiale profesiei pentru care se pregătesc 
prin programul de studii urmat; Să-şi aprofundeze noţiunile 
fundamentale despre civilizaţia engleză şi europeană. 

 

 
Obiectivele disciplinei - Management 

Obiectivul general al 
disciplinei 

 

Însuşirea de către studenţi a principalelor fundamente teoretice 
ale managementului 

Obiectivele specifice 
 
 

A. Obiective cognitive 
1. Definirea corectă a obiectului de studiu al managementului şi 

corelarea cu celelalte discipline; 
2. Cunoaşterea şi înţelegerea configuraţiei şi a rolului 

subsistemelor componente ale sistemului de management; 
3. Cunoaşterea, înţelegerea şi interpretarea componentelor 

strategiei manageriale; 
4. Operarea cu conceptele fundamentale specifice funcţiilor 



management; 
5. Însuşirea conceptelor de organizare structurală şi procesuală a 

firmei; 
6. Explicitarea şi interpretarea conceptelor, proceselor, 

fenomenelor, stărilor, ideilor şi tendinţelor în managementul 
afacerilor. 

B. Obiective procedurale 
1. Capacitatea de a realiza analiza şi interpretarea realităţilor din 

firme; 
2. Capacitatea de exercitare cu eficacitate şi eficienţă a funcţiilor 

managementului; 
3. Capacitatea de a elabora strategii generale şi parţiale de 

dezvoltare a organizaţiei; 
4. Capacitatea de a fundamenta decizii pe baza informaţiilor 

economico-financiare din firme; 
5. Capacitatea de organizare şi conducere de procese, 

gospodărire de mijloace şi activităţi pentru afaceri de calitate şi 
eficienţă ridicată, în calitate de manager; 

6. Capacitatea de a iniţia, derula şi finaliza proiecte şi de a 
angaja parteneriate cu organizaţii economice naţionale şi 
internaţionale. 

C. Obiective atitudinale 
1. Capacitatea de a lucra în echipă; 
2. Respectarea normelor de deontologie ale profesiei de 

manager; 
3. Cultivarea unor atitudini constructive în contexte 

organizaţionale variate 
 
Obiectivele disciplinei - Marketing 

Obiectivul general al 
disciplinei 

 
 

Dobândirea cunostințelor fundamentale privind metodele 
matematice şi statistice de analiza a datelor şi informaţiilor rezultate 
din procesul de cercetare a pieţei. 

Obiectivele specifice 
 
 
 
 
 
 

A. Obiective cognitive 
Înţelegerea conceptului de analiză a informațiilor de marketing 
Cunoaşterea metodelor de analiză a datelor 
Cunoaşterea principalelor teste statistice utilizate în procesul de 

analiză a datelor 
B. Obiective procedurale 
Aplicarea și interpretarea testelor de semnificație utilizate în 

analiza informațiilor de marketing; 
Masurarea si scalarea fenomenelor de marketing; 
Analiza univariată, bivariată și multivariată a datelor; 
C. Obiective atitudinale 
Respectarea normelor de deontologie ale profesiilor aferente 

domeniului marketing; 
Comunicare și colaborare în echipe de lucru pentru rezolvarea 

diferitelor sarcini de serviciu. 



Obiectivele disciplinei – Statistică economică 
Obiectivul general al 
disciplinei 

 

Formarea unei culturi şi a unei educaţii statistice, care să permită 
viitorului licenţiat în ştiinţe economice să structureze gândirea sa 
economică generală, cu accent pe cea contabilă, cu ajutorul unor 
metode şi modele statistico - matematice simple şi eficiente, să 
cuantifice şi să analizeze rin indicatori statistici activitatea unei 
entităţi/organizaţii, într-un domeniu economic concret, conducând în 
final la luarea unor decizii cu caracter contabil şi financiar, juste şi 
optime în condiţii de risc şi incertitudine specific pietei libere. 

Obiectivele specifice 
 
 

A. Obiective cognitive 
1.Cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor statistice fundamentale 

ce reunite constituie limbajul caracteristic al acestei ştiinţe şi 
utilizarea lor adecvată în comunicarea profesională, alături de 
cunoaşterea principalelor metode şi modele ale teoriei şi gândirii 
statistice axate pe paradigma variabilităţii, inferenţei, regresiei şi 
corelaţiei; 

2.Operarea cu conceptele şi pătrunderea sensului principiilor 
fundamentale ale gândirii statistice generale, dar şi a celei aplicate în 
economie şi mai ales în contabilitate; 

3. Explicarea şi interpretarea corectă a rolului şi obiectului de 
studiu al ştiinţei statistice şi identificarea şi valorificarea metodelor 
specifice în relaţiile pe care statistica le are cu celelalte ştiinţe privită 
ca ansamblu de metode; 

4.Definirea şi descrierea conceptelor, procedeelor şi metodelor 
folosite în statistica entităţii /organizaţiei economice şi a factorilor 
economici, sociali şi legislativi care influenţează operaţiunile 
economico-financiare 

5. Identificarea si descrierea indicatorilor statistici economico- 
financiari. 

B. Obiective procedurale 
1.Aplicarea unor principii şi metode statistice de bază pentru 

rezolvarea de probleme/situaţii bine definite şi corelarea unor 
evaluări practice cu teoria sondajului şi cu unele modele statistice de 

inferenţiere cu eroare precizată, de la deprinderea cu scalarea 
variabilelor (nominală, ordinală,cardinală şi proporţională) la 
abordarea cronologică sau teritorială a variaţiei fenomenelor 
înregistrate în contabilitate; 

2.Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de selectare 
şi evaluare, pentru a aprecia calitatea, meritele şi limitele unor 
programe statistice specializate în realizarea de grafice, redactarea 

de tabele performante, selectării de indicatori şi baze de date 
conform informaţiilor accesate pe site-urile instituţionale ale INS 
(http://www.insse.ro.) şi EUROSTAT 
(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/); 

3. Identificarea unor situaţii concrete de aplicare a metodelor şi 
modelelor teoretice ale statisticii, de la analiza de concentrare - 
diversificare în contabilitatea produselor şi serviciilor, la dezvoltarea 
deprinderilor de a interpreta corect ciclicitatea (termen mediu şi lung) 



şi sezonalitatea (infra anual) alături de alte instrumente şi metode de 
asociere, regresie şi corelaţie a rezultatelor contabile şi de evaluare a 
dinamicilor specifice prin intermediul indicatorilor statistici, care să 

permită viitorului licenţiat în ştiinţe economice să analizeze 
prompt şi să ia decizii sintetice şi corecte referitoare la volumul 
optim şi la structura ofertei pe piaţa în care aceasta îşi desfăşoară 
activitatea; 

4.Elaborarea unor teme de casă profesionale (veritabile 
monografii statistice) cu utilizarea unor noţiuni, principii, metode şi 
modele consacrate în domeniul statistic, reunind crearea unui sistema 
simplu de selectare şi colectare a datelor şi informaţiilor statistice, cu 
gruparea, sistematizarea şi reprezentarea indicatorilor, cu analiza 
statistică a tendinţei centrale, omogenităţii, asimetriei şi excesului din 
datele poziţiei şi performanţei financiare a entităţii/organizaţiei; 

5.Utilizarea eficientă a tehnicilor de sondaj, cuantificarea, 
interpretarea şi utilizarea corectă a indicatorilor medii în condiţii de 
evaluarea prealabilă a variabilităţii populaţiilor statistice din care au 

fost extraşi, valorificarea practică a unor metode de prognoză 
statistică, extrapolare prin metode simple şi eficiente a unor seturi de 
indicatori utili în contabilitate, pentru monitorizarea rezultatelor, a 
eficienţei evaluărilor şi reevaluărilor activităţilor profitabile ale 
firmei cu sens de afaceri de durată, desfăşurate în diverse pieţe 
teritoriale sau agregate regional şi naţional. 

C. Obiective atitudinale 
1.Respectarea normelor de deontologie statistică (a codului 

deontologic al statisticianului), fundamentate pe principiile 
autonomiei informaţionale, confidenţialităţii, transparenţei, 
relevanţei, proporţionalităţii şi raportului cost - eficienţă în demersul 
specific specialistului în statistică economică, aplicată în 
contabilitate; 

2. Familiarizarea cu rolurile specifice din reţeaua unei echipe şi 
cooperarea în activităţile specifice sau munca în echipă pentru 
rezolvarea diferitelor teme de casă şi referate; 

3.Utilizarea unor metode specifice de elaborare a unui plan de 
dezvoltare personală şi profesională, alături de conştientizarea nevoii 
de formare continuă care să includă educaţia statistică 

 
Obiectivele disciplinei - Educație fizică 
7.1. Obiectivul 

general al disciplinei 
 

Conştientizarea rolului şi importanţei practicarii exerciţiilor 
fizice cât şi îmbunataţirea starii generale de sanatate; 

7.2. Obiectivele 
specifice 

 
 

Obiective atitudinale: 
OA1 - formarea convingerilor şi deprinderilor de practicare 

independenta a exerciţiilor fizice şi a sporturilor preferate, în scop 
igienic, deconectant; 

OA2 - îmbunataţirea continue a starii de sanatate, a vigorii 
fizice, psihice precum şi a dezvoltarii corporale armonioase; 

OA3 - ridicarea nivelului general de motricitate şi însuşirea 



elementelor de baza din practica unor ramuri sportive; 
OA4 - formarea şi consolidarea unui sistem de cunoştinţe 

practice şi teoretice (didactice, metodice, tehnice, organizatorice) în 
concordanţa cu sarcinile generale ale învaţamântului superior; 

OA5 - modelarea stirilor psihocomportamentale şi transpunerea 
acestora în practica vieţii sociale ( fair-play, spirit de echipa, 
responsabilitate, perseverenţa, hotarâre, încredere, stapânire de sine, 
etc.; 

OA6 - formarea unei conduite favorabile şi a unui stil de viaţa 
sanatos, mental şi fizic prin practicarea activitaţilor cu specific 
sportiv; 

OA7 - desfaşurarea unor activitaţi sportive care sa contribuie la 
menţinerea unui aspect fizic placut; 

OA8 - stimularea interesului pentru sport şi mişcare, ca 
modalitate de menţinere a starii de sanatate şi de influenţare a unei 
evoluţii corecte şi armonioase a organismului. 

Obiective procedurale: 
OP1 – exersarea deprinderilor în vederea realizarii capacitaţii de 

organizare a sarcinilor care le vor avea ca organizatori de activitaţi 
educative cu caracter sportiv; 

 
Obiectivele disciplinei - Geografie 

Obiectivul general al 
disciplinei 

 

Disciplina Geografie are menirea de a transmite studenţilor 
relaţia modul în care resursele naturale şi cele umane ale Terrei sunt 
valorificate şi gestionate, dar şi complexitatea fenomenelor 
economice în raport cu spaţiul geografic. Se insistă asupra 
principalelor procese socio-economice care au loc în strânsă corelaţie 
cu realizarea unor structuri moderne ale economiei: schimbări în 
structura resurselor umane, impactul dezvoltării industriei asupra 
mediului geografic, importanţa agriculturii mondiale pentru necesarul 
de hrană şi asigurarea materiei prime pentru industrie, perfecţionarea 
căilor de comunicaţie şi a transporturilor, elementele care 
condiţionează salturile calitative şi cantitative în domeniul 
schimburilor economice internaţionale şi activităţilor turistice. 

Obiectivele specifice 
 
 

A. Obiective cognitive 
1. Înţelegerea rolului resurselor naturale şi valorificării lor 

eficiente şi raţionale în economie, precum şi a corelaţiilor dintre 
dezvoltarea economică şi problemele mediului înconjurător; 

2. Formarea unei gândiri economice active şi profund 
fundamentate pe realităţile economice, sociale şi ecologice. 

B. Obiective procedurale 
1. Identificarea unor situații concrete de aplicare a teoriilor şi 

principiilor specifice geografiei economice; 
2. Deprinderea studenţilor cu metodele şi instrumentele de 

analiză specifice geografiei economice, în scopul elaborării şi 
realizării unor proiecte privind gestionarea eficientă a resurselor 
umane, agroalimentare, de materii prime pentru industrie, turistice. 

C. Obiective atitudinale 



1. Respectarea normelor de deontologie profesională, 
fundamentate pe opţiuni valorice explicite, specifice specialistului în 
economie. 

2. Valorificarea propriului potenţial prin realizarea cercetării de 
grup sau individuală în analiza şi previziunea problemelor de 
geografie economică; 

3. Manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de 
rolul şi importanţa geografiei economice în activitatea economică şi 
socială. 

 
Obiectivele disciplinei – Matematică aplicată în economie 

Obiectivul general al 
disciplinei 

 

• Formarea deprinderilor de calcul, abilităţilor de calcul, 
posibilitatea de rezolvare de către student a problemelor 
adiacente din alte discipline şi transferul de cunoştinţe 
elementare interdisciplinare cu posibilităţi practice de calcul 
în aplicaţii de economie, statistică, analiza economică, 
modelare decizională, investiţii, etc. 

• Dezvoltarea capacităţii de modelare a fenomenelor 
economice; deprinderea unor metode şi tehnici matematice cu 
aplicabilitate în domeniile economice şi aplicarea lor în 
modelarea şi rezolvarea de probleme cu caracter practic din 
aceste domenii. 

• Familiarizarea cu terminologia adecvată şi riguroasă, 
însuşirea formulelor şi tehnicilor specifice matematicilor 
financiare şi actuariale şi aplicarea lor în rezolvarea de 
aplicaţii din practica bancară, financiară şi actuarială. 

Obiectivele specifice 
 
 

A. Obiective cognitive 
1.Cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor matematicii economice 
2.Operarea cu conceptele şi pătrunderea sensului principiilor 

fundamentale ale matematicii in economie; 
3.Înţelegerea conceptelor de bază ale disciplinei, însuşirea 

metodelor de abordare şi problematizare economică; de prognoză 
economică şi calcul actuarial, de efectuare a unui studiu de caz. 

4. Explicarea şi interpretarea corectă a rolului şi obiectului 
matematicii in economie, identificarea şi valorificarea metodelor 
specifice de evaluare; 

5.Definirea şi descrierea conceptelor, procedeelor şi metodelor 
matematicii in economie care influenţează procesele economice si 
evidenţa acestora; 

B. Obiective procedurale 
1. Identificarea unor situaţii concrete de aplicare a metodelor 

matematice,care să permit viitorului licenţiat în ştiinţe economice să 
analizeze prompt şi să ia decizii sintetice şi corecte referitoare la 
evaluarea diferitelor elemente patrimoniale ale întreprinderii sau a 
entităţii în ansamblul ei, de înregistrare contabilă şi de analiză; 

3.Elaborarea unor teme de casă profesionale cu utilizarea unor 
noţiuni, principii, metode consecrate în domeniul matematicii 
economice. 



C. Obiective atitudinale 
1.Respectarea normelor de etică şi deontologie profesională 

specific analiștilor financiari, managerilor şi 
contabililor/evaluatorilor autorizaţi; 

2. Familiarizarea cu rolurile specifice din reţeaua unei echipe şi 
cooperarea în activităţile specifice sau munca în echipă pentru 
rezolvarea diferitelor teme de casă şi referate; 

 
ANUL II 
 
Obiectivele disciplinei – Marketing în turism 

Obiectivul general al 
disciplinei 

Asigurarea clasificarii sistemului cu care opereaza marketingul 
in turism. 

Obiectivele specifice 
 
 

Obiective  cognitive 
1. Cunoaşterea  procesului  de  planificare  şi  implementare  a 

planurilor  şi  programelor  de  marketing  în servicii  /  turism. 
2. Înţelegerea dimensiunilor  moderne  ale  marketingului  

practicat  în  organizaţiile  de  servicii  / turism. 
Obiective procedurale 
1. Proiectarea, elaborarea, implementarea şi monitorizarea 

planurilor şi programelor de marketing în servicii / turism. 
Obiective atitudinale 
1. Respectarea normelor deontologice specifice profesiei, 

referitoare la proiectarea şi evaluarea programelor de marketing 
specifice serviciilor.  

2. Comunicarea și colaborarea adecvată în echipe de lucru, 
pentru rezolvarea diferitelor sarcini. 

 
Obiectivele disciplinei – Servicii internaționale 

Obiectivul general al 
disciplinei 

 

Disciplina îşi propune să formeze abilităţile necesare studenţilor  
pentru  a lucra  în  sectorul  terţiar  în  societăţi  naţionale  sau  
multinaţionale  din domeniul serviciilor. 

Obiectivele specifice 
 
 

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. 

 
Obiectivele disciplinei – Economie europeană 

Obiectivul general al 
disciplinei 

 

Transmiterea noţiunilor fundamentale privitoare la crearea şi 
evoluţia Uniunii Europene; Dezvoltarea unei gândiri analitice prin 
utilizarea analizei structurale şi comparative între nivelurile de 
dezvoltare ale țărilor din sistemul economiei europene. 



Obiectivele specifice 
 
 

A. Cunoaştere, înţelegere, explicare şi interpretare: 
1. studierea şi explicarea sistemul de termeni şi concepte 

economice specifice economiei europene, definirea acestor noţiuni şi 
a modului de manifestare în activitatea practică; 

2. relaţia permanentă dintre teorie şi practică la nivel european. 
B. Instrumental-aplicative: 

1. aplicarea unor principii şi metode de bază pentru rezolvarea 
de probleme/situaţii bine definite, tipice domeniului; 

2. utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare, 
pentru a aprecia calitatea, meritele şi limitele unor procese, 
programe, proiecte, concepte, metode şi teorii. 

C. Atitudinale 
1. respect pentru opiniile celor din jur; 
2. promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi civice 

la nivel european 
3. implicarea în întocmirea unor proiecte; 
4. implicarea în participarea la anumite sesiuni ştiinţifice potrivit 

propriilor direcţii de cercetare. 
 
Obiectivele disciplinei - Antreprenoriat 

Obiectivul general al 
disciplinei 

Familiarizarea studenţilor cu conceptul de antreprenor, 
antreprenoriat; 

Obiectivele specifice 
 
 

A. Obiective cognitive  
1. Cunoașterea notiunilor de întreprinzător, afacere, ciclu de 

viată  al afacerii, etică în afaceri, plan de afaceri, risc în afaceri etc   
2. Întelegerea rolului întreprinzătorului în economia de piată 
3. Cunoașterea proceselor și activitătilor necesare desfășurării 

unei afaceri  
4. Identificarea tipurilor de resurse necesare derulării unei 

afaceri 
B. Obiective procedurale  

1. Explicarea unor situaţii concrete specifice procesuluir 
antreprenorial 

2. Capacitatea  de  a  pune  in  conexiune  disciplina 
“Antreprenoriat”   cu  alte  discipline  din domeniul afacerilor  

3. Interpretare a situatiei generale sau specifice în care se află o 
afacere  

4. Capacitatea de a explica inovatia în afaceri 
C. Obiective atitudinale  

1. Capacitatea de a lucra în echipă 
2. Cultivarea unor atitudini constructive în contexte 

organizaţionale variate 
3. Încurajarea unui comportament moral la nivel de parteneriate 

 
Obiectivele disciplinei – Managementul resurselor umane 

Obiectivul general al 
disciplinei 

Dezvoltarea competenţelor practice și de cercetare în 
managementul resurselor umane. 

Obiectivele specifice La finalizarea acestei discipline, studenții vor fi capabili să: 



 
 

1. Explice conceptele teoretice și de cercetare în MRU 
2. Descrie procesele în MRU 
3. Utilizeze instrumentele specifice MRU 
4. Analizeze activitățile MRU 
5. Calculeze indicatori specifici MRU 
6. Rezolve probleme critice în MRU 
7. Identifice nevoile proprii de dezvoltare legate de abilități de 

orientare spre oameni și respectarea unor valori precum: echitate, 
obiectivitate, empatie, transparență, etc. 

 
Obiectivele disciplinei – Tehnica negocierilor 

Obiectivul general al 
disciplinei 

 

1. Înţelegerea procesului de  negociere  şi  a  importanţei 
utilizării corecte a lor în orice afacere; 

2. Dobândirea de către studenţi a abilităţilor de negociere, 
privind  redarea,  analiza  şi  interpretarea  mesajelor,  a capacităţii  
de  a  cere,  a  refuza,  a  primi  şi  a  oferi  un feedback constructiv, 
formulând mesajul optim şi alegând canalul de comunicare cel mai  
eficient; 

3. Însuşirea cunoştinţelor esenţiale şi necesare elaborării 
strategiilor de comunicare şi  negociere în afaceri; 

4. - Utilizarea corectă a tehnicilor de negociere în funcţie de 
parteneri şi de stilul de negociere abordat de aceştia. 

Obiectivele specifice 
 
 

A. Obiective cognitive 
1. Înţelegerea  sensurilor  de  comunicare  şi  negociere  şi 

sublinierea importanţei comunicării în negociere; 
2. Cunoaşterea sistemului afacerilor, pornind de la un plan, 

înţelegerea mecanismului negocierilor; 
3. Înţelegerea tehnicilor de negociere prin comunicare; 
4. Cunoştinţele acumulate să fie utile atât în aprofundarea altor 

discipline de bază  –economice şi psihosociale  - cât şi pentru 
înţelegerea interrelaţiilor dintre acestea; 

5. Înţelegerea  sensurilor  de  comunicare  şi  negociere  şi 
sublinierea importanţei comunicării în negociere. 

6. Explicarea şi  planificarea  sistemului  afacerilor pentru 
alegerea metodei şi tehnicii de negociere adecvate; 

7. - Cunoaşterea  metodelor  comunicării  dar  şi  a negocierilor; 
legăturile care transpar între ele; 

8. - Înţelegerea tehnicilor de negociere prin comunicare; 
9. - Cunoştinţele acumulate să fie utile atât în aprofundarea altor 

discipline de bază –economice şi psihosociale  -cât şi pentru 
înţelegerea interrelaţiilor dintre acestea. 

B. Obiective procedurale 
1. Dezvoltarea abilităţilor  şi aptitudinilor personale pentru a 

susţine şi finaliza cu succes un proces de negociere; 
2. Dezvoltarea tehnicilor de lucru şi control al emoţiilor; 
3. Dezvoltarea  capacităţilor  de  gestionare  a  situaţiilor 

conflictuale. 
C. Obiective atitudinale 



1. Dobândirea   a bilităţilor  necesare  pentru  a  comunica 
eficient în situaţii profesionale; 

2. Explicarea importanţei practice a cunoaşterii corecte şi în 
detaliu a acestor cunoştinţe, pentru activităţile viitoare. 

 
Obiectivele disciplinei – Bazele economiei întreprinderii 

Obiectivul general al 
disciplinei 

 

Asigura însusirea cunostintelor teoretice si practice cu privire la 
înfiintarea, administrarea, organizarea si gestiunea întreprinderii 
pentru ca viitorii economisti sa dispuna de cunostintele necesare 
derularii unei afaceri. 

Obiectivele specifice 
 
 

A. Obiective cognitive 
1. Cunoasterea si întelegerea conceptului de întreprindere, cum 

functioneaza, care este rolul ei si cum sunt combinate resursele 
întreprinderii. 

2. Explicarea si interpretarea conceptelor, proceselor si 
fenomenelor economice din întreprindere. 

3. Cunoasterea si identificarea modalitatilor adecvate de 
dezvoltare a întreprinderii. 

4. Întelegerea rolului determinant al întreprinzatorului în 
procesul de creare si dezvoltare a unei noi întreprinderi care cauta sa 
transforme o oportunitate a pietei într-o întreprindere viabila, 
contribuind apoi la cresterea ei. 

5. Definirea corecta a obiectului de studiu si stabilirea relatiilor 
pe care economia întreprinderii le are cu alte stiinte. 

B. Obiective procedurale 
1. Corelarea unor experiente practice cu unele teorii si modele ce 

privesc procesele si fenomenele economice ce au loc la nivelul 
întreprinderii. 

2. Identificarea unor situatii concrete de aplicare a metodelor de 
gestiune económica a întreprinderii; 

3. Folosirea teoriilor si instrumentelor pentru solutionarea 
problemelor ce vizeaza gestiunea unei întreprinderi. 

C. Obiective atitudinale 
1. Dezvoltarea unei atitudini proactive fata de rolul si importanta 

analizei proceselor economice ale întreprinderii si elaborarea unor 
solutii de optimizare. 

2. Cooperarea în echipe de lucru pentru realizarea diferitelor 
lucrari sau proiecte. 

3. Cultivarea si promovarea unui mediu stiintific centrat pe 
valori, etica si responsabilitate sociala. 

 
Obiectivele disciplinei – Comportamentul consumatorului 

Obiectivul general al 
disciplinei 

 

Cursul Comportamentul consumatorului are ca scop 
aprofundarea de către studenti a cunoştintelor necesare identificării 
elementelor fundamentale pentru întelegerea şi modelarea   
comportamentului consumatorilor, determinării elementelor 
definitorii în formarea  procesului  decizional  de cumpărare şi de 
consum şi identificării tuturor categoriilor de factori, atât exogeni   



cât şi endogeni, care influentează comportamentul consumatorilor.    
Studierea disciplinei de comportamentul consumatorului este     

necesară pentru adaptarea mixului de marketing la segmentele de 
consumatori vizati. 

Obiectivele specifice 
 
 

Odată cu însuşirea notiunilor din cursuri şi aprofundarea 
acestora, studentii vor dobândi capabilităti în ceea ce priveşte:  

1. aprofundarea problematicii cercetării comportamentului 
consumatorului;  

2. aprofundarea conceptelor specifice  analizei serviciilor şi   
produselor din perspectiva procesului decizional de 
cumpărare şi al comportamentului manifest al 
consumatorilor;  

3. dezvoltarea abilitătilor necesare integrării rezultatelor 
studiilor  comportamentale  în  strategia  de  marketing   a  
unei organizatii;  

4. operationalizarea studiilor comportamentale în vederea   
identificării modalităilor optime de fidelizare a 
consumatorilor. 

 
Obiectivele disciplinei - Comunicare comercială 

Obiectivul general al 
disciplinei 

 

Disciplina “Comunicare comerciala” se adresează tuturor 
studenţilor de la toate  specializările  economice  şi  nu  numai.  
Acest  curs  se  înscrie  în rândul preocupărilor privind formarea şi 
perfecţionarea specialiştilor în domeniul  comunicării  şi  
managementului  contemporan,  şi  în  mod deosebit  a  celor  care  
doresc  să  se  iniţieze  şi/sau  să  îşi  dezvolte cunoştinţele în atât de 
fascinantă “lume a afacerilor”, o lume nu numai captivantă, ci şi în 
egala măsură, extrem de “dură”.   

Obiectivele specifice 
 
 

1. Participarea    la  negocierea,  contractarea  şi  derularea  
afacerilor regionale şi   internaţionale;  

2. Identificarea  oportunităţilor  şi  riscurilor  specifice  
afacerilor internaţionale şi gestionarea acestora;   

3. Elaborarea  şi  gestionarea  documentelor  de  corespondenţă  
şi  a contractelor externe;   

4. Oferirea  de  consultanţă  de  specialitate  în  domeniul  
relaţiilor economice  internaţionale    societăţilor  comerciale  
româneşti  sau străine cât şi factorilor de decizie din administraţie. 

 
Obiectivele disciplinei - Sisteme informatice de gestiune 

Obiectivul general al 
disciplinei 

Formarea şi dezvoltarea capacităţii studenţilor de utilizare a 
sistemelor informatice de gestiune 

Obiectivele specifice 
 
 

1. Dobândirea de către  studenţi  a cunoştinţelor  şi  abilităţilor  
teoretice  specifice sistemele informa ţionale de gestiune; 

2. însuşirea informaţiilor privind construcţia şi exploatarea 
sistemelor informatice de gestiune; 

3. formarea abilităţilor practice de operare cu sisteme 
informatice de gestiune; 

4. însuşirea cunoştinţelor cu privire la aprecierea eficienţei şi 



eficacităţii sistemelor informatice; 
5. formarea abilităţilor teoretice şi practice de auditare a 

sistemelor informaţionale. 
 
Obiectivele disciplinei - Tehnici promoţionale  

Obiectivul general al 
disciplinei 

 

Formarea cunoştinţelor şi deprinderilor necesare proiectării, 
implementării şi evaluării campaniilor promoționale. 

Obiectivele specifice 
 
 

1. Înţelegerea influenţei tehnicilor promoţionale asupra 
comportamentului de cumpărare; 

2. Cunoaşterea tehnicilor promoţionale orientate către 
cumpărătorii finali (PULL); 

3. Cunoaşterea tehnicilor promoţionale orientate către 
distribuitori (PUSH); 

4. Formarea abilităţilor necesare pentru proiectarea şi 
implementarea unui program promoţional. 

 
Obiectivele disciplinei - Ecoturism și turism rural 

Obiectivul general al 
disciplinei 

Însuşirea şi adoptare de către studenţi a conceptelor specifice 

Obiectivele specifice 
 
 

1. Cunoasterea caracteristicilor , particularitatilor ecoturismului. 
2. Prezentarea factorilor ce conditioneaza dezvoltarea turismului 

rural.  
3. Intelegerea pricipiilor dezvoltarii rurale durabile si rolul 

turismului in aceasta ecuatie. 
 
Obiectivele disciplinei - Turism internațional  

Obiectivul general al 
disciplinei 

 

Dobândirea competenţelor profesionale şi transversale, potrivit 
specificului disciplinei, în conformitate cu calificările prevăzute în 
Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior 
(RNCIS) 

Obiectivele specifice 
 
 

La finalizarea cu succes a acestei discipline,studenţii vor fi 
capabili să: 

1. Definească principalele noţiunişi concepte specifice 
domeniului (economie, turism internațional, efecte economice, 
cererea de turism, oferta de turism, globalizarea); 

2. Înţeleagă, în mod integrat, elementele interacţiunii dintre 
economie și turism; 

3. Utilizeze tehnicile moderne de calcul și analiză pentru 
identificarea diferitelor fenomene şi procese care au loc în turism și 
relația turism-economie;   

4. Analizeze fenomene  şi  procese  economice  dintr-o  anumită  
regiune/țară prin aplicarea prin aplicarea metodelor și instrumentelor  
specifice de investigare, interpretare şi evaluare; 

5. Elaboreze studii de turism ce pot servi ca suport în 
desfășurare a activităților firmelor / instituțiilor din domeniu. 

 
 



Obiectivele disciplinei - Limba germană 
Obiectivul general al 
disciplinei 

 

Dobândirea noțiunilorde gramatică și vocabular specific 
domeniului economic în  limba germană. 

Obiectivele specifice 
 
 

1. Capacitatea de a completa formularepersonale sau tip; 
2. Capacitatea de a purta conversații simple pe teme economice; 
3. Prezentarea unei persoane, unei companii, a unui tip de 

magazin; 
4. Capacitatea de a face comparații între sisteme și situații de 

natură economică din Germania și România. 
 
Obiectivele disciplinei – Practica 

Obiectivul general al 
disciplinei 

 

Sporirea capacitații studenților de a efectua muncă independentă 
de documentare-cercetare și de a genera analize și concluzii cu 
caracter de originalitate. 

Obiectivele specifice 
 
 

1. Dezvoltarea capacitații de a aplica și utiliza corect tehnicile și 
2. terminologia specifice activităților operaţionale din turism și 

comerț 
3. Dezvoltarea capacităţii studentului de a înţelege conținutul și 
4. componentele activității principalelor unităţi economice cu 

profil comercial și turistic 
5. Dezvoltarea capacitații studenților de a analiza, prelucra si 

interpreta rezultatele unei cercetări individuale 
6. Sporirea capacitații de a trage concluzii si de a lua decizii pe 

baza rezultatelor analizelor făcute, în concordantă cu literatura din 
domeniul economiei comerțului și turismului 

7. Deprinderea cunoştinţelor şi formarea abilităţilor generale 
necesare lucrului cu documentele specifice utilizate în activitatea 
turistică și comercială 

8. Formarea abilităţilor necesare gestionării eficiente a 
principalelor tipuri de unităţi economice cu profil turistic și comercial 
în ceea ce priveşte stabilirea structurii serviciilor oferite, a preţurilor, 
a modalităţilor de promovare şi a tehnicilor de distribuire a acestora 

9. Cunoașterea de către studenți a normelor si exigentelor 
existente în cercetarea științifică economică contemporană. 

 
Obiectivele disciplinei - Tehnica operațiunilor în turism 

Obiectivul general al 
disciplinei 

Familiarizarea studenților cu terminologia, abordările 
conceptuale, instrumentele și metodele aferente operațiunilor de 
turism. 

Obiectivele specifice 
 
 

1. Familiarizarea studenţilor cu terminologia şi noţiunile 
specifice operaţiunilor de turism. 

2. Dezvoltarea capacităţii studentului de a înţelege conținutul și 
componentele activității principalelor unităţi economice cu profil 
turistic (unități de cazare, unități de alimentație, agenții de turism). 

3. Deprinderea cunoştinţelor şi formarea abilităţilor generale 
necesare întocmirii contractelor utilizate în activitatea turistică 
internă şi internaţională. 



4. Formarea abilităţilor necesare gestionării eficiente a 
principalelor tipuri de unităţi economice cu profil turistic în ceea ce 
priveşte stabilirea structurii pachetelor de produse oferite, a preţului, 
a modalităţilor de promovare şi a tehnicilor de distribuiré a acestora. 

 
Obiectivele disciplinei – Tehnologii comerciale 
7.1. Obiectivul 

general al disciplinei 
 

Dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor specifice utilizării a 
instrumentarului specific domeniului. 

7.2. Obiectivele 
specifice 

 
 

• Analizarea problemelor economice prin intermediul 
instrumentarului matematic;  

• cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice 
disciplinei interpretarea analitică a fundamentelor tehnico-
economice;  

• aplicarea cunoştinţelor dobândite în studiile de caz. 
  
ANUL III 
 
Obiectivele disciplinei – Asigurări și reasigurări 

Obiectivul general al 
disciplinei 

 

1. Cunoaşterea şi familiarizarea studenţilor cu conceptele de 
bază în domeniul asigurărilor comerciale;  

2.  Prezentarea principiilor de acordare a despăgubirilor în 
asigurări şi a metodelor de calculare a primelor brute;  

3. Prezentarea modului de determinare a eficienţei unei societăţi  
de asigurări; 

4. Definirea conceptelor de reasigurare şi perceperea rolului şi 
importanţei reasigurării; 

5. Studierea problemelor şi elaborarea direcţiilor de 
perfecţionare a pieţei asigurărilor; 

7. Elaborarea unor simulări privind întocmirea unor dosare de 
daună şi determinarea despăgubirii. 

Obiectivele specifice 
 
 

A. Obiective cognitive  
1. Cunoaşterea şi înţelegerea cunoştinţelor fundamentale şi de 

specialitate în domeniul financiar, a principalelor teorii şi orientări pe 
piaţa serviciilor financiar-bancare, a naturii, a funcţiilor şi a formelor 
asigurărilor, a componentelor şi a caracteristicilor acestora; 

2. Cunoaşterea diferitelor tipuri de reasigurări utilizate în 
practica internaţională; 

3. Stăpânirea limbajului economico-financiar pentru a putea 
opera cu conceptele în plan practic;  

4. Capacitatea de a culege, prelucra şi sintetiza informaţii din 
piaţa serviciilor financiar - bancare;  

5. Înţelegerea, explicarea, interpretarea şi aplicarea diferitelor 
decizii de management financiar-bancar în cadrul asigurătorilor; 

6. Definirea corectă a obiectului de studiu al disciplinei şi 
stabilirea relaţiilor pe care aceasta le are cu alte ştiinţe; 

B. Obiective procedurale  
1. Capacitatea de a utiliza conceptele teoretice din domeniul 



serviciilor financiar-bancare în activitatea practică; 
2. Corelarea unor experienţe ale statelor cu  unele teorii 

financiare;  
3. Identificarea unor situaţii concrete  de aplicare a principiilor în 

asigurări; 
4. Folosirea conceptelor specifice pentru elaborarea unui stil de  

învăţare eficient; 
5.  Utilizarea unor tehnici şi metode de reasigurare; 
6. Formarea unor abilităţi şi a unor conexiuni între valoarea  

adăugată adusă de  ramura asigurărilor şi PIB; 
C. Obiective atitudinale  
1. Manifestarea  unor  preocupări  permanente  faţă  de  rolul  

asigurărilor  comerciale  în compensare a şi prevenirea pagubelor;  
2. Cooperarea în echipe de lucru pentru realizarea unui dosar de 

daună şi dezvoltarea capacităţii de execuţie în domeniul asigurărilor 
comerciale; 

3. Capacitatea de a interpreta clauzele unui contract de asigurare, 
precum şi iniţiere a unor activităţi de cercetare în acest domeniu 

 
Obiectivele disciplinei - Geopolitică 

Obiectivul general al 
disciplinei 

 

1. Fundamentarea sistemului de cunoștințe teoretice în domeniul 
geografiei umane generale, inclusiv al ramurilor acesteia. 

2. Transmiterea unor cunoștințe pentru însuşirea si înţelegerea 
cunoștințelor economice regionale. 

3. Localizarea evenimentelor şi proceselor politico-economice 
actuale în spaţiul geografic. 

4. Să identifice principalele arii şi regiuni geopolitice. 
5. Insusirea notiunii de geopolitica, cu aplicabilitate asupra 

tuturor continentelor lumii. 
Obiectivele specifice 

 
 

1. Cunoaşterea interacţiunii dintre componentele geografiei 
economice si geopolitica 

2. Individualizarea mecanismelor care determina dezvoltarea 
regionala teritorială diferențiată; 

3. Depistarea legităților care guvernează schimbarea în 
sistemele regionale ale lumii; 

4. Interpretarea dinamicii teritoriale în raport cu resursele 
spaţiului mondial; 

5. Judecarea dezvoltării economice teritoriale diferenţiate şi 
individualizarea mecansimelor care determină discrepanţele 
economice teritoriale pe glob; 

6. Formularea de ipoteze privind utilizarea resurselor naturale ca 
instrumente în accelerarea schimbărilor teritoriale. Realizarea unui 
referat pe teme de specialitate. 

7. Învăţarea şi aplicarea tehnicilor de realizare a materialelor 
grafice şi cartografice specifice domeniului de studiu. 

8. Învăţarea etapelor şi metodelor de realizare şi prezentare a 
unui referat. Aplicarea cunoştinţelor acumulate la curs în materialele 
(referate) realizate la orele de seminar. 



9. Prin cunoaşterea si recunoaşterea diferitelor etnii si culturi să 
i se dezvolte respectul şi toleranţa faţă de diferite popoare si credinţe. 

10. Utilizarea eficienta a surselor informaţionale şi a 
resurselor de comunicare şi formare profesională asistată. 

 
Obiectivele disciplinei - Managementul vânzărilor 

Obiectivul general al 
disciplinei 

 

Cursul vizează pregătirea masteranzilor care urmează să ocupe 
poziții de coordonare în cadrul sistemelor de vânzări. Scopul acestui 
curs este identificarea problematicii managementului vânzărilor – și 
anume procesul de vânzare, respectiv furnizarea competențelor 
necesare managementului acestui proces. Managementul este abordat 
într-o manieră ierarhizată, de la planuri anuale și multianuale, la 
decizii zilnice privind procesul de vânzare 

Obiectivele specifice 
 
 

1. Identificarea procesului de vânzare și a etapelor acestuia; 
2. Identificarea problematicii managementului vânzărilor pe 

categorii de manageri; 
3. Construirea unui sistem de management al performanțelor în 

vânzări; 
4. Utilizarea sistemului de management al performanțelor în 

vânzări; 
5. Construirea unui sistem de management al performanțelor 

servirii clienților 
 
Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

Obiectivul general al 
disciplinei 

 

1. Capacitatea de a înțelege noţiunile teoretice specifice 
domeniului precum şi aplicarea practică a acestora; 

2. Cunoașterea teoretică și practică a tipologiei concurenței 
economice; 

3. Implicarea studenţilor în activitatea de cercetare ştiinţifică 
financiară. 

Obiectivele specifice 
 
 

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

2. Aplicarea deciziilor financiare în cadrul entităților / 
organizațiilor private şi publice; 

3. Cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor metodologice privind 
formarea preţurilor; 

4. Formarea unor abilităţi şi a unor conexiuni între problematica 
preţurilor şi practicilor în cadrul mediului concurenţial; 

5. Dezvoltarea  capacităţii  studentului  de  a  percepe  rolul  şi  
importanţa politicii concurenţe. 

 
Obiectivele disciplinei – Servicii publice 

Obiectivul general al 
disciplinei 

 

1. Integrarea conceptelor avansate şi metodelor specifice 
domeniului economie şi administraţiei publice în dezvoltarea 
serviciilor publice;   

2. Integrarea principiilor leadership-ului, guvernării moderne şi 
managementului strategic în dezvoltarea serviciilor publice;  

3. Dezvoltarea şi managementul serviciilor în administraţia 



publică;  
4. Guvernarea electronică a serviciilor în administraţia publică. 

Obiectivele specifice 
 
 

1. Evaluarea serviciilor publice din punct de vedere al efectelor 
economice şi sociale;  

2. Dezvoltarea şi implementarea de soluţii pentru serviciile 
publice care integrează aspectele economice şi de management;  

3. Dezvoltarea unor strategii de comunicare şi negociere pentru 
obţinerea efectelor sociale şi de comunicare dorite;  

4. Evaluarea serviciilor publice din punct de vedere al efectelor 
sociale şi de comunicare. 

 
Obiectivele disciplinei - Cercetări de marketing 

Obiectivul general al 
disciplinei 

Dobândirea cunoștințelor specifice cercetărilor de marketing 

Obiectivele specifice 
 
 

A. Obiective cognitive 
1. Înţelegerea identităţii conceptuale a cercetărilor de marketing 

si a domeniilor de aplicare; 
2. Dobândirea de cunoştinţe privind conceptele de bază ale 

cercetarilor de marketing; 
3. Dobândirea de cunoştinte privind metodele, tehnicile şi 

instrumentele utilizate în cercetările de marketing; 
4. Dobândirea  de  cunoştinţe  privind  proiectarea  şi  realizarea  

cercetărilor  de  marketing, selectarea si utilizarea metodelor de 
cercetare, selectarea şi utilizarea instrumentelor de masurare, 
întocmirea raportului final de cercetare; 

5. Dobândirea de cunoştinţe privind metodele de segmentare a 
pieței; 

B. Obiective procedurale 
1. Aplicarea conceptelor si teoriilor specifice cercetărilor de 

marketing; 
2. Masurarea si scalarea fenomenelor de marketing; 
3. Proiectarea si desfășurarea cercetărilor de marketing; 
4. Analiza informatiilor de marketing; 
5. Elaborarea rapoartelor finale de cercetare; 
C. Obiective atitudinale  
1. Respectarea normelor de deontologie ale profesiilor aferente 

domeniului marketing; 
2. Comunicare și colaborare în echipe de lucru pentru rezolvarea 

diferitelor sarcini de serviciu. 
 
Obiectivele disciplinei - Audit financiar 

Obiectivul general al 
disciplinei 

 

1. Cunoaşterea legislaţiei din domeniul controlului financiar şi 
fiscal;  

2. Auditarea situaţiilor financiare ale unei entităţi;  
3. Realizarea de misiuni speciale şi conexe de audit. 

Obiectivele specifice 
 
 

1. Cunoaşterea legislaţiei, a Standardelor Internaţionale de 
Audit, a metodelor şi tehnicilor de audit financiar; 

2. Asigurarea calităţii lucrărilor de audit financiar. 



Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 
Obiectivul general al 
disciplinei 

Familiarizarea studenţilor cu conceptul de logistica ; 

Obiectivele specifice 
 
 

A. Obiective cognitive 
1. cunoasterea si abordarea intr-o viziune sistemica a celor mai 

importante aspecte privind logistica; 
2. axarea problematicii logisticii pe oportunitatea economica, 

element specific determinat pentru crearea si dezvoltarea lor; 
3. intelegerea rolului logisticii în economia de piată 
B. Obiective procedurale 
1. Însuşirea noţiunilor şi cunoştinţelor necesare înţelegerii 

mecanismelor şi proceselor specifice activităţii logistice; 
2. dobândirea cunoştinţelor necesare înţelegerii relaţiilor 

existente între mecanismele şi proceselor specifice logisticii şi 
distribuţiei mărfurilor şi celelalte activităţi desfăşurate în cadrul unei 
firme în scopul realizării unei activităţi de management eficiente. 

3. Cunoasterea modului de organizare a activităților de 
aprovizionare, transport, manipulare și depozitare în cadrul unei 
firme. 

C. Obiective atitudinale 
1. Capacitatea de a lucra în echipă 
2. Cultivarea unor atitudini constructive în contexte 

organizaţionale variate 
 
Obiectivele disciplinei – Managementul proiectelor în afaceri 

Obiectivul general al 
disciplinei 

 

Familiarizarea studenţilor cu noţiunile fundamentale privind 
managementul proiectelor. Însuşirea de către studenţi a unui 
ansamblu organizat şi coerent de cunoştinţe prin care se explică, în 
mod sistematic, fenomenele şi procesele ce se produc în conducerea 
organizaţiilor. 

Obiectivele specifice 
 
 

A. Obiective cognitive  
1. Definirea  corectă   a  obiectului   de   studiu   al 

Managementului proiectelor şi corelarea cu celelalte discipline;  
2. Cunoaşterea şi abordarea într-o viziune sistemică a celor mai 

importante aspecte privind managementul proiectelor;  
3. Explicarea şi interpretarea problematicii de bază  a 

Managementului proiectelor; 
4. Cunoaşterea  şi  înţelegerea  rolului  managerului  de proiect 

în coordonarea proiectelor;  
5. Operarea cu metodele CPM, MPM, şi PERT în stabilirea 

timpului de realizare a proiectelor;  
6. Definirea  şi  identificarea  algoritmilor  de  aplicare  a 

metodelor în programarea activităţilor pe baza graficelor reţea. 
B. Obiective procedurale  
1. Capacitatea de a realiza analiza şi interpretarea realităţilor din 

firme;  
2. Capacitatea  de  a  fundamenta  decizii  pe  baza rezultatelor  

de  programare  a  activităţilor    utilizând  graficele reţea;  



3. Capacitatea de a aplica metodele CPM, MPM şi PERT la 
specificul firmelor; 

4. Capacitatea  de  a  elabora  strategii  generale  pe baza 
implementării managementului prin proiecte referitoare la 
optimizarea costurilor în concordanţă cu obiectivele proiectelor;  

5. Capacitatea  de  a  dezvolta  și  utiliza  bazele  de date 
specifice activității de marketing.  

C. Obiective atitudinale  
1. Capacitatea de a lucra în echipă;  
2. Respectarea normelor de deontologie ale profesiei de 

manager;  
3. Cultivarea  unor  atitudini  constructive  în  contexte 

organizaţionale variate. 
 
Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 
7.1. Obiectivul 

general al disciplinei 
 

Capacitatea studenților de a efectua muncă independentă de 
documentare-cercetare și de a genera analize și concluzii cu caracter 
de originalitate. 

7.2. Obiectivele 
specifice 

 
 

• Alegerea adecvată și aplicarea corectă a metodelor și 
tehnicilor însușite pe parcursul studiilor. 

• Capacitatea studenților de a analiza, prelucra și interpreta date 
economice și financiare puse la dispoziție de organizații. 

• Capacitatea de a trage concluzii și de a propune decizii pe 
baza rezultatelor analizelor efectuate, în concordanță cu teoria 
economică aferentă domeniului economic de interes. 

 
Obiectivele disciplinei - Etica  şi  integritatea academică    

Obiectivul general al 
disciplinei 

 

Însuşirea  într-un   mod   adecvat   a   conceptelor  specifice  
eticii  şi  integritaţii academice   pentru   aplicarea   lor   în   
dezvoltarea   unei   cariere   profesionale responsabile, conduita 
morală fiind un important reper al profesionalismului. 

Obiectivele specifice 
 
 

Studenţii care finalizează cu succes această disciplină vor fi 
capabili să: 

1. Dezvoltarea  capacităţilor  de  cunoaştere,  apreciere  şi  
valorizare  a principalelor norme și standard privind etica academică;  

2. Dezvoltarea  abilităților  de  identificare  și  soluționare  a  
problemelor  cu implicații de natură etică (dileme etice); 

3. Dobândirea  cunoștințelor  și  a  abilităţilor necesare  pentru  
intelegereaşi interpretarea codurilor de etică si integritate 
profesională 

 
Obiectivele disciplinei - Marketing direct 

Obiectivul general al 
disciplinei 

 

Familiarizarea  studenţilor  cu  elementele  manageriale  şi  de  
strategie specifice marketingului direct şi  dezvoltarea  competenţelor  
acestora  de  proiectare  şi implementare a strategiilor de marketing 
direct. 

Obiectivele specifice 
 

1. Înţelegerea conceptului de marketing direct 
2. Înţelegerea mixului de marketing direct, în context strategic şi 



 managerial 
3. Găsirea soluţiilor de integrare a marketingului direct în cadrul 

organizaţiei 
4. Utilizarea criteriilor de formulare a strategiilor de marketing 

direct 
5. Proiectarea conţinutului şi operaţionalizarea strategiei de 

contact 
6. Înţelegerea elementelor manageriale ale campaniei de 

marketing direct 
 
Obiectivele disciplinei - Strategii de marketing 

Obiectivul general al 
disciplinei 

 

Obiectivul general al cursului este formarea competențelor 
profesionale necesare studenților pentru fundamentarea politicilor si 
strategiilor de marketing; interpretarea unor fenomene din mediul 
extern si intern de marketing al firmei și aplicarea unor metode de 
cercetare a pietei. 

Obiectivele specifice 
 
 

1. explicarea şi interpretarea politicilor și strategiilor de 
marketing pe baza conceptelor privind cererea şi oferta de produse și 
servicii şi a comportamentului consumatorilor; 

2. rezolvarea de probleme simple, bine definite, asociate 
vânzării produselor, prin consilierea consumatorilor în luarea 
deciziei de cumpărare; 

3. fundamentarea de planuri de comercializare a produselor, de 
oferte, de programe de promovare – publicitate, promovare directă, 
relaţii publice, marketing direct; 

4. culegerea şi prelucrarea de date din surse documentare 
alternative şi din activitatea curentă, pentru studierea si explicarea 
unor fenomene care se pot manifesta pa piata. 

 
Obiectivele disciplinei – Mediul de afaceri european 

Obiectivul general al 
disciplinei 

 

Cunoaşterea,  înţelegerea,  utilizarea  și  aplicarea  corectă  a 
conceptelor,  teoriilor,  metodelor  de  bază  și  a tehnicilor  în 
domeniul  mediul internaţional al afacerilor. 

Obiectivele specifice 
 
 

1. Descrierea,  explicarea  și  asimilarea  conceptelor,    
teoriilor,modelelorși  tehnicilor  de  evaluare  specifice  mediului 
internațional  al  afacerilor,  privind  factorii  din  mediul  natural, 
demografic, economic, tehnologic, legal și politic. 

2. Aplicarea conceptelor, teoriilor, modelelorși tehnicilorde 
analizăspecifice mediului internațional al afacerilor respectiv 
conjuncturii economice. 

3. Utilizarea de criterii și metode adecvatepentru evaluarea 
studiilor,analizelor și  rapoartelor privind mediul de  afaceri 
internațional sau legat de conjunctura economică.   

4. Proiectarea   unor studii  de  analiză  a  mediului  de  afaceri 
internațional sau rapoarte deconjunctura economică 

 
 
 



Obiectivele disciplinei - Resurse și destinații turistice 
Obiectivul general al 
disciplinei 

 

Să înţeleagă necesitatea şi importanţa valorificării în scop 
economic a resurselor turistice, a dezvoltării durabile a unei destinaţii 
turistice 

Obiectivele specifice 
 
 

Să deducă rolul activităţilor turistice în sistemul economic pe 
baza multitudinii şi varietăţii resurselor turistice; 

1. să lărgească sfera de cunoaştere a patrimoniului turistic 
naţional (natural, cultural, istoric, economic) pe tipuri de turism şi 
regiuni geografice, argumentând specificul componentelor 
patrimoniului; 

2. să privească activitatea de turism ca rezultat al interferenţei 
locale a următoarelor elemente esenţiale: turiştii, fluxurile (ca parte 
mobilă), rezidenţii şi teritoriile; 

3. să deducă necesitatea diversificării tipurilor de turism pe 
seama resurselor turistice şi impactul 

 
Obiectivele disciplinei - Tehnologie hotelieră și de restaurant 

Obiectivul general al 
disciplinei 

Demararea, organizarea, conducerea și coordonarea proceselor 
specifice din unitățile de cazare și alimentație publică 

Obiectivele specifice 
 
 

1. analizarea problemelor economice prin intermediul 
instrumentarului matematic; 

2. cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice 
disciplinei 

3. interpretarea analitică a fundamentelor tehnico-economice; 
4. cunoaşterea şi definirea conceptului de activitate hoteloeră 

specifică 
5. aplicarea cunoştinţelor dobândite în studiile de caz. 

 
 
 

 
  DECAN, 

Conf. univ. dr. Mocanu Nelu 

 
                                                                              

                                                                                    

                                                                                                           

 


