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FIŞA DISCIPLINEI  

 Anul universitar 2021-2022 

 Anul de studiu: III / Semestrul I 

 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

1.2. Facultatea Științe Economice 

1.3. Departamentul   Administrarea Afacerilor și Marketing  

1.4. Domeniul de studii Administrarea Afacerilor 

1.5. Ciclul de studii Licență 

1.6. Programul de studii / Calificarea ECTS  / 242102 Specialist îmbunătățire procese, 242104 Responsabil proces, 

242110 Specialist în planificarea, controlul și raportarea performanței econ 

1.7. Forma de învăţământ ID 

 

2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea 

disciplinei 
Simulări în afaceri Codul 

disciplinei 

ECTS 318 

2.2. Titularul activităţilor de curs  Conf.univ.dr. Pastiu Carmen 

2.3. Titularul activităţilor de seminar / laborator / 

proiect  

Conf.univ.dr. Pastiu Carmen 

2.4. Anul de 

studiu III 

2.5. Semestrul 

I 

2.6. Tipul de evaluare 

E 

2.7. Regimul 

disciplinei 

Conţinut Felul 

disciplinei 

DF 

Obligativitate Obligatorie

DO 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

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/ proiectului 

- materiale informative 

- echipamente tehnice: laptop, videoproiector 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

3.1. Număr de ore pe săptămână – forma 

cu frecvenţă 
3 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 1 

3.4. Total ore pe semestru – forma ID /  100 
din care: 3.5.  
AI  
 

86 
3.6. AT + TC / AA / ST + SF / L 

/ P 
14 

3.5. Distribuţia fondului de timp (se detaliază punctul 3.5. AI = 3.5.1+3.5.2.+3.5.3+3.5.4.+3.5.5+3.5.6.) 86 

ore 

3.5.1. Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe –  nr. ore AI  

 

 

  20 

3.5.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 24 

3.5.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri  36 

3.5.4.Tutoriat  2 

3.5.5.Examinări 2 

3.5.6. Alte activităţi [comunicare bidirecţională cu titularul de disciplină / tutorele] 2 

3.7. Total ore studiu individual 86 

3.8. Total ore pe semestru 100 

3.9. Numărul de credite 4 
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C1.   Cunoaşterea, înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază ale domeniului şi ale ariei de specializare; 

utilizarea lor adecvată în comunicarea profesională 

C2. Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea unor variate tipuri de concepte, situaţii, 

procese, proiecte etc. asociate domeniului 

C3. Aplicarea unor principii şi metode de bază pentru rezolvarea de probleme/situaţii bine definite, tipice 

domeniului în condiţii de   asistenţă calificată 

C5. Elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea unor principii și metode consacrate în domeniu 
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al disciplinei - familiarizarea studenţilor cu conceptele de creare a unei afaceri si luare 

deciziilor in diferite situatii concrete. 

 
7.2. Obiectivele specifice Cunoaşterea, înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază ale 

afacerilor; utilizarea lor adecvată în comunicarea profesională de 

afaceri.  

Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea unor 

variate tipuri de concepte, situaţii, procese, proiecte etc.  

Aplicarea unor principii şi metode de bază pentru rezolvarea de 

probleme/situaţii bine definite, tipice  

Cunosterea atributelor antreprenoriale  

Descoperirea increderii in fortele proprii pentru a desfasura o afacere 

Elaborarea unui plan de afaceri individual 

Descoperirea si insusirea factorilor sociali, politici si culturali 

potentatori ai antreprenoriatului 

 
 

8. Conţinuturi 

8.1. AI [capitolele din cursul în tehnologie ID] Metode de predare Observaţii 

1. AFACEREA. SUCCESUL IN AFACERI 

 

Studiu individual după 

cursul ID și alte materiale 

bibliografice recomandate 

10% AI 

2. ORGANIZAREA AFACERII. 

FUNCTIILE INTREPRINDERII.  

 

Studiu individual după 

cursul ID și alte materiale 

bibliografice recomandate 

10% AI bibliografie  

3. TRANSFORMAREA OPORTUNITATII 

IN AFACERE 

 

Studiu individual după 

cursul ID și alte materiale 

bibliografice recomandate 

10% AI bibliografie 

4. SIMULAREA PROCESULUI DE 

ACHIZITIE IN INTREPRINDERI 

Studiu individual după 

cursul ID și alte materiale 

bibliografice recomandate 

10% AI bibliografie 

5. SIMULAREA AFACERII Studiu individual după 

cursul ID și alte materiale 

bibliografice recomandate 

10% AI bibliografie 

6. PLANUL DE AFACERI Studiu individual după 

cursul ID și alte materiale 

bibliografice recomandate 

10% AI bibliografie 

7. MANAGEMENTUL ACTIVITATII DE 

RESURSE UMANE 
Studiu individual după 

cursul ID și alte materiale 

bibliografice recomandate 

10% AI bibliografie 
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8. ESTIONAREA RELATIEI CU CLIENTII Studiu individual după 

cursul ID și alte materiale 

bibliografice recomandate 

10% AI bibliografie 

9.MANAGEMENT DE PRODUS/ SERVICIU Studiu individual după 

cursul ID și alte materiale 

bibliografice recomandate 

20% AI bibliografie 

Bibliografie: 

1. Dobre, I., Mustaţă, F., Simularea proceselor economice. Editura INFOREC, Bucureşti, 1996  

2. Dodescu, G., Odăgescu, I., Scheianu, S., Năstase, P., Simularea sistemelor. Editura Militară, Bucureşti, 1986 

3. Filip, F. G., Decizie asistată de calculator: decizii, decidenţi, metode şi instrumente de bază. Editura Tehnică şi 

Editura Expert, 2002 

4. Luban, F., Modelarea şi simularea proceselor economice în transporturi, Note de curs. Centrul Editorial ASE, 

Bucureşti, 1997  

5. Kawasaki Guy , Realitatea in afaceri , Editura AMSTA PUBLISHING, 2010 

6. Pastiu Carmen - Simulari in afaceri . Seria Didactica, 2017 

7. Nicolescu, O., Plumb, I., Pricop, M., Vasilescu, I., Verboncu, I., (coordonatori), Abordări moderne în 

managementul şi economia organizaţiei. Editura Economică, Bucureşti 2003 

8. Nicolescu, O., Verboncu, I. - Management, Editura Economică, Bucuresti, 1995  

9. ****https://www.onrc.ro/index.php/ro/inmatriculari/persoane-juridice/societati-cu-raspundere-limitata-

debutant-srl-d 

10.  

8.2. AT     4 ore Metode de predare-învăţare Observaţii 

TEMA 1 

1. Procesul de achizitii in intreprindere. 

Achizitii –proces. Studiu de caz 

2. Simularea managementului de personal 

3.  

Discuții, exemple, teme de 

control/activități  propuse 

Testul de autoevaluare  - în 

suportul de curs, la finalul 

cursurilor 

Bibliografie minimală: 2 

(vezi lista) 

 

TEMA 2  

1. Gandire critica. Studii de caz  

2. Managementul portofoliului de produse/ 

servicii 

 Simularea activitatilor de marketing 

Discuții, exemple, teme de 

control/activități  propuse 

Testul de autoevaluare  - în 

suportul de curs, la finalul 

cursurilor 

Bibliografie minimală: 2 

(vezi lista) 

Bibliografie: 

1. Kawasaki Guy , Realitatea in afaceri , Editura AMSTA PUBLISHING, 2010 

2. Pastiu Carmen - Simulari in afaceri . Seria Didactica, 2017 

3. Nicolescu, O., Plumb, I., Pricop, M., Vasilescu, I., Verboncu, I., (coordonatori), Abordări moderne în 

managementul şi economia organizaţiei. Editura Economică, Bucureşti 2003 

 

 

8.3. TC    10 ( 2 ore/TC) 
Metode de transmitere a 

informaţiei 
Observaţii 

TC1: Test de evaluare 

Care sunt avantajele utilizarii unei 

microintreprinderi? 

Tipurile de societati comerciale 

 

Încărcarea temelor de 

control/activităților pe 

platforma Moodle 

2 ore studiu individual 

TC2: Test de evaluare 

1. Realizati Organigrama pentru o firma 

producatoare de incaltaminte 

3. Prezentati functia de personal.  

4. Completati un Contract de munca  

5. Intocmiti Fisa postului 

 

Încărcarea temelor de 

control/activităților pe 

platforma Moodle 

2 ore studiu individual 

TC3: Test de evaluare 

 

1. În ce constă avantajul afacerii? 

2. Viziune. misiune 

 

Încărcarea temelor de 

control/activităților pe 

platforma Moodle 

2 ore studiu individual 
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TC4: Test de evaluare 

Achizitii. Cerere de oferta .Oferta ferma 
Încărcarea temelor de 

control/activităților pe 

platforma Moodle 

2 ore studiu individual 

TC5: Test de evaluare 

Simularea afacerii 

 

Încărcarea temelor de 

control/activităților pe 

platforma Moodle 

2 ore studiu individual 

1. Pastiu Carmen – Simulari in afaceri . Seria Didactica, 2017 

 

****https://www.onrc.ro/index.php/ro/inmatriculari/persoane-juridice/societati-cu-raspundere-limitata-debutant-srl-d 

 

 

8.4. AA / L / P  Metode de predare-învăţare Observaţii 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
Conținutul prezentei fișe și implicit al cursului este rezultatul consultării informațiilor legate de cerințele mediului de afaceri, cerințe 

despre care am luat la cunoștință din întâlnirile cu reprezentanții mediului de afaceri în cadrul comisiilor CEAC pentru programele de 

studiu ale Facultăţii de Ştiinţe Economice. 

Disciplina Management este cuprinsă în pachetul de dicipline obligatorii care fac parte din formarea de bază a unui economist. 

Caracterul pragmatic al disciplinei, rezultat din operaţionalizarea principalelor activităţi specifice organizațiilor este în acord cu cerinţele 

comunităţii economice contemporane. 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. AI (curs) - evaluarea cunoștințelor acumulate Examen - grilă 60% 

10.5. TC / AA / ST / L / P - - Corectitudinea şi completitudinea 

întocmirii proiectului 

- Conţinutul ştiinţific al proiectului 

- Implicarea în abordarea tematicii 

seminariilor 

 

 

1. Realizarea unui proiect  

2. Implicarea la 

activitatile de seminar-

incarcare teme 

40% din 

care 

35% 

5 % 

10.6. Standard minim de performanţă: obtinerea notei minime 5 
- - să realizeze proiectul conform cerintelor 

- să ştie să utilizeze conceptele in situatii concrete 

- sa realizeze un plan de afaceri simplu,  

- să stabileasca strategia de promovare si sa stabileasca bugetul necesar 

- sa ia decizii in situatii impuse  

Demonstrarea competenţelor în:  

1. Cunoaşterea, înţelegerea conceptelor; utilizarea lor adecvată în comunicarea profesională , limbaj de afaceri  

Intelegerea functionarii unei afaceri mici.  

 

   

   

Coordonator de disciplină 

Conf.univ.dr. Paștiu Carmen 

Tutore de disciplină 

Conf.univ.dr. Paștiu Carmen 

 

 

 

 

 Data 

03.09.2021 

 

 

 

 

                                              Responsabil specializare ECTS ID, 

 Lect.univ.dr. Dârja Mălina 

 

  

  

 

 


