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Învăţământ cu frecvenţă
Semestrul I
Studenţii vor alege 2 din cele 5 discipline prezentate
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Dacinia Petrescu
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Ioan-Alin Nistor
Semestrul II
Studenţii vor alege 2 din cele 6 discipline prezentate
Nr. Disciplina
Titular
credite Forma de Ore Ore
Ore
crt
verificare curs seminar laborator
Sisteme
Conf.univ.dr.Mihaela
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2
1
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Paul Lazăr
Comportamentul Conf.univ.dr.Crina
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4
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2
1
consumatorului
Dacinia Petrescu
Control şi audit
Conf.univ.dr. Sorin
5.
4
C
2
1
financiar
Romulus Berinde
Microfinanţare
Lect.univ.dr. Cristina
6.
4
C
2
1
Ioana Balint

CERCETAREA-DEZVOLTAREA PRODUSELOR
Obiective:
 Însuşirea de către studenţi a noţiunilor generale despre produse, precum şi managementul
acestora;
 Analiza mecanismului de cercetare-dezvoltare a unui produs nou;
 Studiul problemelor legate de realizarea diferitelor tipuri de produse;
 Însuşirea tacticilor de marketing şi management a noilor produse.
Conţinut:
Cap. 1 Procesul planificării produselor
Cap. 2 Produsul şi evoluţia sa pe piaţă
2.1. Conceptul de produs
2.2. Mixul de produse
2.3. Ciclul de viaţă a produsului
Cap. 3 Dezvoltarea noilor produse
3.1. Definirea şi clasificarea produselor noi
3.2. Posibilităţi de obţinere a noilor produse
3.3. Necesitatea introducerii de noi produse
3.4. Inovarea
3.5. Creativitatea
Cap. 4 Gestionarea procesului de realizare a noilor produse
4.1. Etapele procesului de realizare a noilor produse
4.2. Cercetarea ideilor
Generarea ideilor
Selectarea ideilor
4.3. Realizarea şi testarea conceptului
Realizarea conceptului
Testarea conceptului
Evaluarea afacerii
4.4. Realizarea şi testarea produsului
Realizarea produsului
Testarea produsului
Testul de piaţă
4.5. Lansarea, comercializarea şi adoptarea produsului de către consumatori
Decizii privind lansarea produsului
Procesul adoptării de către consumator
Cap.5 Evaluarea procesului de dezvoltare a noilor produse
5.1. Evaluarea succesului noilor produse
5.2. Probleme în realizarea de noi produse
5.3. Perfecţionarea procesului

FONDURI DE INVESTIŢII
Obiective
 Introducerea noţiunilor de bază specifice fondurilor de investiţii
 Prezentarea principalelor trăsături de organizare şi funcţionare a fondurilor de investiţii
 Prezentarea particularităţilor fondurilor de investiţii din România în contextul aderării la
Uniunea Europeană
Capitole:
Definirea, funcţiile şi tipologia fondurilor de investiţii
Fonduri deschise de investiţii (open – end funds)
Tipuri de fonduri deschise de investiţii – în funcţie de portofoliul constituit
Tipuri de fonduri deschise de investiţii – în funcţie de obiectivul de investiţii stabilit
Fonduri mutuale versus UCITs
Fonduri închise de investiţii (closed-end funds)
Hedge funds
Exchange traded funds
Fondurile de pensii – principii de organizare şi funcţionare
Tendinţe actuale în evoluţia fondurilor de investiţii pe piaţa americană
Tendinţe actuale în evoluţia fondurilor de investiţii pe piaţa europeană

ECONOMIA MEDIULUI
Cursul urmăreşte:
- Să le ofere studenţilor fundamentele teoretice şi practice ale economiei mediului.
- Să dezvolte o mai bună înţelegere a interacţiunii dintre economie şi mediul natural şi în mod
special a crizei ecologice, privită ca o consecinţă a dezvoltării.
- Să dezvolte înţelegerea mai bună a naturii şi rolului dezvoltării durabile, care poate atenua
prejudiciile aduse mediului până în prezent şi preveni distrugerile viitoare.
- Să sporească gradul de conştientizare asupra faptului că realizarea unei dezvoltări durabile
presupune gestiunea corectă a biodiversităţii, a surselor energetice regenerabile şi neregenerabile,
managementul riscurilor naturale şi antropice, diminuarea consecinţelor schimbărilor climatice
globate, evaluări economice pertinente ale mediului etc.
- Să prezinte strategiile de dezvoltare durabila la nivel european şi naţional.
Subiecte abordate in curs:
1. Ecologie – noţiuni fundamantele pentru economisti
2. Interacţiunea dintre economie şi mediul natural
3. Creşterea, dezvoltarea şi criza ecologică
4. Dezvoltarea durabilă şi afacerile
5. Poluarea şi protecţia mediului: aer, apa, sol, biodoversitate
6. Energia

7. Biodiversitatea
8. Riscurile naturale şi antropice şi impactul lor economic
9. Schimbările climatice globale
10. Evaluarea economică a mediului – partea I
11. Evaluarea economică a mediului – partea II
12. Producerea durabilă
13. Uniunea Europeană şi mediul natural
14. Interdependenţe între activitatea turistică şi mediul natural
MONEDĂ ȘI CREDIT
Disciplina Monedă şi credit prezintă conceptele de bază ale economiei monetare: definirea
monedei, indicatori monetari, regimuri de curs de schimb în strânsă legătură cu balanţa de plăţi a
unei economii, organizarea monetară naţională, internaţională şi europeană; tratează şi creditul,
structura sistemului bancar, intrumentele pentru interventie aflate la dispozitia bancii centrale,
precum şi structura pieţei bancare pentru plasamentele de capital.
De ce SISTEME INFORMATICE ÎN AFACERI?

Pentru că:





orice companie, pentru gestionarea activităţilor şi resurselor proprii şi pentru integrarea
optimă în mediul său de afaceri, adoptă diverse soluţii software;
aceste soluţii software optimale, se regăsesc în categoria sisteme informatice utilizate în
afaceri;
cunoaşterea categoriilor generale ale sistemelor informatice pentru afaceri, a modului de
exploatare al acestora, cât şi a instrumentelor ITC cu care pot fi generate simplu unele
sisteme, reprezintă caracteristici importante pentru orice profesionist al mediului de afaceri;
a şti să utilizeze diverse soluţii software, sisteme informatice folosite curent în activitatea
oricărei companii, conferă oricărui absolvent avantaj şi diferenţiere absolută pe piaţa muncii

Obiectivele cursului:





însusirea de către studenţi a
o notiunilor si modului de utilizarea a instrumentelor ITC si online pentru
administrarea afacerilor si pentru extensia activitatilor specifice spre mediul digital;
o noţiunilor fundamentale legate de sistemele informatice, concepte generale, tipuri;
conştientizarea rolului, locului şi importanţei utilizării sistemelor informatice în afaceri şi
identificarea soluţiilor optime pentru o companie;
identificarea şi familiarizarea cu tipurile specifice de sisteme informatice utilizate în afaceri
- sisteme informatice funcţionale şi de tranzacţionarea proceselor, pentru managementul
marketingului şi vânzărilor, pentru managementul resurselor umane, suport pentru
activitatea unei companii, interorganizaţionale, specifice turimului, ERP, SCM, CRM,
KMS, etc.





dobândirea cunoştinţelor legate de inteligenţa de business şi sistemele suport de decizie;
însusirea notiunilor si modului de utilizare a soluţiilor software
o colaborative, la nivelul unei companii;
o virtualizare, cloud si mobile cloud;
dobândirea
o cunoştinţelor legate tehnologii inteligente şi aplicabilitatea acestora la nivelul
companiilor;
o abilităţilor de realizare a propriilor soluţii informatice în funcţie de necesităţile
companiei;

EVALUAREA AFACERILOR
Cursul vizează însuşirea de către studenţi a noţiunilor fundamentale legate de domeniul evaluărilor.
Tabloul soldurilor intermediare de gestiune, analiza profitabilităţii/rentabilităţii, metode de evaluare
patrimoniale, pe bază de rentabilitate şi mixte.
Cursul este structurat în 3 module, pe unităţi de studiu, logic succedate, cuprinzând noţiuni de bază
şi de specialitate necesare în domeniul evaluării şi trebuie însuşite de către studenţi.
Primul modul se referă la noţiunile introductive în evaluări şi la elementele necesare realizării
diagnosticelor juridic, tehnic, resurse umane şi comercial.
Al doilea modul prezintă detaliat diagnosticul financiar. Se realizează analiza orizontală, verticală
şi mixtă a bilanţului , tabloul soldurilor intermediare de gestiune şi indicatorii financiari, de
rentabilitate, solvabilitate şi lichiditate.
Al treilea modul descrie tehnicile de evaluare a afacerii, pronind de la interpretarea indicatorilor
analizaţi în modulul 2. Punctul final al acestui modul îl reprezintă stabilirea unei valori aferente
firmei.

COMPORTAMENTUL CONSUMATORULUI
Succesul şi supravieţuirea pe termen lung ale unei firme depind (în majoritatea cazurilor)
de satisfacerea consumatorilor ei. Ea nu se realizează de la sine şi nici nu este rezultatul hazardului,
ci este condiţionată de înţelegerea consumatorilor: De ce cumpără? De ce au anumite preferinţe şi
nu altele? Cum se formează ele? Unde cumpără? Unde consumă?, Cu ce frecvenţă cumpără? În ce
ritm consumă? În ce condiţii cumpără? În ce condiţii consumă? Ce fac ei cu produsul după ce decid
să nu îl mai folosească în scopul pentru care l-au cumpărat? s.a.m.d.
Pentru a răspunde unor asemenea întrebări, voi, ca oamenii de afaceri, va trebui să aflaţi: ce
cred consumatorii (percepţie), ce simt (impresie), ce fac (conduită), care sunt lucrurile care

influenţează, cum se manifestă această influenţă şi cum poate fi direcţionată pentru a concorda
cu scopurile firmei.
Domeniul Comportamentul consumatorului este unul dintre cele mai incitante, importante
şi dinamice din cadrul marketingului, iar cunoaşterea consumatorilor este indispensabilă şi utilă
firmei dintr-o serie de motive, precum: consumatorul este evaluatorul produselor de pe piaţă;
consumatorul este cel mai bun judecător al inovaţiilor; consumatorul legitimează existenţa unei
firme comerciale; el decide care sunt cele mai bune moduri de a consuma un produs; consumul
produselor nu este guvernat doar de principii tehnice (mod de funcţionare, atribute), ci şi de motive
practice şi subiective proprii consumatorilor; consumatorul nu se încadrează în tiparele logicii, ci
este condus şi de emoţii, indecizie, inconştienţă, instabilitate; consumatorul este motorul schimbării
unei firme pentru că ea trebuie să se adapteze ca să supravieţuiască; consumatorul este o sursă de
idei şi oportunităţi pentru companie; chiar dacă adesea consumatorul nu ştie ce vrea, el ştie ceea ce
nu vrea; dorinţele şi aşteptările lui pot fi o sursă de inspiraţie pentru afaceri; consumatorii îşi pot
împărtăşi ideile, pot ajuta la îmbunătăţirea produselor sau la apariţia unora noi.
Diversificarea considerabilă a ofertei, creşterea puterii de cumpărare, ridicarea nivelului de
educaţie şi cultură, au intensificat nevoia cunoaşterii consumatorilor. Înţelegerea lor este
indispensabilă succesului şi supravieţuirii pe termen lung ale firmei deoarece consumatorul
reprezintă sursa veniturilor ei. Consumatorul este ca o maşinărie, ca un mecanism complex ale cărui
principii de funcţionare, structură, modalităţi de reacţie, condiţionări trebuie sa le înţelegem, şi
tocmai acest obiectiv şi-l propune cursul Comportamentul consumatorului, structurat astfel:
1. Comportamentul consumatorului – definirea conceptului, rolul şi importanţa studierii sale
2. Factorii care influenţează comportamentul consumatorului: Factorii culturali, Factorii economici,
Factorii personali şi demografici (vârsta şi stadiul din ciclul de viaţă, stilul de viaţă etc), Factorii
sociali (grupurile sociale, rolul, statutul social etc), Factorii psihologici (percepţia, motivaţia,
invăţarea, atitudinile, convingerile), Factorii situaţionali
3. Decizia de cumpărare: Ce este decizia de cumpărare?, Participanţii la decizie, Tipuri de
comportament şi decizii de cumpărare, Procesul adoptării deciziei de cumpărare
4. Consumatorul organizaţional
5. Toţi suntem consumatori: Protecţia consumatorilor în Uniunea Europeană, Protecţia
consumatorilor în România, Practici comerciale incorecte, Modalităţi alternative de rezolvare a
conflictelor – ADR
6. Comportamentul consumatorului între profit, societate şi mediu natural: Comportamentul
consumatorului şi etica, Comportamentul consumatorului şi dezvoltarea durabilă.
Vă astept în anul urmator la cursul Comportamentul consumatorului pentru ca, împreună,
să aflăm răspunsuri, să punem noi întrebări, să înţelegem mai bine consumatorii şi, astfel, să facem
un pas în plus spre a crea sau a întări o afacere de succes.

CONTROL ȘI AUDIT FINANCIAR

- prezentare curs Cursul ,,Control financiar şi audit” se axeazǎ pe prezentarea principalelor aspecte legate de controlul
financiar intern, extern şi auditul extern.
Conţinut
Controlul intern vizeazǎ asigurarea:
- faptului cǎ activitatea entitǎţii este conformǎ cu legislaţia în vigoare;
- cǎ deciziile luate de conducerea entitǎţii sunt aplicate în activitatea curentǎ a entitǎţii;
- unei bune funcţionǎri a activitǎţii interne a entitǎţii;
- fiabilitǎţii informaţiilor financiare.
Din acest punct de vedere cursul îşi propune familiarizarea cu scopul, obiectivele şi conţinutul
activitǎţilor de control intern. Sunt prezentate de asemenea diverse forme de control intern.
Abordarea controlului extern se axeazǎ pe derularea unei activitǎţi de inspecţie fiscalǎ:
- pregǎtirea inspecţiei fiscale la nivelul administraţiei fiscale (modul de selectare a entitǎţilor care
urmeazǎ a fi verificate, colectarea informaţiilor despre aceşti contribuabili şi înştiinţarea acestora
cu privire la începerea inspecţiei fiscale);
- desfǎşurarea inspecţiei fiscale propriu-zise: locul de desfǎşurare a inspecţiei, durata acesteia,
activitatea inspectorilor fiscali la faţa locului, întocmirea actelor de control fiscal);
Auditul extern este abordat (pentru entitǎţile care fac obiectul auditǎrii externe) din
perspectiva: -scopului şi a nivelului de asigurare a misiunilor de audit;
-obiectivelor unei misiuni de audit;
-modului de colectare a probelor de audit;
-responsabilitǎţii conducerii şi a auditorului financiar;
-raportului de audit întocmit de auditor la finalizarea activitǎţii de audit.
Abilitǎţi dobândite
-înţelegerea importanţei controlului intern în ceea ce priveşte informarea managerilor, înţelegerea
riscurilor la care este expusǎ entitatea;
-cunoaştererea modului de desfǎşurare a unei inspecţii fiscale;
-înţelegerea drepturilor şi a obligaţiilor pe care le au contribuabilii în relaţia cu administraţia fiscalǎ;
-stabilirea necesitǎţii auditului extern, a modului de desfǎşurare a acestei activitǎţi şi a rǎspunderii
auditorului financiar în aceste situaţii.
MICROFINANŢARE
Obiective
 Prezentarea noţiunilor generale legate de microfinanţare
 Prezentarea avantajelor şi dezavantajelor programelor de microfinantare
 Evidenţierea corelaţiei dintre tipurile de societati si programele de finantare la care pot apela
Capitole:
Notiuni introductive de microfinantare
Scheme de finantare
Cererea si oferta in microfinantare
Finantarea societatilor comerciale – notiuni generale

Programe de finantare existente pentru societatile comerciale
Atractivitatea programelor de microfinantare
Microfinantare versus credite bancare
Microfinatare – oportunitati si riscuri
Reglementarile existente in vederea obtinerii unei microfinantari
Metodologii de evaluare a impactului microfinantarii
Viitorul microfinantarii

