
 

STANDARDE SPECIFICE DE EVALUARE ACADEMICĂ PENTRU 

RAMURA DE ŞTIINŢĂ – 

ŞTIINŢE ECONOMICE 

 

 

  

 I. INTRODUCERE 

 

1. (a) În procesul de evaluare în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a 

programelor de studii universitare de licenţă din ramura de ştiinţă –  Ştiinţe economice se 

aplică Metodologia de evaluare externă, standardele de referinţă şi lista indicatorilor de 

performanţă ale Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior prevăzute 

în HG 1418/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi standardele specifice 

adoptate de către ARACIS. 

(b) Standardele specifice completează standardele generale. Ele sunt stabilite de către consiliul 

ARACIS şi au caracter obligatoriu. 

 

2. Standardele prezente se referă la ramura de ştiinţă – Ştiinţe economice, pentru următoarele 

domenii de studii universitare de licenţă conform actelor normative în vigoare: 

 

Domenii de licenţă Specializări 

Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor 

Economia firmei 

Economia comerţului, turismului şi serviciilor 

Merceologie şi managementul calităţii 

Economia comerţului, turismului, serviciilor 

şi managementul calităţii 

Administrarea afacerilor în servicii de 

ospitalitate 

Administrarea afacerilor în comerţ, turism, 

servicii, merceologie şi managementul 

calităţii 

Cibernetică, statistică şi informatică 

economică 

Cibernetică economică 

Statistică şi previziune economică 

Informatică economică 

Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune 

Economie Economie generală 

Economie agroalimentară 

Economia mediului 

Economie şi comunicare economică în afaceri 

Economie agroalimentară şi a mediului 

Economie generală şi comunicare economică 

Economie şi finanţe 



 

 

Finanţe Finanţe şi bănci 

Management Management 

Managementul dezvoltării rurale durabile 

Marketing Marketing 

Economie şi afaceri internaţionale Economie internaţională 

Afaceri internaţionale 

Economie şi afaceri internaţionale 

 

3. Programele de studiu trebuie să includă un trunchi comun de discipline care asigură 

formarea de bază a unui economist. Aceste discipline acoperă un număr minim de 60 credite 

de studiu transferabile (ECTS); restul de credite, până la 180, fiind obţinute de către studenţi 

prin activităţile desfăşurate la discipline specifice programului de licenţă. 

 

4. Activitatea de învăţământ la programul de licenţă, pentru care se solicită autorizarea de 

funcţionare provizorie, nu a început fără controlul şi avizarea ARACIS. 

 

 II. PERSONALUL DIDACTIC 

 

1. Standardele privind personalul didactic sunt cele formulate în HG nr. 1418/2006, cu 

precizările stabilite în standardele generale şi specifice aprobate de ARACIS, după cum 

urmează: 

a. Raportul număr de posturi didactice al programului evaluat şi numărul de studenţi 

trebuie să aibă următoarele valori maxime: 

- la programele  IF – maximum 1 pd / 25 studenţi; 

- la programele IFR şi ID  - maximum 1 pd / 35 studenţi. 

b. Raportul dintre cadrele didactice titulare şi capacitate aprobată la nivelul tuturor 

programelor de studii universitare de licenţă şi master din ramura de ştiinţe – Ştiinţe 

economice, la toate formele de învăţământ, este maximum 1 la 35 sau raportul dintre 

cadrele didactice şi capacitate aprobată la nivelul tuturor programelor de studii 

universitare de licenţă şi master din ramura de ştiinţe – Ştiinţe economice, la toate 

formele de învăţământ, este maximum 1 la 30. 

c. Titularii disciplinelor de specialitate, precizate în Anexa 3  pentru fiecare program de 

studii, au titlul de doctor / sunt conducători de doctorat / au tema tezei de doctorat în 

domeniul fundamental științe economice (teza de doctorat abordează o tematică din 

domeniul respectiv) în domeniul disciplinelor predate. 

 

 III. CONŢINUTUL PROCESULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

 

1. Standardele referitoare la conţinutul procesului de învăţământ în ramura de ştiinţe Ştiinţe 

economice sunt cele aprobate de Consiliul ARACIS, elaborate în conformitate cu HG 

1418/2006, cu modificările şi completările ulterioare, completate cu listele de discipline, astfel: 

a) Lista disciplinelor fundamentale – DF (Anexa 1); 



 

 

b) Lista disciplinelor din domeniu – DD (Anexa 2);  

c) Lista disciplinelor de specialitate – DS (Anexa 3); 

d) Lista disciplinelor complementare – DC (Anexa 4). 

 

2. Durata studiilor universitare de licenţă şi a creditelor de studiu, pe forme de învăţământ, 

este următoarea: 

 a) învăţământ cu frecvenţă , durata 3 ani, cu minimum 180 ECTS ; 

b) învăţământ cu frecvenţă redusă, durata 3 ani, cu minimum 180 ECTS;  

c) învăţământ la distanţă, durata 3 ani, cu minimum 180 ECTS. 

Fiecare semestru va avea minimum 30 ECTS. 

3. Planurile de învăţământ sunt elaborate cu respectarea următoarelor cerinţe: 

a) să se regăsească definirea clară şi delimitarea precisă a competenţelor profesionale şi 

transversale; 

b) să fie asigurată compatibilitatea cu planurile şi programele de studii din ţări ale 

Uniunii Europene; 

c) să fie asigurată compatibilitatea la nivel naţional din punctul de vedere al: 

- disciplinelor de studiu, prin consultarea nomenclatorului de discipline stabilite la 

reuniunile cu reprezentanţii  instituţiilor din domeniu (anexele 1-4); 

- duratei semestrelor de studiu: 14 săptămâni pentru toate semestrele. Anul II cuprinde 

3 săptămâni de practică, respectiv 84 ore care se pot desfășura comasat sau pe 

parcursul anului. 

d) încărcarea medie săptămânală va fi cuprinsă între 20 - 28 ore/săptămână 

4. Analiza conţinutului planului de învăţământ priveşte respectarea următoarelor standarde: 

a) Numărul de ore pentru întregul ciclu al studiilor de licenţă este cuprins între 1680-

2352 ore, adică: 

Durata minimă de 20 ore/săptămână Durata maximă de 28 ore/săptămână 

6 semestre x 14 săptămâni x 20 ore = 1680 6 semestre x 14 săptămâni x 28 ore = 2352 

Total = 1680 Total = 2352 

 

b) Structura orelor de activitate didactică, după conţinutul disciplinelor de studiu şi cu 

respectarea nomenclatorului disciplinelor, se calculează la număr de ore. Aceasta se 

încadrează astfel: 

- discipline fundamentale – DF ----------------25–30%; 

- discipline din domeniu – DD -----------------35–40%; 

- discipline de specialitate – DS ---------------25–30%,  

din care: 

 proiectul de licenţă – PL --------------------------------------- min 3 % 

 discipline complementare – DC --------------------------------5–10 % 

- discipline relevante pentru pregătirea în domeniu a studenților, disponibile conform 

opțiunilor instituțiilor ------ 0–15 %. 



 

 

Pentru domeniile studiilor de licenţă care au o singură specializare, disciplinele din domeniu 

se confundă cu cele de specialitate. Ca atare, ponderea cumulată a acestora va reprezenta 60–

70% din totalul orelor de activitate didactică. 

c) Structura orelor de activitate didactică după caracterul disciplinelor impuse de 

asigurarea pregătirii: 

- discipline obligatorii – DO -------------- 80–90% 

- discipline opţionale (la alegere) – DA ----------- 10–20% 

- discipline facultative – DF, în afara acestei structuri. Se finalizează prin „probă de 

verificare”, iar punctele credit se atribuie în afara celor 180 ECTS ale ciclului de licenţă. 

d) disciplinele din planul de învăţământ trebuie să aibă o succesiune logică. O 

disciplină se eşalonează pe un singur semestru şi se încheie cu evaluarea cunoştinţelor. 

e) fişele disciplinelor trebuie să respecte formularul din Anexa 3 la OM nr. 5703 din 

2011. 

g) Disciplinele opţionale nu se includ în anul I de studiu cu excepţia celei de-a doua 

limbi străine. Pachetul disciplinelor opţionale cuprinde cel puţin 2 discipline din 

categoriile disciplinelor de specialitate. 

5. Practica de specialitate organizată are o durată de 3 săptămâni, respectiv 84 de ore şi este 

apreciată cu un număr de 3 ECTS. Evaluarea practicii se face prin „colocviu” cu notare de la 10 

la 1. 

 

 IV. STUDENŢII 

 

1. Formaţiile de studiu respectă normele legale, adică:  

- seria de curs, maximum 180 studenţi; 

- grupa de studenţi, maximum 30 studenţi; 

-subgrupa de studenţi, maximum 15 studenţi. 

 

2. Taxele de şcolarizare ale studenţilor sunt calculate în concordanţă cu costurile medii de 

şcolarizare pe an universitar din învăţământul public finanţat de la buget și au la bază o 

fundamentare detaliată. Taxele de şcolarizare şi cele adiţionale (taxe de susţinere a examenului 

de licenţă, taxele de eliberare a diferitelor duplicate la anumite documente, etc.), aferente 

anului universitar în curs, fac parte integrantă din contractul de studii, nu pot fi modificate în 

timpul anului universitar, sunt aprobate de Senatul universității și sunt făcute publice, 

inclusiv pe site-ul instituției. 

 

V. CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ 

 

1. Fiecare cadru didactic și de cercetare propriu desfășoară activități de cercetare științifică în 

domeniul disciplinelor pe care le acoperă, valorificate prin publicații în reviste de specialitate 

sau edituri din tară sau din  străinătate, indexate în baze de date sau recunoscute de către 

comunitatea științifică din domeniu, comunicări științifice prezentate la sesiuni, simpozioane, 

seminarii etc. din țară și/sau străinătate, rapoarte de cercetare, de expertiză, de consultantă 



 

 

etc., pe bază de contracte sau convenții încheiate cu parteneri din țară și/sau străinătate, cu 

evaluare atestată de către comisii de specialitate etc. 

 

 

VI. BAZA MATERIALĂ 

 

1. Universitatea dispune de licenţă pentru cel puţin un software de specialitate corespunzător 

domeniului de licenţă în care se încadrează programul de studii universitare de licenţă evaluat 

(fac excepţie suita Office sau alte software-uri asemănătoare); spre exemplu SPSS, CIEL, 

Galileo și altele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexa 1 

 

LISTA DISCIPLINELOR DIN TRUNCHIUL COMUN CARE NU POT LIPSI DIN 

FORMAREA DE BAZĂ A UNUI ECONOMIST – DISCIPLINE FUNDAMENTALE 

 

Nr. crt. Denumirea disciplinei, cu variante posibile 

1.  Contabilitate 

2.  Informatică 

3.  Marketing 

4.  Economie 

5.  Statistică 

6.  Finanţe 

7.  Management 

8.  Matematică 

9.  Econometrie / Economie europeană 

10.  Drept / Dreptul afacerilor 

11.  Limba străină 

12.  O disciplină socio-umană (sociologie, psihologie, politologie, filozofie, 

geografie, istorie economică, etică în afaceri etc.) 

 

Notă: Aceste discipline, incluse în planul de învăţământ al fiecărei specializări, trebuie 

să însumeze un număr minimum de 60 ECTS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Anexa 2 

 

LISTA DISCIPLINELOR DIN DOMENIU – DD 

 

I. Domeniul de licenţă ECONOMIE 

 

Discipline: 

1. Economie 1 / Microeconomie  

2. Economie 2 / Macroeconomie 

3. Teoria economică a firmei / Economia întreprinderii  

4. Analiza economico – financiară 

5. Practica 

6. Metodologia elaborării lucrării de licență / Cercetări pentru elaborarea lucrării de licență 

7. Economia întreprinderii / Economia şi gestiunea întreprinderii / Teoria economica a firmei 

 

 

II. Domeniul de licenţă ADMINISTRAREA AFACERILOR 

 

Discipline: 

1. Economia întreprinderii / Bazele economiei întreprinderii  

2. Anteprenoriat / Iniţierea afacerii 

3. Cultura anteprenorială / Managementul firmei / Managementul costurilor 

4. Management strategic / Strategii investiţionale în afaceri / Documentaţia tehnico-economică 

a investiţiilor / Evaluarea şi finanţarea investiţiilor 

5. Mediul de afaceri european / Investiţiile şi economia UE / Cercetări de marketing  

6. Tehnica negocierilor / Tehnica negocierilor în afaceri 

7. Comunicare şi negociere comercială / Comunicare comercială / Comunicare şi relaţii publice 

în afaceri 

8. Managementul resurselor umane / Management comparat  

9. Fiscalitate 

10. Audit / Control şi audit financiar 

11. Tehnici promoţionale / Tehnici comerciale / Merchandising / Comportamentul 

consumatorului 

12. Analiză economico-financiară 

13. Sisteme informaţionale şi aplicaţii informatice în administrarea afacerilor / Tehnologii 

internet pentru afaceri / Sisteme informaţionale de gestiune / Prelucrări statistice pe computer 

14. Managementul relaţiilor cu clienţii / Managementul vânzării / Logistica şi distribuţia 

mărfurilor / Logistică / Transporturi 

15. Managementul proiectelor în afaceri / Proiecte economice şi jocuri de întreprindere / 

Proiecte economice 

16. Managementul relaţiilor cu furnizorii / Managementul cumpărării/ Achizitii  

17. Etica în afaceri 



 

 

18. Asigurări şi reasigurări / Managementul asigurărilor 

19. Economie monetară şi financiară / Tehnici şi operaţiuni bancare / Bănci şi operaţiuni 

bancare 

20. Contabilitate managerială  

21. Marketing internaţional  

22. Comerţ electronic 

23. Concurenţă şi preţuri 

24. Management internaţional  

25. Drept comercial 

26. Drept comunitar / Drept bancar 

27. Practică 

28. Metodologia elaborării lucrării de licență / Cercetări pentru elaborarea lucrării de licență 

30. Managementul calităţii 

 

III. Domeniul de licenţă FINANŢE1 

 

Discipline: 

1. Contabilitate financiară; 

2. Contabilitate managerială/Contabilitate de gestiune; 

3. Controlling/Control de gestiune/Audit intern; 

4. Audit Financiar/Control financiar; 

5. Finanțele firmei/Gestiunea financiară pe termen lung/Finanțe corporative I /Management 

financiar I; 

6. Gestiunea financiară a firmei/Gestiunea capitalului de lucru/Finanțe corporative II 

/Management financiar II; 

7. Analiză financiară/Analiză și planificare financiară (Analiză economico-financiară); 

8. Economie monetară/Monedă și credit; 

9. Operațiunile instituțiilor de credit; 

10. Management bancar (Gestiune bancară); 

11. Piețe de capital; 

12. Asigurări și reasigurări; 

13. Managementul portofoliului de active financiare/Evaluarea firmei; 

14. Finanțe internaționale; 

15. Finanțe publice; 

16. Gestiunea financiară a instituțiilor publice; 

17. Buget și trezorerie publică/Finanțe publice locale; 

18. Fiscalitate; 

19. Practică; 

20. Metodologia elaborării lucrării de licență/Elaborarea lucrării de licenţă. 

 

 
                                                           
1
 Disciplinele din domeniu sunt şi discipline de specialitate. 



 

 

IV. Domeniul de licenţă CONTABILITATE2 

 

Discipline: 

1. Bazele contabilității 

2. Contabilitate financiară I/ Contabilitate fundamentală  

3. Finanțe publice 

4. Baze de date și limbaje de programare/Baze de date  

5. Dreptul  afacerilor 

6. Gestiune Financiară  

7. Economie monetară 

8. Contabilitate financiară II/ Contabilitate aplicată 

9. Contabilitatea instituțiilor de credit  

10. Contabilitate și gestiune fiscală 

11. Fiscalitate 

12. Analiza economico-financiară  

13. Contabilitate de gestiune 

14. Contabilitatea instituțiilor publice / Contabilitate publică  

15. Control financiar 

16. Audit intern 

17. Control intern/Control de gestiune 

18.  Audit financiar 

19. Contabilitate consolidată 

20. Expertiză contabilă și consultanță fiscală  

21. Sisteme și raportări financiare 

22. Piețe financiare 

23. Proiectarea sistemelor informatice de gestiune/Sisteme informatice de gestiune  

24. Prețuri și concurență 

25. Sisteme informatice de asistare a deciziilor  

26. Programarea calculatoarelor 

27. Managementul afacerilor 

28. Finanțe internaționale 

29. Practică. 

30. Metodologia elaborării lucrării de licență/Elaborarea lucrării de licență 

 

V. Domeniul de licenţă CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ ECONOMICĂ 

 

Discipline: 

1. Bazele programării  

2. Sisteme de operare 

3. Bazele Cercetărior Operaţionale 

4. Bazele Ciberneticii Economice 

5. Microeconomie cantitativă 

6. Probabilităţi şi statistică matematică  

7. Bazele statisticii/Statistica descriptivă 

8. Analiza matematică 

9. Sistemul conturilor naţionale 
                                                           
2
 Disciplinele din domeniu sunt şi discipline de specialitate. 



 

 

10. Algoritmi si tehnici de programare/Algoritmi si structuri de date 

11. Baze de date/Baze de date şi programe 

12. Bazele Tehnologiei Informatiei/Informatica economică 

13. Introducere în modelarea fenomenelor economico-sociale  

14. Sondaje şi anchete / Sondaje şi anchete statistice  

15. Modele matematice în asigurări/Matematici financiare si actuariale 

16. Pachete software 

17. Sisteme informatice pentru asistarea deciziilor 

18. Afaceri electronice 

19. Practică 

20. Metodologia elaborării lucrării de licență/Elaborarea lucrării de licență 

 

 

VI. Domeniul de licenţă ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE3 

 

Discipline: 

1. Geografie economică mondială / Istoria economică mondială  

2. Limba engleză 

3. A doua limbă străină  

4. Economie europeană  

5. Economie mondială  

6. Comerţ internaţional 

7. Tehnica operaţiunilor de comerţ exterior  

8. Comunicare în afaceri în limba engleză 

9. Comunicare în afaceri în cea de-a doua limbă străină  

10. Politici comerciale 

11. Marketing internaţional 

12. Dreptul comerţului internaţional 

13. Negociere comercială internaţională 

14. Corespondenţă comercială în limba engleză 

15. Corespondenţă comercială în cea de-a doua limbă străină  

16. Managementul afacerilor internaţionale 

17. Gestiunea riscului în tranzacţiile internaţionale / Risc şi securitate internaţională  

18. Transporturi internaţionale 

19. Asigurări internaţionale  

20. Turism internaţional 

21. Finanţe internaţionale  

22. Globalizarea economică  

23. Investiţii internaţionale 

24. Politici economice comparate  

25. Burse internaţionale de mărfuri  

26. Pieţe internaţionale de capital 

                                                           
3
 Disciplinele din domeniu sunt şi discipline de specialitate, la alegere pe cele trei programe. 



 

 

27. Organizaţii economice internaţionale 

28. Tehnica plăţilor şi finanţărilor tranzacţiilor internaţionale  

29. Finanţe corporative internaţionale 

30. Politica internaţională  

31. Comerţ invizibil 

32. Practică 

33. Metodologia elaborării lucrării de licență / Cercetări pentru elaborarea lucrării de licență 

 

VII. Domeniul de licenţă MANAGEMENT 

 

Programul de studii universitare de licenţă: Management. 

 

Discipline: 

1. Informatică managerială / Baze de date pentru management 

2. Managementul producţiei / Managementul operaţiilor  

3. Management operaţional 

4. Contabilitate financiară / Contabilitate de gestiune 

5. Managementul investiţiilor / Managementul proiectelor 

6. Managementul aprovizionării şi desfacerii/Managementul aprovizionării şi vânzărilor / 

Logistică 

7. Finanţele întreprinderii / Management financiar  

8. Managementul resurselor umane 

9. Management strategic / Analiza strategică a mediului concurenţial / Strategii manageriale 

10. Managementul serviciilor 

11. Management comparat / Managementul intercultural / Management internaţional  

12. Managementul inovării 

13. Analiză economico-financiară / Analiză diagnostic şi evaluarea întreprinderii  

14. Audit 

15. Managementul IMM-urilor / Managementul micilor afaceri  

16. Simulări şi proiecte de management / Proiecte economice  

17. Comunicare şi negociere în afaceri / Comunicare de afaceri  

18. Comportament organizaţional 

19. Practică 

20. Metodologia elaborării lucrării de licență / Cercetări pentru elaborarea lucrării de licență 

21. Managementul calităţii 

 

Programul de studii universitare de licenţă: Managementul dezvoltării rurale durabile. 

 

Discipline: 

1. Ecologie şi politici ecologice; 

2. Economia mediului; 

3. Dezvoltare regională şi rurală durabilă;  



 

 

4. Tehnologii agricole comparate; 

5. Managementul procesării şi calităţii produselor agricole;  

6. Managementul mediului; 

7. Economia activităţilor alternative în mediul rural;  

8. Cooperare în economia rurală; 

9. Metodologia şi fundamentarea proiectelor de dezvoltare rurală; 

10. Evaluarea şi finanţarea proiectelor de dezvoltare rurală;  

11. Managementul IMM-urilor din spaţiul rural; 

12. Economie şi politică agrară;  

13. Economie rurală; 

14. Marketingul afacerilor din economia rurală; 

15. Planificarea şi modelarea dezvoltării rurale şi regionale;  

16. Strategii şi programe de dezvoltare rurală şi regională;  

17. Anteprenoriat şi consultanţă în economia rurală; 

18. Managementul riscurilor în economia rurală;  

19. Tehnologii agricole şi industriale nepoluante;  

20. Managementul afacerilor forestiere; 

21. Managementul şi marketingul turismului din mediul rural;  

22. Geografie teritorială; 

23. Practică 

24. Metodologia elaborării lucrării de licență / Cercetări pentru elaborarea lucrării de licență 

25. Managementul calităţii 

 

VIII. Domeniul de licenţă MARKETING4 

 

Discipline: 

1. Comportamentul consumatorului 

2. Tehnici promoţionale / Publicitate şi promovarea vânzărilor  

3. Relaţii publice 

4. Cercetări de marketing  

5. Marketing direct 

6. Logistica mărfurilor / Distribuţie şi merchandising  

7. Simulări de marketing 

8. Baze de date pentru marketing  

9. Marketingul serviciilor 

10. Marketing internaţional 

11. Cybermarketing / Sisteme informaţionale de marketing  

12. Tehnici de vânzare 

13. Proiecte de marketing 

14. Programe aplicative de marketing 

15. Marketing social-politic / Marketingul organizaţiilor non-profit  
                                                           
4
 Disciplinele din domeniu sunt şi discipline de specialitate. 



 

 

16. Business to business marketing 

17. Marketing turistic 

18. Management comercial 

19. Marketingul micilor afaceri  

20. Gestiunea forţelor de vânzare 

21. Marketing agroalimentar 

22. Analiza informaţiilor utilizând SPSS / Analiza informaţiilor de marketing  

23. Practică 

24. Metodologia elaborării lucrării de licență / Cercetări pentru elaborarea lucrării de licență 

 

NOTA:  

 

- O disciplină se poate regăsi în planul de învăţământ al disciplinelor sub una din variantele 

de denumiri. 

- Includerea acestor discipline in planul de învăţământ se va face cu respectarea ponderilor 

prevăzute în standardele ARACIS. Stabilirea concretă a disciplinelor care vor fi incluse in 

planul de învăţământ, este de competenţa Consiliului facultăţii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexa 3 

 

LISTA DISCIPLINELOR DE SPECIALITATE – DS 

 

 

I. Domeniul de licenţă ECONOMIE 

 

Programul de studii universitare de licenţă: Economie generală. 

 

Discipline: 

1. Fundamentele comunicării economice 

2. Metodologia cercetării ştiinţifice economice  

3. Studiul comparat al resurselor 

4. Baze de date 

5. Microeconomie 

6. Monedă şi credit 

7. Comunicare corporativă  

8. Macroeconomie 

9. Relaţii publice 

10. Contabilitatea afacerilor 

11. Jurnalism economic şi publicitate  

12. Economie europeană 

13. Doctrine economice  

14. Economia României 

15. Management inovaţional  

16. Economie instituţională  

17. Comunicare în afaceri 

18. Analiză economico-financiară  

19. Comunicare şi limbaj economic 

 

Programul de studii universitare de licenţă: Economie agroalimentară. 

 

Discipline: 

1. Agrofitotehnie comparată;  

2. Medii de programare; 

3. Sisteme informatice de gestiune;  

4. Sisteme horticole comparate; 

5. Procesarea şi calitatea produselor agricole;  

6. Dezvoltarea regională şi rurală; 

7. Contabilitate financiară; 

8. Comunicarea în afaceri în limbi străine;  

9. Agromarketing; 

10. Managementul exploataţiilor agricole; 

11. Asigurări şi finanţarea agriculturii / Econometrie agroalimentară aplicată;  

12. Economie şi politică agrară; 

13. Filiere agroalimentare / Burse de mărfuri agroalimentare; 

14. Analiza economico-financiară în întreprinderile agroalimentare;  

15. Logistica întreprinderilor agroalimentare; 



 

 

16. Economie alimentară; 

17. Proiecte economice în domeniul agroalimentar;  

18. Modelarea proceselor agroalimentare; 

19. Practică de specialitate;  

20. Contabilitate de gestiune; 

21. Dezvoltarea complexă a spaţiului rural; 

22. Comunicare managerială şi comportament organizaţional; 

23. Istoria gândirii economice agrare / Previziuni macroeconomice;  

24. Politică agricolă comună (PAC) / Integrare agricolă europeană;  

25. Agroturism / Cooperaţie agricolă; 

26. Zootehnie comparată. 

27. Politici de mediu / Politici ecologice 

 

Programul de studii universitare de licenţă: Economia mediului. 

 

Discipline: 

1. Dreptul mediului; 

2. Medii de programare; 

3. Sisteme informatice de gestiune;  

4. Tehnologii agricole ecologice; 

5. Tehnologii ecologice de creştere şi exploatare a animalelor ecologice;  

6. Tehnologii de procesare ecologice; 

7. Contabilitate financiară;  

8. Ecologie; 

9. Ecomarketing; 

10. Contabilitate de mediu; 

11. Modelarea proceselor de mediu; 

12. Operatori şi comunicare în managementul mediului;  

13. Politici ecologice; 

14. Proiecte economice în domeniul mediului;  

15. Logistica organizaţiilor de mediu; 

16. Dezvoltare economică regională şi rurală durabilă;  

17. Economia apelor şi a resurselor forestiere; 

18. Ecoagroturism; 

19. Sisteme de management al mediului;  

20. Gestiunea capitalului natural; 

21. Metode cantitative de analiză a ecosistemelor; 

22. Analiza economico-financiară a unităţilor de mediu; 

23. Prognoză şi orientare economică şi de mediu / Analiza datelor de mediu; 

24. Eficienţa conservării energiei / Evaluarea ciclului de viaţă a produselor / Evaluarea 

impactului ecologic; 

25. Tehnologii industriale nepoluante; 

26. Evaluarea şi analiza riscului de mediu. 

 

Programele de studii universitare de licenţă: Economie şi comunicare economică în afaceri; 

Economie generală şi comunicare economică. 

 

Discipline: 



 

 

1. Principiile comunicării economice;  

2. Comunicare corporativă; 

3. Microeconomică intermediară;  

4. Relaţii publice; 

5. Comportamentul consumatorului;  

6. Comerţ internaţional; 

7. Instituţii de credit; 

8. Sistemul conturilor naţionale;  

9. Macroeconomie intermediară;  

10. Comunicare financiar-bancară;  

11. Economia României; 

12. Dreptul Uniunii Europene;  

13. Economie instituţională;  

14. Gestiunea crizelor; 

15. Economia europeană;  

16. Comunicare în afaceri; 

17. Doctrine economice contemporane;  

18. Politici economice; 

19. Doctrine economice clasice;  

20. Studiul comparat al resurselor;  

21. Contabilitatea afacerilor; 

22. Monedă şi credit; 

23. Tehnici promoţionale; 

24. Analiză economico-financiară a întreprinderii; 

25. Operaţiuni şi comunicare în domeniul mediului / Multimedia / Analiza datelor / Modele 

matematice în asigurări. 

 

Programul de studii universitare de licenţă: Economie agroalimentară şi a mediului. 

 

Discipline: 

1. Tehnologii agricole contemporane; 

2. Managementul procesării şi calităţii produselor agroalimentare;  

3. Baze de date; 

4. Contabilitate financiară; 

5. Instituţii de credit / Sistemul conturilor naţionale / Mărfuri alimentare şi securitatea 

consumatorului / Contabilitate publică / Managementul calităţii / Contabilitate de gestiune; 

6. Creditul şi pieţele financiare;  

7. Ecologie; 

8. Managementul exploataţiilor agricole;  

9. Economie şi politică agrară; 

10. Economia mediului;  

11. Agromarketing; 

12. Practică; 

13. Dreptul Uniunii Europene / Gestiunea financiară a întreprinderii / Managementul 

investiţiilor / Monedă şi credit / Managementul relaţiilor cu clienţii; 

14. Cooperaţie rurală; 

15. Managementul întreprinderilor agroalimentare;  

16. Analiză economico-financiară; 



 

 

17. Operatori şi comunicare în managementul mediului;  

18. Dezvoltare regională şi rurală; 

19. Ecomarketing; 

20. Sondaje şi anchete statistice / Preţuri şi concurenţă / Audit intern / Sisteme informatice de 

gestiune; 

21. Asigurări în agricultură; 

22. Modelarea proceselor agroalimentare şi de mediu;  

23. Logistica întreprinderilor agroalimentare şi de mediu;  

24. Politica agricolă comunitară; 

25. Integrare agroalimentară;  

26. Proiecte economice; 

27. Control de gestiune / Marketing turistic / Instituţii şi politici europene / Buget şi trezorărie 

publică / Comunicare şi negociere în afaceri; 

28. Politici de mediu /Politici ecologice 

 

 

Programul de studii universitare de licenţă: Economie şi finanţe. 

 

Discipline: 

1. Istoria gandirii economice 1 si 2; 

2. Antreprenoriat; 

3. Modele econometrice pentru finante si macroeconomie; 

4. Economie instituţională; 

5. Teorie si politica monetară; 

6. Teoria ciclului economic; 

7. Corespondenţă comercială în engleză/franceză/germană 1 şi 2;  

8. Pieţe financiare; 

9. Sisteme economice comparate; 

10. Finantarea dezvoltarii imobiliare; 

11. Creştere şi dezvoltare – studii de caz; 

12. Bugete publice şi fiscalitate. 

 

 

II. Domeniul de licenţă ADMINISTRAREA AFACERILOR 

 

Programul de studii universitare de licenţă: Administrarea afacerilor. 

 

Disciplinele de specialitate sunt comune cu disciplinele din domeniu. 

  

 

Programul de studii universitare de licenţă: Economia firmei. 

 

Discipline: 

1. Matematică financiară;  

2. Birotică; 

3. Contabilitate financiară;  



 

 

4. Contabilitate managerială;  

5. Drept comercial; 

6. Investiţii şi risc; 

7. Managementul resurselor umane;  

8. Drept bancar / Drept comunitar; 

9. Relaţii financiare internaţionale / Tranzacţii financiare internaţionale;  

10. Management strategic; 

11. Managementul producţiei; 

12. Analiza economico-financiară;  

13. Marketing strategic; 

14. Planuri de afaceri şi jocuri de întreprindere;  

15. Tehnica negocierilor; 

16. Comunicare de afaceri în limbi străine;  

17. Practică de specialitate; 

18. Bazele economiei întreprinderii;  

19. Economie mondială. 

 

Programele de studii universitare de licenţă: Economia comerţului, turismului şi serviciilor; 

Economia comerţului, turismului, serviciilor şi managementul calităţii; Merceologie şi 

managementul calităţii, Administrarea afacerilor în comerţ, turism, servicii, merceologie şi 

managementul calităţii; Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate. 

 

Discipline: 

1. Fundamentarea ştiinţei mărfurilor;  

2. Economie comercială/în servicii/în turism; 

3. Anteprenoriat în comerţ/ turism/servicii; 

4. Comunicare comercială;  

5. Mărfuri alimentare şi securitatea consumatorului; 

8. Contabilitate publică / Comportamentul consumatorului /Tehnici promoţionale / Comerţ 

internaţional / Preţuri şi concurenţă; 

9. Administrarea întreprinderii de comerţ/turism/servicii;  

10. Mărfuri nealimentare şi securitatea utilizatorului; 

11. Tehnica operaţiunilor de turism; 

12. Sisteme internaţionale şi aplicaţii în administrarea afacerilor; 

13. Ecologie / Managementul investiţiilor /Relaţii publice / Marketing direct /Tehnici şi 

operaţiuni bancare; 

14. Ecoturism şi turism rural; 

15. Etică în comerţ, turism şi servicii;  

16. Logistica şi distribuţia mărfurilor;  

17. Tehnologie hotelieră şi de restaurant; 

18. Burse internaţionale de mărfuri / Multimedia / Relaţii monetar financiar internaţionale / 

Asigurări şi reasigurări /Geopolitică; 

19. Tehnologii comerciale  

20. Tranzacţii comerciale; 

21. Servicii şi utilităţi publice; 

22. Contabilitatea instituţiilor de credit / Managementul inovării / Statistică microeconomică / 

Reţele de calculatoare / Control de gestiune; 

23. Comerţ electronic; 



 

 

24. Antropologie comercială;  

25. Resurse şi destinaţii turistice;  

26. Servicii internaţionale. 

 

 

 

III. Domeniul de licenţă FINANŢE 

 

Programul de studii universitare de licenţă: Finanţe şi bănci. 

 

Disciplinele de specialitate sunt comune cu disciplinele din domeniu. 

 

 

IV. Domeniul de licenţă CONTABILITATE 

 

Programul de studii universitare de licenţă: Contabilitate şi informatică de gestiune. 

 

Disciplinele de specialitate sunt comune cu disciplinele din domeniu. 

 

 

V. Domeniul de licenţă CIBERNETICA, STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ ECONOMICĂ 

 

Programul de studii universitare de licenţă: Cibernetică economică. 

 

Discipline: 

1. Cercetări operaţionale 

2. Cibernetica sistemelor economice 

3. Analiza şi diagnoza sistemelor economice 

4. Teoria deciziei 

5. Microeconomie managerială 

6. Macroeconomie cantitativă 

7. Inteligenţă computaţionaşă în economie 

8. Demografie 

9. Statistică macroeconomică 

10. Serii de timp 

11. Tehnologii WEB 

12. Sisteme informaţionale pentru conducere 

13. Analiza datelor   

14. Simulare proceselor economice 

15. Economia si gestiunea riscului  

16. Dinamica sistemelor economice 

17. Teoria jocurilor 

18. Multimedia  

19. Pachete software 

20. Practică 



 

 

21. Metodologia elaborării lucrării de licență/Elaborarea lucrării de licență 

 

Programul de studii universitare de licenţă: Statistică şi previziune economică. 

 

Discipline: 

1. Programarea calculatoarelor in JAVA, SGBD ORACLE  

2. Statistica populației si a nivelului de trai 

3. Metode statistice in audit  

4. Tehnologii WEB 

5. Programare orientată obiect 

6. Sisteme informaționale economice  

7. Multimedia 

8. Statistica microeconomică/Statistica spațială 

9. Testarea ipotezelor statistice 

10. Analiza statistica multidimensionala 

11. Teoria jocurilor 

12. Demografie 

13. Macroeconomie cantitativa 

14.  Utilizarea tehnologică JAVA în statistică  

15. Serii de timp 

16. Statistica piețelor financiare 

17.Previziunea economica 

18. Pachete software 

19. Practica. 

20. Metodologia elaborării lucrării de licență/Elaborarea lucrării de licență 

 

Programul de studii universitare de licenţă: Informatică economică. 

 

Discipline: 

1. Sisteme de Gestiune a Bazelor de Date Oracle/Baze de date avansate 

2. Programare orientată obiect 

3.Sisteme informaţionale economice/Sisteme informatice integrate/Managemtul proiectelor 

informatice/ Securitatea si controlul sistemelor informatice economice 

4. Structuri de date 

5. Multimedia 

6. Programarea aplicaţiilor Windows 

7. Reţele de calculatoare 

8. Statistica macroeconomica  

9. Tehnologii Web /Dezvoltarea site-rilor web 

10. Programare Java / Progamare ABAP 

11. Analiza datelor 

12. Macroeconomie cantitativa 

13. Dispozitive si aplicatii mobile/ Mobile bussines 

14. Calitate si testare software  

15. Proiectarea sistemelor informatice 

16. Medii de progamare vizuală 

17. Grafica si progamare pe internet 

18.Utilizarea internetului in afaceri 



 

 

19. Rețele e calculatoare si sisteme distribuite 

20. Instrumente software pentru grupuri de lucru 

21.Entreprise Resource Planning  

22. Practica. 

23. Metodologia elaborării lucrării de licență/Elaborarea lucrării de licență 

 

VI. Domeniul de licenţă ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE 

 

Programele de studii universitare de licenţă: Economie internaţională, Afaceri internaţionale, 

Economie şi afaceri internaţionale. 

 

Discipline de specialitate sunt comune cu disciplinele din domeniu. 

 

 

VII. Domeniul de licenţă MANAGEMENT 

 

Programele de studii universitare de licenţă: Management; Managementul dezvoltării rurale şi 

durabile. 

 

Discipline de specialitate sunt comune cu disciplinele din domeniu. 

 

 

VII. Domeniul de licenţă MARKETING 

 

Programul de studii universitare de licenţă: Marketing. 

 

Discipline de specialitate sunt comune cu disciplinele din domeniu. 

 

NOTĂ:  

- O disciplină se poate regăsi în planul de învăţământ al disciplinelor sub una din variantele 

de denumiri. 

- Includerea acestor discipline in planul de învăţământ se va face cu respectarea ponderilor 

prevăzute în standardele ARACIS. Stabilirea concretă a disciplinelor care vor fi incluse in 

planul de învăţământ, este de competenţa Consiliului facultăţii. 
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1. Limbă străină / Comunicare în afaceri 

în limbă străină / Limbă străină pentru 

afaceri 

X X X X X X  X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

2. Politologie, Etică în afaceri, 

Geopolitică, Filozofie, Psihologie, 

Sociologie rurală, Sociologie, Doctrine 

economice contemporane 

X X - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

3. A doua limbă străină X - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

4. Dezvoltare regională şi rurală - - X X X X  - - - - -   - - - - - - - - - - - 

5. Procesarea şi calitatea produselor 

agricole 

- - X X X X  - - - - -   - - - - - - - - - - - 

6. Geografie mondială / Geografie 

economică / Dezvoltare locală şi 

regională 

- - X X X X X - X X X -   - - - - - X X X - X - 

7. Managementul mediului / Ecologie şi 

protecţia mediului / Gestiunea şi 

protecţia mediului / Politici ecologie 

- - - - - -  - X X X X   - X - - - - - - - - - 

8. Dreptul comunitar X X X X X X X X X - - - X X - X - - - X X X X X - 

9. Doctrina şi deontologia profesiei 

contabile 

- - - - - -  - - - - -   - X - - - - - - - - - 

10. Comunicare şi relaţii publice - X X - - - X - X - X - X X X X - - - - - - - X - 

11. Ecotehnologie - X _ - X -  - X - - -   - - - - - - - - X - X 

12. Dreptul muncii - - - - X -  X X X - -   - - - - - - - - X - - 

13. Design şi estetica mărfurilor - - - - - -  - - X X X  X X - - - - - - - - - - 

14. Amenajarea turistică a teritoriului - - X X X -  - - X - X X X - - - - - - - - - X - 

 
NOTA:  

- O disciplină se poate regăsi în planul de învăţământ al disciplinelor sub una din variantele de denumirii. 

- Includerea acestor discipline in planul de învăţământ se va face cu respectarea ponderilor prevăzute în standardele ARACIS. Stabilirea concretă a disciplinelor care vor fi incluse 

in planul de învăţământ, este de competenţa Consiliului facultăţii. 


