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PROGRAMA ANALITICA 

 

Denumirea 
disciplinei 

ETICA ÎN AFACERI 

 
Codul disciplinei M.T.2.2.19 Semestrul  II Numărul de credite 3 

 
Facultatea Fac. de Management Turistic si Comercial  Numărul orelor pe semestru/activitati 
Domeniul Administrarea afacerilor  Total C S AT AA 
   33 22 11   

 
Categoria formativă a disciplinei 
DF-fundamentală, DG-generală, DS-de specialitate, DE – economică/managerială, DU-umanistă  

DS 
 

Categoria de opţionalitate a disciplinei: DI-impusă, DO-opţională (la alegere), DL-liber aleasă (facultativă) DI 
 

Discipline  
Anterioare 

Obligatorii 
(condiţionate) 

 
 

Recomandate  
 

Obiective  

Competenţe generale 
şi specifice 

Cunoaşterea şi înţelegerea (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice 
disciplinei) 

 Cunoaşterea noţiunilor de teorie generala a eticii aparţinând metaeticii, eticii 
normative şi eticii aplicate 

 Cunoaşterea problemelor specifice de natura etica si morala cu care se confrunta 
organizaţiile de afaceri în economia contemporana. 

 Definirea si conceptualizarea aspectelor eticii relaţiilor industriale, financiare si 
de marketing. 

 
Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, 
precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei) 

 Explicarea si interpretarea similitudinilor şi diferenţelor dintre doi termeni 
fundamentali: etica şi morala 

 Explicarea şi înţelegerea conceptelor de factori interesaţi şi responsabilitatea 
sociala, în toată complexitatea lor 

 Interpretarea problemelor morale pe care le implică temele principale ale eticii 
afacerilor: discriminarea, etica şi pieţele financiare, marketingul etic, corupţia 
etc. 

Instrumental aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor practice 
specifice; utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare) 

 Descrierea modalităţilor de concretizare în practica a teoriilor etice şi a 
posibilităţilor de manifestare a acestora în domeniile majore ale eticii 
fundamentale 

 Identificarea în studii de caz specifice a factorilor interesaţi şi a dimensiunilor 
responsabilităţii sociale organizaţionale. 

 Identificarea în studii de caz specifice a problemelor morale pe care le implică 
temele principale ale eticii afacerilor.  

Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul de 
marketing. promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi civice/ valorificarea 
optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile domeniului/ angajarea în relaţii 



de parteneriat cu alte persoane/participarea la propria dezvoltare profesională. 
• Asumarea comportamentala şi profesională a atributelor: etic şi moral 
• Conştientizarea necesităţii asumării responsabilităţii sociale individuale şi 

organizaţionale. 
Conţinut  

(descriptori) 
 

1. Evoluţia eticii ca ramura a filozofiei 
2. Metaetica şi etica normativa 
3. Etica aplicata. Etica profesionala 
4. Economia de piaţa şi valorile etice 
5. Pozitivism economic si umanism economic: de la modelul shareholder-

ilor la teoria factorilor interesaţi 
6. Responsabilitatea sociala 
7. Etica relaţiilor de muncă 
8. Etica si acţionariat. Etica pieţelor financiare 
9. Etica în marketing 
10. Corupţia si mediul de afaceri 
11. Etica afacerilor internaţionale 

Teste si teme de 
control 

1.  

 
Forma de evaluare: Examen.  Examen 

Stabilirea 
notei  
finale 
(procentaje) 

raspunsuri la examen 50% 
activitati aplicative atestate 25% 
teste pe parcursul semestrului 10% 
teme de control/ referate 15% 
activitati stiintifice  

Cerinte minime 

pentru nota 5 

1. Participare la cursuri si seminarii. 

2. Elaborarea unui referat. 

Cerinte pt. nota 

10 

1. Calitatea răspunsurilor. Modul de tratare a subiectelor. 

2. Prezentarea unui studiu de caz privind etica in afaceri. 

Bibliografia 1. Craciun D., Morar V., Macoviciuc V., Etica afacerilor, Editura Paideia, 

Bucuresti, 2005. 

2. Daianu D., Vranceanu R., Frontierele etice ale capitalismului, Iasi 2006 

3. Ionescu Gheorghe, Marketizarea, democratizarea si etica afacerilor, Editura 

economica, Bucuresti, 2004. 

4. Ionescu Gh., Bibu Nicolae, Munteanu Valentin, Etica in afaceri, Editura 

Universitatii de Vest, Timisoara, 2006. 

5. Popescu Doina, Cultura organizationala si etica in afaceri, Editura ASE 

Bucuresti 2006. 

6. Vadasan I., Etica in afacaeri. Elemente de microeconomie bancara. Editura 

Universitatii de Vest, Timisoara 2004. 

Lista materialelor 
didactice necesare 

Videoproiector. 

Coordonator de 
disciplină 

Grad didactic, titlul,  Semnătura 

Mițariu 

Christina  

Lector.univ.  Dr.   
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