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PROGRAMA ANALITICĂ 

Denumirea disciplinei MEDIUL DE AFACERI EUROPEAN 

Codul disciplinei M.ANA.2.2.6 Semestrul II Numărul de credite 8 

    

Facultatea Management Turistic şi Comercial  

 

Numărul orelor pe semestru/activităţi 

Domeniul Administrarea afacerilor Total C S L P SI 

Specializarea / 

Programe de 

studii 

Master – Administrarea şi negocierea în 

afaceri 
56 28 28    

  

Categoria formativă a disciplinei 

DF – fundamentală, DG – generală , DS – de specialitate, DC – complementară , DU – umanistă DG 

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

   

Discipline 

anterioare 

Obligatorii 
 

Recomandate 
 

Obiective Prezentarea relaţiei firmei mediu de afaceri cu particularizări în Mediul de afaceri European 

Prezentarea relaţiei management stratec – mediul de afaceri 

Competenţe 

generale şi 

specifice 

1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvata a noţiunilor specifice 

disciplinei) 

- Prezentarea noţiunilor teoretice legate de Mediul de afaceri în general 

- Prezentarea componentelor mediului de afaceri 

- Cunoaşterea conceptului de mediu extern şi mediul de afaceri 

- Cunoaşterea structuri şi a componentelor mediului de afaceri 

- Elaborarea strategiei firmei în context cu mediul extern de afaceri 

 

2. Explicare şi interpretare (explicarea si interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum 

şi a conţinuturilor teoretice si practice ale disciplinei) 

- Interpretarea exactă a legăturii sinergiei firmei – mediul de afaceri 

- Explicarea necesităţii managementul strategic al firmei 

- Scanarea componentelor mediului de afaceri şi luarea de decizii favorabile 

firmei (organizaţiei) 

 

3. Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea si evaluarea activităţilor practice 

specifice; utilizarea unor metode, tehnici si instrumente de investigare si de aplicare) 

- Utilizarea unui limbaj adecvat managementului strategic 

- Scanarea mediului de afaceri în implementarea strategiei şi tacticii de 

marketing a firmei 

 



4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive si responsabile fata de domeniul ştiinţific / 

cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori si relaţii democratice / promovarea unui 

sistem de valori culturale, morale şi civice / valorificarea optima si creativa a propriului 

potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea 

inovaţiilor ştiinţifice / angajarea in relaţii de parteneriat cu alte persoane - instituţii cu 

responsabilităţi similare / participarea la propria dezvoltare profesionala) 

- Formarea capacităţii de a lua decizii optime profitabile performante pentru 

organizaţie 
 

Continut tematic al 

cursului 
1. Conceptual de mediu de afaceri, definiţii, considerente generale, sensuri, 

înţelegeri                                                                                                                2 ore 

2. Mediul European de afaceri                                                                                   2 ore 

3. Scanarea mediului de afaceri. Probleme metodologice                                       2 ore 

4. Scanarea mediului natural geografic                                                                    4 ore 

5. Scanarea mediului demographic                                                                           4 ore 

6. Scanarea mediului cultural                                                                                    2 ore 

7. Scanarea mediului politic                                                                                       2 ore 

8. Scanarea mediului economic                                                                                  4 ore 

9. Scanarea mediului juridic                                                                                      2 ore 

10. Managementul strategic. Caracteristici de baze                                               4 ore 
 

Conţinutul 

tematic al 

seminarului 

 

1. Sensuri şi înţelesuri ale conceptului de mediu extern 

2. Mediul european al afacerilor. Particularităţi 

3. Mediul natural-geografic 

4. Mediul demografic. Libera circulaţie a forţei de muncă 

5. Mediul cultural: Semantica culturii 

6. Mediul economic. Principalele variabile economice 

7. Mediul politic. Instituţii şi organizaţii politice 

8. Mediul juridic. Asemănări şi deosebiri între legile ţărilor europene 

Teste şi teme de 

control  

Forma de evaluare (E-examen, C-colocviu/test final, PV - Probă de verificare, LP-lucrări de control  

 - răspunsurile la examen / colocviu / lucrări practice  

- activităţi aplicative atestate / laborator / lucrări practice / proiect /referat 

etc. 
 

- participarea la orele de curs şi seminar  

- teste pe parcursul semestrului  

- teme de control  

- activităţi ştiinţifice  

Bibliografia 
 

 

Titulari de disciplină Grad  didactic, titlu. Semnătura 

PAVEL CIPRIAN LECT. UNIV. DR.  

Legenda: C - curs, S – seminar, L – activităţi de laborator, P – proiect sau lucrări practice, SI – studiu individual 

 

COMPATIBILITATE INTERNAŢIONALĂ 

 


