
FIŞA DISCIPLINEI  

 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţămînt Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

1.2. Facultatea  Ştiinţe Economice 

1.3. Departamentul  Administrarea Afacerilor şi Marketing 

1.4. Domeniul de studii Administrarea Afacerilor 

1.5. Ciclul de studii Master 

1.6. Programul de studii Administrarea dezvoltării regionale durabile 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Strategii şi politici de dezvoltare 

economică  

 

2.2. Cod disciplină ADRD 111 

2.3. Titularul activităţii de curs Burja Vasile 

2.4. Titularul activităţii de seminar Nichita Anca Ramona 

2.5. Anul de studiu I 2.6. Semestrul I  2.7. Tipul de 

evaluare (E/C/VP) 

E 2.8. Regimul 

disciplinei (O – 

obligatorie, Op – opţională, 
F – facultativă) 

O 

 

3. Timpul total estimat 

3.1. Numar ore pe 

saptamana 

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

3.4. Total ore din 

planul de învăţămînt 

42 din care: 3.5. curs 28 

  

3.6. seminar/laborator 14 

 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 47 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 70 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14 

Tutoriat  

Examinări 2 

Alte activităţi …….  
 

3.7 Total ore studiu individual 133  

3.8 Total ore din planul de învăţământ 42  

3.9 Total ore pe semestru 175  

3.10 Numărul de credite 7  
 

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 - pentru susţinerea cursului: slide-uri, materiale informative 

- echipamente tehnice: laptop, videoproiector 

5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului - pentru susţinerea seminarului: materiale informative 



- echipamente tehnice: laptop, videoproiector 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale CP7. Fundamentarea planului de afaceri, a strategiilor, planurilor şi programelor 

specifice, a procedurilor de îndeplinire, precum şi identificarea şi aplicarea 

măsurilor de corecţie în scopul realizării în cele mai bune condiţii a obiectivelor 

previzionate; 

CP8. Înţelegerea şi conştientizarea importanței elaborării de strategii de afaceri 

care să genereze o creştere durabila, sănătoasă; 

CP9.Înţelegerea noilor tendinţe pe plan mondial în domeniul dezvoltării durabile; 

CP11.Dobândirea de cunoştinţe teoretice şi practice în domeniul dezvoltării 

regionale durabile;  

CP20. Elaborarea strategiilor de dezvoltare generală a organizaţiei (strategii de 

marketing, de promovare etc.); elaborarea de studii şi analize, oportunităţi tehnico-

economice, organizatorice şi de eficienţă a activităţilor specifice organizaţiilor; 

Competenţe transversale  CT1 Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor  de etică profesională în cadrul 

propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă. Soluţionarea în 

timp real, în condiţii de asistenţă calificată, a unei probleme reale/ipotetice de la 

locul de muncă, respectând normele deontologiei profesionale. 

CT2 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi 

aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei. Realizarea 

unei lucrări/unui proiect, asumând cu responsabilitate sarcini specifice rolului într-

o echipă plurispecializată 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei Disciplina are ca obiectiv fundamental cunoaşterea de către studenţii 

masteranzi a strategiei de dezvoltare economică şi socială a 

României în contextul integrării în UE, pe diferitele ei componente. 

De asemenea studenţii vor cunoaşte instrumentele, mijloacele şi 

metodele de transpunere în practică a acesteia, şi impactul pe care îl 

poate produce asupra agenţilor economici. 

7.2 Obiectivele specifice - cunoaşterea strategiilor şi politicilor de dezvoltare economică a 

României 

- formarea abilităţilor de cercetare şi implementare a politicilor 

respective în practică; 

- modelarea capacităţilor şi atitudini de investigare a realităţilor 

economice concrete şi de aplicare a rezultatelor cercetării în 

programe de dezvoltare regională durabilă 

- dezvoltarea unei atitudini deschise şi inovatoare în domeniul 

dezvoltării regionale durabile. 

 

8. Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

8.1 Curs Metode de predare  

1 Teoria creşterii economice, fundament al politicii de 

creştere economică 

Prelegere interactiva 2 

2 Strategii şi programe de creştere economică 
Prelegere interactiva 2 



3 Instrumente, mijloace, metode. 
Prelegere interactiva 2 

4 Strategia de dezvoltare durabilă a Uniunii Europene 
Prelegere interactiva 4 

5 Strategia naţională de dezvoltare durabilă Prelegere interactiva 4 

6 Politica în domeniul concurenţei 
Prelegere interactiva 2 

7 Politica agricolă 
Prelegere interactiva 2 

8 Politica industrială 
Prelegere interactiva 2 

9 Politica comercială 
Prelegere interactiva 2 

10 Strategii de dezvoltare în sectorul terţiar 
Prelegere interactiva 2 

11 Strategii de dezvoltare durabilă regională Prelegere interactiva 2 

12. Integrarea agenţilor economici în strategiile de dezvoltare Prelegere interactiva 2 

  28 

8.2 Bibliografie 

1. Angelescu C. Stănescu I. Politici economice, Editura Economică, Bucureşti, 2001. 

2. Angelescu C. Stănescu I. Politici de creştere economică, Editura Economică, Bucureşti, 2004. 

3. Angelescu C. Socol  C. Politici de creştere economică, Politici sectoriale, Editura Economică, Bucureşti, 2005 

4. Burja Vasile- Strategii si politici de dezvoltare economica, Seria Didactica Universitatea 1 Decembrie 1918, Alba 

Iulia, 2016 

5. Christian Hen Jacques. Uniunea Europeana . . Editura.CNI Coresi.SA. 2006 

6. Ioncică M. Strategii de dezvoltare a sectorului terţiar, Editura Uranus, Bucureşti, 2004. 

7. Ciubota-Rosie   Camelia, Macoveanu Matei Politici si strategii de mediu, Editura Ecozone, Iaşi,  2008 

8. Olah Gh,Repere de politica economica ,Ed.Economica,Bucuresti,2001 

9. Profiroiu Marius, Popescu Irina- Politici europene, Editura Economica, Bucuresti , 2003 

10. Socol C. Angelescu C. Socol G.A. Politici economice, Editura Economică, Bucureşti, 2009 

11. Ştefan, M. C., Dezvoltarea regională şi locală, Editura Economică, Bucureşti, 2008  
12. Zahiu Letiţia ş.a., Politici şi pieţe agricole, Editura Ceres, Bucureşti, 2005. 

13. Strategia Naţionala pentru Dezvoltare Durabila a României Orizonturi 2013-2020-2030 
Seminar-laborator   

1 Teoria creşterii economice, fundament al politicii de 

creştere economică. Strategii şi programe de creştere 

economică 

Referat 

Discuţii 

 

2 Strategii şi programe de creştere economică 
Referat 

Discuţii 

 

3 Strategia naţională de dezvoltare durabilă 

Referat 

Discuţii 

Test de verificare 

 

4. Politici de creşere economică Referat 

Discuţii 

 

5 Strategii de dezvoltare în sectorul terţiar 
Referat 

Discuţii 

 

6 Strategii de dezvoltare durabilă regională 
Referat 

Discuţii 

 

7 Integrarea agenţilor economici în strategiile de dezvoltare 
Referat 

Discuţii 

 

Bibliografie 

- identică cu cea menţionată pentru orele de curs 

- orice altă sursă bibliografică care răspunde tematicii de seminar 



 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
Conţinuturile disciplinei sunt adaptate la cadrul legislativ actual şi poate contribui la formarea de specialişti în 

domeniul contabilităţii. Pentru studenţii care continuă studiile la un program de master în domeniul contabilităţii, 

disciplina poate constitui un punct de plecare pentru aprofundarea domeniului şi elaborarea unor lucrări cu un nivel 

ştiinţific ridicat. Prin conţinut, disciplina răspunde necesităţilor practice actuale ale angajatorilor. 

 

10. Evaluare 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală 

10.4 Curs Rezolvarea corectă şi completă 

a cerinţelor subiectelor de 

examen 

Proba scrisă în cadrul 

examenului. 

80% 

- - - 

10.5 Seminar/laborator - Corectitudinea şi 

completitudinea întocmirii 

lucrărilor practice 

Verificare pe parcurs  

Efectuarea unor lucrări 

practice/Intocmire referate 

Elaborarea de lucrări 

ştiinţifice 

 

20% 

- Conţinutul ştiinţific al 

referatelor 

- 

 - Implicarea în abordarea 

tematicii seminariilor 

 

10.6 Standard minim de performanţă: obținerea notei minim 5 

 Demonstrarea competenţelor în:  

- operaţionalizarea cu noţiuni economice generaleprivind dezvoltareadurabilă 

- abordarea fenomenelor economico-financiare prin prisma dezvoltării durabile 

- determinarea şi interpretarea indicatorilor  de dezvoltare durabilă 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs   Semnătura titularului de seminar 

    05.09.2019                  Prof. univ. dr.Burja Vasile                 Asist. univ. dr. Nichita Anca 
              
           

 

Data avizării în departament    Semnătura director de departament 

     10.09.2019              Conf. univ. dr. Ionela Gavrilă- Paven  

 

 

 

 

 
Notă: recuperarea seminarelor se va face astfel: 

Întocmirea unor referate pe tematica seminarelor 

Rezolvarea testelor grilă  

Completarea documentelor justificative 

Rezolvarea unor aplicaţii practice privind: elementele generatoare ale poziţiei şi performanţei financiare, tipuri de modificări 

bilanţiere, regulile de funcţionare a conturilor 


