
FIŞA DISCIPLINEI  

 

 

1. Date despre program 

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

1.2. Facultatea  Facultatea de Ştiinţe Economice 

1.3. Departamentul  Departamentul de Administrarea Afacerilor și 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 Cooperare economică internațională 2.2. Cod disciplină ADRD 112 

2.3. Titularul activităţii de curs Conf.univ.dr. Gavrilă-Paven Ionela 

2.4. Titularul activităţii de seminar Lect.univ.dr. Lazea Ruxandra 

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. Număr ore pe săptămână 3 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/laborator 1 

3.4. Total ore din planul de învăţămînt 42(14x3) 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 38 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 38 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 38 

Tutoriat 

 

14 

Examinări 5 
 

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  Sala dotata cu videoproiector/tabla  

5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului Sala dotata cu videoproiector/tabla  

 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale Competenţe profesionale generale și specifice: 

CP8. Înţelegerea şi conştientizarea importanței elaborării de strategii de afaceri 

care să genereze o creştere durabilă, sănătoasă;  

 



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

CP10. Specializarea masteranzilor în domeniul administrării dezvoltării regionale 

durabile cu scopul de a înţelege, analiza şi evalua activităţile pe care le implică un 

proces complex de implementare a unui proiect economic; 

CP31. Capacitatea de a planifica, coordona, implementa şi verifica activităţile 

prevăzute într-o cerere de finanţare; 

CP36. Capacitatea de a conduce şi executa activităţi de cercetare interdisciplinară 

în echipe de cercetare. 

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 Dezvoltarea cunoştinţelor masteranzilor cu privire la principalele forme 

de cooperare economică internațională şi conştientizarea rolului de ţară 

membră. 

7.2 Obiectivele specifice Aprofundarea cunoaşterii actuale şi perspectivele globalizării: organizații 

internaționale, instituţii, politici, pieţe. Înţelegerea rolului şi locului 

României ca ţară membră a organizațiilor internaționale și a Uniunii 

Europene, în special ca parte integrantă a pieţei interne europene.  

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Economia mondială 

Sistemul economiei mondiale: economiile naționale, organizațiile 

economice interstatale, societățile transnaționale, diviziunea mondială a 

muncii, relațiile economice internaționale, ordinea economică mondială. 

Prelegere 

Conversaţie 

Exemplificări 

 

Cooperarea economică internațională și integrarea economică 

internațională: delimitări conceptuale, cooperarea și parteneriatul 

internațional, formele integrării economice internaționale. 

Prelegere 

Conversaţie 

Exemplificări 

 

Problemele globale ale economiei mondiale: clasificarea principalelor 

probleme globale, Teorii si modele de abordare a problemelor globale. 

Prelegere 

Conversaţie 

Exemplificări 

 

Organizațiile economice internaționale: delimitări conceptuale, tipuri 

de organizații internaționale, exemple de organizații economice 

internaționale. 

Prelegere 

Conversaţie 

Exemplificări 

 

Uniunea Europeană: evoluţia procesului integraţionist pe continentul 

european (evoluţie pe verticală) – Planul Schuman. Tratatul de la Paris: 

CECO, Tratatul de la Paris: uniune vamală, Planul Delors: piaţa unică. 

Planul de la Maastricht: uniune economică şi monetară; Extinderea UE 

(evoluția pe orizontală) 

Prelegere 

Conversaţie 

Exemplificări 

 



Piaţa comună: natura juridică a pieţei comune, instituţii fundamentale 

care monitorizează activitatea pe piaţa internă, procesul decizional; 

Politica în domeniul comercial la nivelul Uniunii Europene: România – 

ţară membră a UE – relaţiile României cu piaţa comună a UE înainte de 

1990 (asocierea României la UE, aderarea României la UE, România în 

perioada post-aderare). 

Prelegere 

Conversaţie 

Exemplificări 

 

Uniunea Europeană şi globalizarea – efecte asupra pieţei comune: 

strategia competitivităţii și strategia dezvoltării durabile. 

Prelegere 

Conversaţie 

Exemplificări 

 

8.2 Seminar Metode de predare Observaţii 

Formele integrării economice internaţionale: importanţa principiului 

cooperării pe termen lung (jocuri de strategie), efectul de creare şi 

deturnare de comerţ, colaborarea economică, cooperarea economică, 

clubul de comerţ preferenţial 

Conversaţie 

Exemplificări 

Studii de caz 

 

Formele integrării economice internaţionale: efectul de creare şi 

deturnare de comerţ, zona de comerţ liber, uniunea vamală, piaţa comună 

Conversaţie 

Exemplificări 

Studii de caz 

 

Formele integrării economice internaţionale: efectul de creare şi 

deturnare de comerţ, piaţa unică, uniunea economică şi monetară, 

integrarea economică totală 

Conversaţie 

Exemplificări 

Studii de caz 

 

Fenomenul globalizării: efecte pozitive şi negative ale globalizării, crize 

economice mondiale şi repercusiuni, economia subterană şi impactul ei 

asupra economiei mondiale, modalităţi de estimare a economiei 

subterane 

Conversaţie 

Exemplificări 

Studii de caz 

 

Fenomenul globalizării: dimensiunea culturală a sărăciei, corupţia şi 

modalităţi de măsurare, Uniunea europeană şi economia globală 

Conversaţie 

Exemplificări 

Studii de caz 

 

Rolul organizaţiilor internaţionale în contextul economiei mondiale: 

Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) şi obiectivele de dezvoltare ale 

mileniului (ODM), Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare 

Economică (OCDE) şi gestionarea problemei paradisurilor fiscale  

Conversaţie 

Exemplificări 

Studii de caz 

 

Rolul organizaţiilor internaţionale în contextul economiei mondiale: 

Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC), Uniunea Europeană şi 

soluţionarea litigiilor comerciale internaţionale, Organizaţia Ţărilor 

Exportatoare de Petrol (OPEC), Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) 

Conversaţie 

Exemplificări 

Studii de caz 
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9. Coroborarea conţinuturilor  disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor  profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinuturile disciplinei sunt adaptate problematicii în domeniul cooperării economice internaționale. Cursul 

contribuie  la formarea deprinderilor viitorilor specialişti de investigare ştiinţifică a procesului de cooperare 

economică internațională și la identificarea stagiilor integrării economice internaționale. Cunoştinţele 

asimilate şi abilităţile dobândite la acest curs vor oferi masteranzilor posibilitatea de a identifica problemele 

economice reale, pe care să le rezolve apelând la metode şi instrumente de investigare ştiinţifice. 

 

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 

Prezenţa la întâlniri 

Examen grilă 

Intervenţii şi participarea la 

dezbateri 

60% 

40% 

10.5 Standard minim de performanţă: obținerea notei 5 (cinci) la evaluarea finală. 

 

 

Data completării      Semnătura titularului de curs Semnatura titularului de seminar 

05.09.2019     Conf.univ.dr. Gavrilă-Paven Ionela Lect.univ.dr. Lazea Ruxandra 

   

 

Data avizării în departament     Semnătura director de departament 

10.09.2019       Conf.univ.dr. Gavrilă-Paven Ionela 


