
FIŞA DISCIPLINEI  

 

Anul universitar 2020-2021 

Anul de studiu 1 / Semestrul 1 

 

 

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/COR: 242213, 

242222, 242232 

 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Strategii si politici de dezvoltare 

Economică 

2.2. Cod disciplină ADRD111 

2.3. Titularul activităţii de curs Prof. Univ.. Burja Vasile 

2.4. Titularul activităţii de seminar Prof. Univ.. Burja Vasile 

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 50 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 60 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 21 

Tutoriat  

Examinări 2 

Alte activităţi ……. - 

 

3.7 Total ore studiu individual 133 

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 dotată cu videoproiector/tablă. 

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

- echipamente tehnice: laptop, videoproiector 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale CPS1. Înțelegerea noilor tendințe pe plan mondial în domeniul dezvoltării durabile 

CPS6. Cunoașterea evantaiului larg de forme de finanțare şi utilizarea acestora 

pentru dezvoltarea regională durabilă 

CPS 9. Elaborarea strategiilor de dezvoltare generală a organizației(strategii de 

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

economice, organizatorice şi de eficientă a activităților specifice organizațiilor. 

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. 

 

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. La nivel de organizaţii studenţii masteranzi vor lua cunoştiinţă cu 

aspectele privind elaborarea strategiilor de dezvoltare durabilă a cestora. 

 

7.2 Obiectivele specifice − formarea de deprinderi şi abilităţi care să permit absolvenţilor aplicarea 

cunoştinţelor şi realizarea de activităţi profesionale în domeniul 

administrării afacerilor 

− cunoaşterea strategiilor şi politicilor de dezvoltare economică a 

României 

− cunoaşterea conţinutului strategiilor de dezvoltare a entităţilor 

economice; 

− formarea abilităţilor de cercetare şi implementare a politicilor 

respective în practică; 

− dezvoltarea unei atitudini deschise şi inovatoare în domeniul dezvoltării 

regionale durabile. 

 

8. Conţinuturi 
 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

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 

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 

   

8.2 Bibliografie - curs 

 

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 

 

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

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

Iulia, 2016 

3. Pohoată Ion Strategii si politici europene de dezvoltare durabilă, 

http://cse.uaic.ro/_fisiere/Documentare/Suporturi_curs/II_Strategii_si_politici_europene_de_dezvoltare_dur

abila.pdf 
4. Socol C. Angelescu C. Socol G.A. Politici economice, Editura Economică, Bucureşti, 2009 



5. Ştefan, M. C., Dezvoltarea regională şi locală, Editura Economică, Bucureşti, 2008  
6. Strategia Naţionala pentru Dezvoltare Durabila a României Orizonturi 2013-2020-2030 

- 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 

Conținutul prezentei fișe este rezultatul consultării informațiilor legate de cerințele administrării dezvoltării 

regionabile durabile, cerințe despre care am luat la cunoștință şi din întâlnirile cu reprezentanții instituţiilor de 

specialitate cu atribuţii în domeniul menţionat- care sunt membri în comisiile CEAC pentru programele de 

studiu ale Facultăţii de Ştiinţe Economice. 

Conţinuturile disciplinei sunt adaptate la cadrul legislativ actual şi poate contribui la formarea de specialişti în 

domeniul administrării dezvoltării regionale durabile. Pentru studenţii care continuă studiile la programul de 

master din domeniul ADRD, disciplina poate constitui un punct de plecare pentru aprofundarea domeniului şi 

elaborarea unor lucrări cu un nivel ştiinţific ridicat.  

Discipina este astfel organizată astfel încât oferă masteranzilor cunostiinţe utile pentru elaborarea strategiilor 

de dezvoltare economică, pentru monitorizarea şi implementarea acestora în acord cu cerinţele dezvoltării 

durabile la nivel regional şi local. 

 

10. Evaluare 

 

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

10.4 Curs Evaluare finală Examen oral 70% 

10.5 Seminar/laborator - Corectitudinea şi 

completitudinea întocmirii 

referatelor 

Verificare pe parcurs  

 

- Intocmirea unui  referat 

- Elaborarea unei componente 

dintr-o strategie de dezvoltare 

durabilă la nivel local sau al 

unei entitati economice 

 

 

 

30% 

- Conţinutul ştiinţific al 

referatelor 

- Implicarea în abordarea 

tematicii seminariilor 

 

10.6 Standard minim de performanţă:  

 - să elaboreze un referat si o componenta a strategiei de dezvoltare durabila 

- să cunoască, inteleagă şi sa poata operationaliza cu principalele categorii  legate de conţinutul. strategiilor de 

dezvoltare economică. 

Prezentarea la examen a studenţilor este condiţionată de: 

1.  prezenţa la seminar în proporţie de minim 70%  

2. prezenţa la curs în proporţie de minim 70% 

Studenţii absenţi la seminarii au posibilitatea recuperării seminariilor prin prezentarea şi susţinerea unui referat (pe 

tematica   seminarului la care au lipsit) înainte de examen.  

 

Data completării  Semnătura titularului de curs   Semnătura titularului de seminar 

                     Prof. univ.dr. Burja Vasile   Prof. univ. dr Burja Vasile 

5.09.2020        

 

Data avizării în departament    Semnătura director de departament 

 18.09.2020     Lect. Univ. Dr. Silvia Maican 


