
FIŞA DISCIPLINEI 
 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA “ARTIFEX” DIN BUCUREŞTI 
1.2 Facultatea MANAGEMENT-MARKETING 
1.3 Departamentul MANAGEMENT-MARKETING 
1.4 Domeniul de studii ADMINISTRAREA AFACERILOR 
1.5 Ciclul de studii LICENŢĂ 
1.6 Programul de studii / Calificarea ECONOMIA COMERTULUI, TURISMULUI SI SERVICIILOR 
1.7 Forma de învăţământ  IF (Învăţământ cu Frecvenţă) 
1.8 Limba de studiu Română 
1.9 Anul universitar  2022 - 2023 
 
2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei ECONOMIA COOPERAŢIEI 
2.2 Codul disciplinei    0251OR3106 
2.3 Titularul activităţilor de curs LECTOR UNIV. DR. GHEORGHE ALINA 
2.4 Titularul activităţilor de seminar  
2.5 Anul de 
studiu 

III  2.6 Semestrul I  2.7 Tipul de evaluare 
(E - examen / V -  verificare 

  / C - colocviu) 

V 2.8 Regimul disciplinei 
(O - obligatorie,  
A - opţională, F- facultativă) 

O 2.9 Numărul de 
credite ECTS 

3 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care:  

3.2 curs 
2 3.3 seminar / laborator - 

3.4 Numărul de săptămâni 14  
3.5 Total ore din planul de învăţământ 28 din care:  

3.6 curs 
28 3.7 seminar / laborator - 

Distribuţia fondului de timp: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 15 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 14 
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 
Tutoriat 2 
Examinări  1 

Alte activităţi: .................. - 
3.7 Total ore studiu individual 47 
3.8 Total ore pe semestru (număr de credite ECTS × 25 ore) 75 
 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum • Istoria și doctrina cooperatistă 
4.2 de competenţe • Nu este cazul 
 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului • Sală de curs dotată cu laptop, acces la internet, videoproiector şi tablă; 
• Studenţii se vor prezenta la prelegeri cu telefoanele mobile închise; 
• Nu va fi acceptată întârzierea studenţilor la curs.  
• Online, utilizând platformele informatice Google classroom, Zoom, 
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6. Competenţele specifice acumulate 
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C1. REALIZAREA  PRESTATIILOR  IN COMERT, TURISM ȘI SERVICII(1/3) 

C1.1 Definirea adecvată a conceptelor şi principiilor specifice teoriei economice, precum şi a celor din 
domeniul comerţului, turismului şi serviciilor; (0.2 puncte credit) 

C1.2 Explicarea şi interpretarea de date si informaţii din punct de vedere cantitativ şi calitativ, pentru 
formularea de argumente şi decizii  concrete asociate comerţului, turismului şi serviciilor; (0.2 puncte 
credit) 

C1.3 Rezolvarea problemelor în contexte bine definite asociate:  conceperii, planificării şi executării de 
activităţi în cadrul firmelor de comerţ, turism şi servicii; (0.2 puncte credit) 

C1.4 Culegerea şi prelucrarea de date din surse documentare alternative şi din activitatea curentă, pentru 
evaluarea factorilor care influenţează realizarea prestaţiilor în organizaţiile din comerţ, turism şi servicii; 
(0.2 puncte credit) 

C1.5 Realizarea de proiecte profesionale prin utilizarea conceptelor, principiilor şi metodelor specifice 
domeniului comerţ, turism, servicii. (0.2 puncte credit) 
 
C6  
ASISTENŢĂ ÎN MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE(1/3 puncte credit) 

C6.1 Identificarea adecvată a conceptelor legate de planificarea, organizarea, coordonarea şi controlul 
activităţii resurselor umane în contextul specificităţii pieţei muncii din  domeniul administrării 
afacerilor.  (0.2 puncte credit) 

C6.2 Explicarea şi interpretarea de situaţii/procese concrete din domeniul  administrării afacerilor  
pentru interpretarea corectă a evoluţiilor pieţei muncii şi a evoluţiilor din interiorul firmelor în ceea ce 
priveşte angajaţii. (0.2 puncte credit) 

 

C6.3 Rezolvarea de probleme, situaţii, studii de caz specifice resurselor umane: recrutare, selecţie, 
motivare, salarizare, orarul de muncă, formare. (0.2 puncte credit) 

 

C6.4 Estimarea necesarului de resurse umane în raport cu cerinţele de volum şi eficienţă a organizaţiei. 
(0.2 puncte credit) 

 

C6.5 Fundamentarea de proiecte de recrutare, selecţie, motivare, salarizare a resursei umane din  
domeniul administrării afacerilor. (0.2 puncte credit) 
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 CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă 

riguroasă, eficientă şi responsabilă.(1/3) 

 

Zimbra, Moodle. 
5.2  De desfăşurare a 
seminarului / laboratorului 

• Sală de seminar dotată cu tablă, laptop, videoproiector şi acces la internet; 
• Studenţii se vor prezenta la seminarii cu telefoanele mobile închise; 
• Nu va fi acceptată întârzierea studenţilor la seminar; 
• Studenţii vor avea la dispoziţie diverse materiale didactice. 
• Online, utilizând platformele informatice Google classroom, Zoom, 

Zimbra, Moodle. 
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 
8. Conţinuturi 
 
8.1 Curs Metode de predare / 

lucru 
Fond de 

timp 
Referinte 

bibliografice 
1. Obiectul de studiu al economiei cooperaţiei. Prelegere 2 ore 1-Capitolul 5 
2. Noţiuni generale privind societăţile cooperatiste Prelegere 2 ore 1-Capitolul 2 
3. Elemente semnificative ale procesului de management 
 

Prelegere 2 ore 2- Capitolul 8 

4. Specificitatea organizatorică şi funcţională a organizaţiilor 
cooperatiste 

Prelegere 2 ore 2-Capitolul 8 

5. Particularităţi ale managementului cooperatist Prelegere 4 ore 2-Capitolul 4 
6. Societăţile cooperative în lume. Prelegere 4 ore 1-Capitolul 6 
7. Căi de modernizare a managementului organizaţiilor 
cooperatiste 
 
 
 

Curs interactiv 
Conversaţie euristică 

Metoda 
problematizării 

4 ore 2-Capitolul 7, 
Capitolul 8 

8. Utlizarea metodelor şi tehnicilor moderne de conducere în 
cadrul organizaţiilor cooperatiste 

Curs interactiv 
Conversaţie euristică 

Metoda 
problematizării 

4 ore 2-Capitolul 7, 
Capitolul 8 

9. Creşterea eficienţei economice prin modernizarea 
managementului societăţilor cooperative 

Curs interactiv 
Conversaţie euristică 

Metoda 
problematizării 

4 ore 1-Capitolul 7 

Total  28 ore  

7.1 Obiectivul general 
al disciplinei 

• Cunoaşterea şi înţelegerea adecvată a noţiunilor şi proceselor specifice 
economiei sociale, în general şi societăţilor cooperative, în mod special, precum 
şi a principalelor elemente caracteristice managementului societăţilor 
cooperative 

7.2 Obiectivele 
specifice 
 
 
 
 

Cunoștințe: R.î.1  Absolventul cunoaste mecanismele economice specifice 
activităţii societăţilor cooperatiste 
R.î.2 Absolventul intelege notiunea de economie sociala 
R.î.3 Absolventul identifica elemenetele specifice economiei 
cooperatiei 

Aptitudini: 
  

R.î.1 Absolventul utilizeaza caracteristicile economiei 
cooperatiei  
R.î.2 Absolventul dezvolta o  societate cooperativa  
R.î.3 Absolventul evalueaza o societate cooperativa 
 

Responsabilitate 
și autonomie 

R.î.1 Absolventul formuleaza strategii de dezvoltare a 
unitatilor cooperative 
R.î.2 Absolventul creeaza  căi de modernizare a 
managementului organizaţiilor cooperatiste 
R.î.3 Absolventul sustine cresterea eficientei economice prin 
modernizarea managementului societatilor cooperative 
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Bibliografie obligatorie: 

1. Mircea Udrescu, Alina Gheorghe(2018), Economia cooperatiei-suport de curs pentru uz 
intern, Editura Artifex, București 

2. Dumitru Dângă (2001) – „Managementul societăţilor cooperative”, Editura Artifex, Bucureşti 
 

Bibliografie suplimentara: 
 

3. Cruceru Dan (coordonator) (2015) – „Economia socială. Documentar istoric și legislativ”, 
Editura Artifex, București 

4. Cruceru Dan (2014) – „Cooperaţia în România”, Editura Artifex, Bucureşti 
5. Cruceru Dan, Gheorghe Alina,(mai 2013) Relationship between ecotourism, responsible 

tourism and cooperative domain, Revista Română de Statistică- Supliment, Trimestrul II, pp 
62-65 

6. International Co-operatives Alliance Anual Reports 2000-2013 
7. Alianța Cooperatistă Internațională (2015) – „Co-operative Governance Fit to Build 

Resilience in the Face of Complexity” 
8. (http://ica.coop/sites/default/files/attachments/ICA%20GOVERNANCE%20PAPER%20-

%20EN.pdf)   
9. Alianța Cooperatistă Internațională (2015) – „Guidance Notes to the Co-operative Principles” 
10. (http://ica.coop/sites/default/files/attachments/Guidance%20Notes%20EN.pdf ) 
11. World Co-operative Monitor (2015) – „Exploring the Co-operative Economy. Report 2015” 
12. (http://monitor.coop/sites/default/files/WCM_2015%20WEB.pdf) 
13. http://ica.coop/ 
14. http://monitor.coop/ 
15. www.ucecom.ro 

 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

Pe parcursul derulării disciplinei pot fi invitaţi practicieni pentru prelegeri punctuale. 
Anual, în perioada de analiză a planurilor de învăţământ, conținutul disciplinei și oportunitatea 
introducerii sau înlocuirii unor discipline sunt discutate cu reprezentanții comunității epistemice și cu 
reprezentanți ai mediului de afaceri din diverse domenii de activitate, inclusiv cu  reprezentanţi din 
sistemul cooperatist - Uniunea Naţională a Cooperaţiei Mesteşugăreşti – UCECOM, în vederea adaptării 
la cerințele acestora și la cele ale pieței muncii. 
 
10. Evaluare 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 
10.4 Curs •  Cunoaşterea particularităţilor 

organizatorice ale sistemului 
cooperatist 

• Cunoaşterea principalelor 
metode şi tehnici specifice 
managementului cooperatist 

• Cunoaşterea instrumentelor 
moderne utilizate în 
managementul societăţilor 
cooperative 

Test  de verificare  scris. 
Pentru a lua în considerare 
punctajul acordat pentru 
verificarea orala la lucrările 
practice, studentul trebuie să 
obţină cel puţin jumătate din 
punctajul anunţat la proba 
scrisă. 
Studenţii vor elabora, în cursul 
semestrului, un număr de 3 
referate/proiecte pe tematica 
specifica acestui curs 

60% 
 
 
 
 
 
 

40% 
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10.6 Standard minim de performanţă 
• Pentru absolvirea acestei discipline este necesară obținerea unei note finale de minim 5(cinci); 
• Notele acordate sunt între 1(unu) și 10(zece); 
• Pentru a lua în considerare punctajul acordat pentru lucrările practice, studentul trebuie să obţină cel puţin 

jumătate din punctajul anunţat la proba scrisă. 
• Studenţii au obligaţia de a elabora, în cursul semestrului, un număr minim de 2 referate din cele 3 teme 

propuse. 
 

 
Data completării: 21.09.2022 
 
Semnătura titularului de curs,                         
Lector univ. dr. Alina Gheorghe 
……………............................ 

 
Data avizării în departament: 30.09.2022      Avizat,       

       
Semnătura directorului de departament,     Responsabil program de studii,  
Conf. univ.dr. Sorin Gabriel Gresoi                                Conf. univ.dr. Anca Mihaela Melinceanu 
 
 ………………………….........                                  ……………………………………...... 
 
Data aprobării în Consiliul facultății: 30.09.2022 
 
Semnătura Decan, 
Conf. univ.dr. Anca Mihaela Melinceanu 
 
 


