
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 MANAGEMENT 
1.5 Ciclul de studii LICENȚĂ 
1.6 Programul de studii / Calificarea MANAGEMENT 
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 ISTORIA ȘI DOCTRINA COOPERATISTĂ 
2.2 Codul disciplinei  0231OR1106 
2.3 Titularul activităţilor de curs Conf.univ.dr. CĂTĂLIN DEATCU 
2.4 Titularul activităţilor de 
seminar 

Conf.univ.dr. CĂTĂLIN DEATCU 
Asist. univ. dr. Adina Fetcu 

2.5 Anul  
de studiu 

I  2.6 Semestrul 1  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 

2 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 
3.4 Numărul de săptămâni 14  
3.5 Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.6 curs 28 3.7 seminar/laborator 14 
Distribuţia fondului de timp: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 2 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 2 
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 4 
Tutoriat - 
Examinări  - 
Alte activităţi (susținere proiecte) - 
3.8 Total ore studiu individual 8 
3.9 Total ore pe semestru (număr de credite ECTS × 25 ore) 50 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum - 
4.2 de competenţe - 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

6. Competenţele specifice acumulate 

5.1 De desfăşurare a 
cursului 

• Sală de curs dotată cu laptop, acces la internet, mijloace de videoproiecție 
şi tablă;  

5.2  De desfăşurare a 
seminarului / laboratorului 

• Sală de seminar dotată cu tablă, laptop, mijloace de videoproiecție şi acces 
la internet pentru toate posturile de lucru; 

• Studenţii vor avea la dispoziţie diverse materiale didactice. 
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C3 ELABORAREA SI IMPLEMENTAREA SISTEMULUI MANAGERIAL SI A 
SUBSISTEMELOR SALE (ALOCAREA SI REALOCAREA DE RESURSE SI 
ACTIVITATI) (1 punct credit) 

• C3.1. Descrierea conceptelor de baza si a metodelor specifice sistemului managerial 
si a subsistemelor sale (0,5 puncte credit) 

• C3.5. Realizarea de studii/lucrări privind functionarea sistemului managerial şi a 
subsistemelor sale (0,5 puncte credit) 

C5. FUNDAMENTAREA, ADAPTAREA SI IMPLEMENTAREA DECIZIILOR 
PENTRU ORGANIZATII DE MICA COMPLEXITATEA(IN ANSAMBLU SAU PE O 
COMPONENTA) (1 punct credit) 

• C5.1. Definirea conceptelor, conceptelor si metodelor manageriale de baza necesare 
in procesul decizional pentru organizatii de mica complexitate (in ansamblu sau pe o 
componenta) (0,5 puncte credit) 

• C5.3. Aplicarea principiilor şi metodelor manageriale de bază necesare în procesul 
decizional pentru organizatii de mică complexitate (în ansamblu sau pe o 
componentă) (0,5 puncte credit) 
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

7.1 Obiectivul general 
al disciplinei 

• Cunoaşterea şi însuşirea terminologiei de specialitate, a principalelor 
elemente referitoare la istoria mișcării cooperatiste mondiale, precum și 
utilizarea elementelor specifice doctrinei cooperatiste.  

7.2 Obiectivele 
specifice 
 
 
 
 

Cunoștințe: R.î.1 Absolventul înțelege conceptele fundamentale și 
particularitățile doctrinei cooperatiste. 
R.î.2: Absolventul cunoaște principalele repere istorice 
referitoare la evoluția mișcării cooperatiste mondiale. 
R.î.3 Absolventul deosebește elementele specifice 
organizațiilor cooperatiste, față de cele ale altor tipuri de 
entități economice. 

Aptitudini: 
  

R.î.1 Absolventul utilizează corect terminologia specifică 
sectorului cooperatist în vederea prezentării corecte a 
principalelor elemente caracteristice acestuia. 
R.î.2 Absolventul evaluează corect și fundamentat 
oportunitatea organizării de tip cooperatist în vederea 
identificării avantajelor pe care acest tip de organizare socio-
economică le oferă. 
R.î.3  Absolventul are capacitatea de a analiza modalitățile 
efective de îmbunătățire a activității la nivelul unei 
organizații cooperatiste.  

Responsabilitate 
și autonomie 

R.î.1 Absolventul dezbate modul de implementare și evaluare 
a activității în cadrul organizațiilor cooperatiste. 
R.î.2  Absolventul îmbunătățește modalitatea de utilizare a 
instrumentelor specifice economiei moderne în vederea 
maximizării rezultatelor organizațiilor cooperatiste. 
R.î.3 Absolventul compară modalitatea de desfășurare și 
rezultatele diferitelor activități desfășurate la nivelul 
organizațiilor cooperatiste. 



8. Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de predare / 

lucru 
Fond de timp  Referințe 

bibliografice 
1. Aspecte generale privind apariția și 

dezvoltarea doctrinei cooperatiste și 
apartenența acesteia la economia 
socială 

Curs interactiv 2 ore  Bibliografie 
obligatorie  
1- Cap. 1 
2 – Cap. 1 

2. Condiţii social-istorice ale apariţiei 
ideilor şi mişcării cooperatiste 

Curs interactiv 2 ore  Bibliografie 
obligatorie  
1 - Cap. 1 
2 – Cap. 2 

3. Începuturile şi dezvoltarea cooperaţiei 
moderne 

Curs interactiv 2 ore  Bibliografie 
obligatorie  
1- Cap. 1 
2 – Cap. 2 

4. Teoria şi practica cooperatistă în 
România în perioada 1918 - 1989 

 

Curs interactiv 4 ore Bibliografie 
obligatorie  
2 – Cap. 2 

5. Reorganizarea cooperaţiei 
meşteşugăreşti în perioada tranziţiei 
la economia de piaţă 

Curs interactiv 4 ore Bibliografie 
obligatorie  
2 – Cap. 3 

6. Reglementări legislative referitoare la 
organizaţiile economice şi sociale 
cooperatiste în România 

Curs interactiv 2 ore Bibliografie 
obligatorie  

2 – Cap. 2, 3, 4 
7. Documente ale Alianței Cooperative 

Internaționale cu privire la rolul și 
organizarea mișcării asociaționiste 
mondiale  

Curs interactiv 2 ore Bibliografie 
obligatorie  
1- Cap. 1 
2 – Cap. 2 

8. Declarația de identitate cooperatistă 
 

Curs interactiv 4 ore Bibliografie 
obligatorie  
1- Cap. 1 
2 – Cap. 5 

9. Plan de acţiune pentru un deceniu 
cooperatist: 2011 – 2020 

 

Curs interactiv 4 ore Bibliografie 
obligatorie  
1- Cap. 1 
2 – Cap. 5 

10. Situația actuală a sistemului 
cooperatist la nivel mondial și în țara 
noastră 

Curs interactiv 2 ore Bibliografie 
obligatorie  
1- Cap. 1 
2 – Cap. 1 

TOTAL  28 ore  
Bibliografie obligatorie: 

1. Cruceru D. (2015) – „Economia socială. Documentar istoric și legislativ”, Editura Artifex, 
București 

2. Dan Cruceru – „Cooperația în România. Istorie și actualitate”, Editura Artifex, 2015 
Bibliografie facultativă: 

1. International Co-operative Alliance – Cooperative identity, values & principles 
https://www.ica.coop/en/cooperatives/cooperative-identity  

2. International Co-operative Alliance – Hystory of the cooperative movement 
https://www.ica.coop/en/cooperatives/history-cooperative-movement 

3. International Co-operative Alliance – „Guidance Notes to the Co-operative Principles” (2018) 
ica.coop/sites/default/files/publication-files/ica-guidance-notes-en-310629900.pdf  

8.2 Seminar / laborator Metode de predare / Fond de timp Referințe 

https://www.ica.coop/en/cooperatives/cooperative-identity
https://www.ica.coop/en/cooperatives/history-cooperative-movement


lucru bibliografice 
1. Aspecte generale privind apariția și 

dezvoltarea doctrinei cooperatiste și 
apartenența acesteia la economia 
socială 

Curs interactiv 2 ore  Bibliografie 
obligatorie  
1- Cap. 1 
2 – Cap. 1 

 
2. Începuturile şi dezvoltarea cooperaţiei 

moderne 
Curs interactiv 2 ore  Bibliografie 

obligatorie  
1- Cap. 1 
2 – Cap. 2 

3. Teoria şi practica cooperatistă în 
România în perioada 1918 - 1989 

 

Curs interactiv 2 ore Bibliografie 
obligatorie  
2 – Cap. 2 

4. Reorganizarea cooperaţiei 
meşteşugăreşti în perioada tranziţiei 
la economia de piaţă 

Curs interactiv 2 ore Bibliografie 
obligatorie  
2 – Cap. 3 

5. Documente ale Alianței Cooperative 
Internaționale cu privire la rolul și 
organizarea mișcării asociaționiste 
mondiale  

Curs interactiv 2 ore Bibliografie 
obligatorie  
1- Cap. 1 
2 – Cap. 2 

6. Declarația de identitate cooperatistă 
 

Curs interactiv 2 ore Bibliografie 
obligatorie  
1- Cap. 1 
2 – Cap. 5 

7. Plan de acţiune pentru un deceniu 
cooperatist: 2011 – 2020 

 

Curs interactiv 2 ore Bibliografie 
obligatorie  
1- Cap. 1 
2 – Cap. 5 

TOTAL  14 ore  
Bibliografie obligatorie: 

1. Cruceru D. (2015) – „Economia socială. Documentar istoric și legislativ”, Editura Artifex, 
București 

2. Dan Cruceru – „Cooperația în România. Istorie și actualitate”, Editura Artifex, 2015 
Bibliografie facultativă: 

1. International Co-operative Alliance – Cooperative identity, values & principles 
https://www.ica.coop/en/cooperatives/cooperative-identity  

2. International Co-operative Alliance – Hystory of the cooperative movement 
https://www.ica.coop/en/cooperatives/history-cooperative-movement 

3. International Co-operative Alliance – „Guidance Notes to the Co-operative Principles” (2018) 
ica.coop/sites/default/files/publication-files/ica-guidance-notes-en-310629900.pdf 

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 
10.3 Pondere 

din nota 

https://www.ica.coop/en/cooperatives/cooperative-identity
https://www.ica.coop/en/cooperatives/history-cooperative-movement


evaluare finală 
10.4 Curs • cunoaşterea terminologiei de specialitate, a 

sistemului conceptual cu care operează organizațiile 
cooperatiste;  

• capacitatea de utilizare adecvată a conceptelor, 
principiilor, strategiilor și instrumentelor specifice 
organizațiilor cooperatiste; 

• cunoașterea principalelor repere istorice referitoare 
la evoluția mișcării cooperatiste mondiale; 

• înţelegerea principiilor care trebuie urmate în cadrul 
organizațiilor cooperatiste; 

• capacitatea de corelare a aspectelor teoretice cu cele 
practice;  

• aspectele atitudinale: seriozitatea, interesul pentru 
studiul individual şi implicarea în activitatea de 
cercetare ştiinţifică.   

Verificare 
 

60 % 

10.5 
Seminar/laborator 

• cunoaşterea terminologiei de specialitate, a 
sistemului conceptual cu care operează organizațiile 
cooperatiste;  

• capacitatea de utilizare adecvată a conceptelor, 
principiilor, strategiilor și instrumentelor specifice 
organizațiilor cooperatiste; 

• cunoașterea principalelor repere istorice referitoare 
la evoluția mișcării cooperatiste mondiale; 

• înţelegerea principiilor care trebuie urmate în cadrul 
organizațiilor cooperatiste; 

• capacitatea de corelare a aspectelor teoretice cu cele 
practice;  

• aspectele atitudinale: seriozitatea, interesul pentru 
studiul individual şi implicarea în activitatea de 
cercetare ştiinţifică.   

Testarea 
continuă pe 
parcursul 
semestrului 

10 % 

Participarea 
activă la 
seminar şi 
realizarea 
de activităţi 
gen studii 
de caz și 
proiecte 

30% 

10.6 Standard minim de performanţă 
• însuşirea vocabularului specific organizațiilor cooperatiste;  
• recunoaşterea conceptelor, principiilor, strategiilor și instrumentelor specifice activității 

organizațiilor cooperatiste; 
• înţelegerea şi explicarea elementelor specifice mișcării cooperatiste; 
• realizarea parţială a lucrărilor practice: prezentări de materiale la seminar, teme, referate, proiecte; 
• participarea la 1/2 din seminarii; 
• obținerea notei 5 la examenul final. 

Data completării: 22.09.2022 
Semnătura titularului de curs,                         Semnătura titularului de seminar, 
 
Conf. univ. dr. Cătălin Deatcu       Conf. univ. dr. Cătălin Deatcu 
         Asist. univ. dr. Elena Fetcu 
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. Sorin Gabriel Gresoi 
 
Data aprobării în Consiliul facultății: 30.09.2022 
 
Semnătura Decan, 
Conf. univ. dr. Anca-Mihaela Melinceanu 


