
 

 
 

FIŞA DISCIPLINEI 
 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA “ARTIFEX” DIN BUCUREŞTI 
1.2 Facultatea FINANTE ȘI CONTABILITATE 
1.3 Departamentul MANAGEMENT-MARKETING 
1.4 Domeniul de studii CONTABILITATE 
1.5 Ciclul de studii LICENŢĂ  
1.6 Programul de studii / Calificarea CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE 
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 

MANAGEMENTUL MEDIULUI 

2.2 Codul disciplinei  0141FC2208 
2.3 Titularul activităţilor de curs  
2.4 Titularul activităţilor de 
seminar 

 

2.5 Anul de 
studiu 

2  2.6 Semestrul 
 

2  2.7 Tipul de evaluare 
(E - examen / V -  

verificare 
  / C - colocviu) 

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

F 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 

1 3.3 seminar / laborator 1 

3.4 Numărul de săptămâni 11  
3.5 Total ore din planul de învăţământ 22 din care:  

3.6 curs 
11 3.7 seminar / laborator 11 

Distribuţia fondului de timp: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 18 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 12 
Tutoriat 2 
Examinări  4 
Alte activităţi: consultații 2 
3.7 Total ore studiu individual 53 
3.8 Total ore pe semestru (număr de credite ECTS × 25 
ore) 

75 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum • MANAGEMENT 
4.2 de competenţe  

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
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6. Competenţele specifice acumulate 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 

C1 - Identificarea şi înregistrarea operaţiunilor economice în contabilitatea 
entităţii/organizaţiei (1 punct de credit) 
C1.1.Definirea conceptelor, procedeelor şi metodelor folosite în contabilitatea 
entităţii/organizaţiei, precum şi a factorilor economici, sociali şi legislativi care influenţează 
operaţiunile economico-financiare (0,5 puncte de credit) 
C1.3.Aplicarea conceptelor, procedeelor şi metodelor folosite în contabilitatea 
entităţii/organizaţiei pentru înregistrarea operaţiunilor economice. (0,5 puncte de credit) 
C4 - Determinarea şi interpretarea indicatorilor economico-financiari  (1 punct de credit) 
C4.1 Identificarea şi descrierea  indicatorilor economico-financiari (1 punct de credit) 
 

C
om

pe
te

nţ
e 

tr
an

sv
er

sa
le

 CT1 - Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei 
strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă (1 punct de credit) 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

5.1 De desfăşurare a 
cursului 

•  SALA DE CURS, VIDEOPROIECTOR, MANUAL 

5.2  De desfăşurare a 
seminarului / laboratorului 

• SALA DE CURS, VIDEOPROIECTOR, CAIET DE APLICATII SI 
TESTE 

7.1 Obiectivul general 
al disciplinei 

• Însusirea cunostintelor si abilitatilor manageriale la nivelul funcțiunii de 
producție în cadrul firmelor productive 

7.2 Obiectivele 
specifice 
 

Cunoștințe: R.î.1 Absolventul are cunoştinte de management al 
mediului, pentru companii atat mari cat si mici si mjlocii; 
R.î.2 Absolventul identifică particularităţile mediului 
ambiant al companiilor locale și nationale, precum şi 
impactul asupra mediului în procesul de dezvoltare a 
companiilor  
R.î.3 Absolventul deosebeşte particularităţile 
organizatorice, financiare, de resurse umane ale 
companiilor privind protejarea mediului 

 Aptitudini: 
  

R.î.1 Absolventul analizează componentele mediul 
ambiant in care evolueaza companiile pentru identificarea 
vulnerabilitatilor privind protecția mediului 
R.î.2 Absolventul utilizează conceptele specifice 
comerţului intern și internaţional şi evaluează impactul 
companiilor asupra mediului ambiant (natura) 
R.î.3 Absolventul dezbate particularităţile 
managementului companiilor de mici dimensiuni privind 
protejarea naturii 

 Responsabilitate 
și autonomie 

R.î.1 Absolventul formulează principalele elemente ale 
unei analize SWOT în mediu ambiant (natura) 
R.î.2 Absolventul dezbate alegerea şi modul de 
implementare a principalelor opţiuni strategice într-o 
companie privind protejarea mediului 
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8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare / 
lucru 

Fond de timp  Referințe 
bibliografice 

1. Probleme generale privind 
managementul mediului 
1.1. Definire, scop, sarcini 
1.2. Componentele managementului 
mediului 
1.3. Funcţiile managementului mediului 
1.4. Mecanisme si instrumente pentru 
managementul mediului 

Prezentare, 
videoproiector, suport 

de curs 

2 ore Bibl. 
obligatorie 1- 

Cap.1 
 

2.   Organizaţiile şi mediul 
2.1. Impactul activităţii organizaţiilor 
asupra mediului 
2.2. Probleme regionale şi locale 
2.3. Responsabilitatea socială a 
organizaţiilor 

Prezentare, 
videoproiector, suport 

de curs 

2 ore Bibl. 
obligatorie 2 - 

Cap.3 
 

3. Reglementări legislative privind 
protecţia mediului 
3.1. Reglementări legislative 
internaţionale 
3.2. Reglementări legislative naţionale 

Prezentare, 
videoproiector, suport 

de curs 

3 ore Bibl. 
obligatorie 4. 

4. Sisteme de management de mediu 
4.1. Sisteme de management de mediu: 
definire şi tipuri 
4.2. Sisteme de management de mediu şi 
de audit 
4.3. Sisteme complexe de management 
igienă-securitate-mediu 
4.4. Structura standardelor din seria ISO 
14000   

Prelegere, expunere 
video, dialog, 

feedback 

4 ore Bibl. 
obligatorie 3. 

Cap. 3 

TOTAL - 11 ore  
Bibliografie obligatorie: 

1. Gheres, M., (2010), Economia mediului, Editura Universitara 
2. Petru, R., (2002), Asigurarea riscurilor din mediul inconjurator, Colectia Nationala 
3. Olaru, M., Ghid pentru implementarea unui sistem de management de mediu, potrivit 

standardului ISO, Biblioteca digitala A.S.E.   
          14001 în relaţie cu standardele ISO 9000, în Orientări actuale în managementul calităţii,  
          vol.1, Editura ASE, Bucureşti, 1998. 

4. Legea nr. 220/2019 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul 
protecţiei mediului 

Bibliografie suplimentară: 
1. Petrescu, I., (2005), Managementul mediului, Editura Expert, Bucuresti 
2. Rojanschi, V., Bran, F., (2002), Politici şi strategii de mediu, Editura Economică, Bucureşti 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare / 
lucru 

Fond de timp Referințe 
bibliografice 

R.î.3 Absolventul evaluează impactul dezvoltării 
companiilor asupra mediului (naturii). 
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1. Componentele managementului 
mediului 

Studiu de caz 2 ore Bibl. 
obligatorie 1- 

Cap.1 
2 Impactul activităţii organizaţiilor 

asupra mediului. Probleme regionale şi 
locale  

Studiu de caz 3 ore Bibl. 
obligatorie 2 - 

Cap.3 
 

3 Reglementări legislative privind 
protecţia mediului  

Studiu de caz 2 ore Bibl. 
obligatorie 4 

4 Sisteme de management de mediu Studiu de caz 4 ore Bibl. 
obligatorie 3 – 

cap. 3 
TOTAL  11 ore  

Bibliografie obligatorie: 
1. Gheres, M., (2010), Economia mediului, Editura Universitara 
2. Petru, R., (2002), Asigurarea riscurilor din mediul inconjurator, Colectia Nationala 
3. Olaru, M., Ghid pentru implementarea unui sistem de management de mediu, potrivit 

standardului ISO, Biblioteca digitala A.S.E.   
          14001 în relaţie cu standardele ISO 9000, în Orientări actuale în managementul calităţii,  
          vol.1, Editura ASE, Bucureşti, 1998. 

4. Legea nr. 220/2019 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul 
protecţiei mediului 

Bibliografie suplimentară: 
1. Petrescu, I., (2005), Managementul mediului, Editura Expert, Bucuresti 
2. Rojanschi, V., Bran, F., (2002), Politici şi strategii de mediu, Editura Economică, Bucureşti 

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

Conţinutul disciplinei a fost discutat cu reprezentanţii comunităţii epistemice şi cu reprezentanţi ai 
mediului de afaceri din diverse domenii de activitate, respectiv cu reprezentanţi din sistemul cooperatist - 
Uniunea Naţională a Cooperaţiei Mesteşugăreşti – UCECOM 

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de 
evaluare 

10.3 Pondere 
din nota 
finală 

10.4 Curs • cunoaşterea terminologiei de specialitate, 
a sistemului conceptual cu care operează 
disciplina; 

• capacitatea de utilizare adecvată a 
conceptelor, principiilor, normelor, 
metodelor şi procedeelor de operare 
specifice impuse de disciplină; 

• demonstrarea capacităţii de analiză, 
sinteză şi interpretare a unor situaţii 
problematice în analiza managementului 
mediului; 

• capacitatea de corelare a aspectelor 
teoretice cu cele practice;  

examen 60% 
Testarea 
continuă pe 
parcursul 
semestrului 
 
 
 
Participarea 
activă  şi 
realizarea de 
activităţi gen 
teme / referate 
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• formarea unui mod propriu de gândire 
economică care să asigure evaluarea 
corectă a oportunităţilor şi riscurilor în 
acţiunile întreprinse; 

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

/ eseuri / 
traduceri / 
proiecte 
 

10.5 
Seminar/laborator 

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

• capacitatea de utilizare adecvată a 
conceptelor, principiilor, normelor, 
metodelor şi procedeelor de operare 
specifice impuse de disciplină; 

• demonstrarea capacităţii de analiză, 
sinteză şi interpretare a unor situaţii 
problematice în analiza managementului 
mediului; 

• capacitatea de corelare a aspectelor 
teoretice cu cele practice;  

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

Evaluarea de 
studii de caz, 
teste 

40% 

Participarea la 
activități de 
seminar 

 

10.6 Standard minim de performanţă 
• cunoaşterea principalelor elemente specifice managementului mediului; 
• identificarea strategiilor caracteristice managementului mediului; 
• evaluarea corectă a oportunităţilor şi riscurilor în acţiunile întreprinse; 
• realizarea parţială a lucrărilor practice: prezentări de materiale la seminar, teme, referate, proiecte; 
• luarea unor note de trecere la testarea continuă; 
• participarea la 50% din seminarii. 

 
Data completării: 21.09.2022 
Semnătura titularului de curs,   Semnătura titularului de seminar, 
Întocmit de Conf. univ. dr. Sorin GRESOI 
 
 
Data avizării în departament:  30.09.2022                             Avizat,       
Semnătura directorului de departament,                Responsabil program de studii, 
Conf. univ. dr. Sorin GRESOI               Lect. univ. dr. Cristina-Nicoleta CARANICA 
 
 
 
Data aprobării în Consiliul facultății: 30.09.2022              
Semnătura Decan, 
Conf. univ. dr. Andrei BUIGA 
 


