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FIȘA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

1.2 Facultatea        Facultatea de Științe Economice 

1.3 Departamentul   Management, Marketing si Administrarea afacerilor 

1.4 Domeniul de studii                 Administrarea afacerilor 

1.5 Ciclul de studii                   Master 

1.6 Programul de studii/Calificarea    Strategii si politici de management si marketing ale firmei 

 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei              ETICA IN AFACERI SI RESPONSABILITATEA 

SOCIALA A FIRMEI 

2.2 Titularul activităţilor de curs    Prof. univ. dr. Claudia Ogrean 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Asist. univ. dr. Alma Pentescu 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare V  2.7 Regimul disciplinei Ob 

 

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 Total ore din planul de învăţământ 28 din care: 3.5 curs 14 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp                                                            ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe                             23 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate  şi pe teren                                                                             25 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri                   25 

Tutoriat 14 

Examinări 10 

Alte activităţi   

3.7 Total ore studiu individual      97 

3.9 Total ore pe semestru            125 

3.10 Numărul de credite              5 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum        ● Nu este cazul 

4.2 de competenţe        ● Nu este cazul 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 
5.1. de desfăşurare a                                     

cursului                  

● Nu este cazul 

5.2. de desfăşurare a                                    

seminarului/laboratorului 

● Nu este cazul 
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6. Competenţele specifice acumulate 
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 Fundamentarea științifică a deciziilor privind strategiile și politicile de management și 

marketing ale firmei  
o argumentarea unor enunţuri, teze, teorii si principii privind fundamentul etic si responsabil al 

afacerilor   

o capacitatea de adaptare la noi situaţii socio-profesionale definite prin prisma asumarii si 

aplicarii eticii afacerilor si CSR  

 Elaborarea, formularea, coordonarea implementării și control-evaluarea strategiilor şi 

politicilor de management și marketing ale organizaţiei 
o capacitatea fundamentării de sisteme şi strategii din perspectiva asimilării comportamentului 

etic şi responsabil în practica organizaţiilor; 

o capacitatea de fundamentare a strategiilor, planurilor şi programelor specifice, a procedurilor de 

îndeplinire, precum şi identificarea şi aplicarea măsurilor de corecţie în scopul realizării în cele 

mai bune condiţii a obiectivelor – privind etica afacerilor şi responsabilitatea socială a 

organizaţiei – previzionate 

 Elaborarea și implementarea sistemului managerial al firmei şi a subsistemelor sale, și 

exercitarea funcțiilor managementului la nivelul organizației și al diviziilor/unităților de afaceri 

strategice ale acesteia 
o capacitatea de a rezolva creativ probleme privind interesele diferite ale categoriilor de 

stakeholders implicaţi / afectaţi 

o descrierea unor stări, sisteme, procese, fenomene cu raportare la etica afacerilor – etica 

manageriala – CSR  

 Exercitarea (eficace, eficientă și de manieră integrată a) managementului activității de 

marketing a firmei și a diviziilor/unităților de afaceri strategice ale acesteia 
o capacitatea de a acţiona independent şi creativ în abordarea, analiza şi soluţionarea problemelor 

şi dilemelor etice 

o capacitatea de a elabora si aplica strategiile de dezvoltare ale organizaţiei centrate pe etica 

afacerilor şi responsabilitatea socială corporatistă 

 Managementul și utilizarea bazelor de date, informaţii şi cunoştinţe în aplicarea metodelor, 

tehnicilor şi instrumentelor de management și de marketing la nivelul firmei 
o capacitatea de a comunica rezultate în mod demonstrativ, astfel încât organizaţia să beneficieze 

din plin de pe urma integrării comportamentului etic şi responsabil în strategia şi practica sa 

curentă 
o relaţionări între diferite teorii ale eticii afacerilor si CSR si practica acestora in organizatii 
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 Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in cadrul propriei strategii de munca 

riguroasă, eficientă şi responsabilă – prin soluţionarea în timp real, în condiţii de autonomie decizională, 

a unei dileme etice reale/ipotetice de la locul de muncă. 

 Identificarea și definirea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată și autocondusă, şi 

aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei – prin realizarea unui proiect 

complex, prin asumarea cu responsabilitate a sarcinilor specifice rolului într-o echipă plurispecializată și 

autocondusă. 

 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de 

învăţare pentru propria dezvoltare – prin elaborarea şi susţinerea cu argumente a aplicării unui proiect 

personal de dezvoltare profesională. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1 Obiectivul general al disciplinei  Cunoasterea si intelegerea principalelor teorii si modele ale eticii 

afacerilor si responsabilitatii sociale a firmei – in vederea 

operationalizarii aplicate a acestora in practica decizionala si 

comportamentala a organizatiilor 

7.2 Obiectivele specifice              Înţelegerea locului şi rolului eticii afacerilor, respectiv responsabilităţii 

sociale a firmei în organizaţiile moderne; 
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 Identificarea dimensiunilor eticii afacerilor şi responsabilităţii sociale a 

firmei; 

 Relevarea şi rezolvarea dilemelor şi responsabilităţilor etice în raport cu 

diferitele categorii de stakeholders ai firmei; 

 Perceperea eticii afacerilor ca o dimensiune definitorie a managementul 

strategic al firmei, de natură a genera şi menţine avantajul competitiv 

durabil; 

 Evidenţierea influenţelor culturii asupra eticii afacerilor şi 

responsabilităţii sociale în contextul globalizării. 

    

8. Conţinuturi 
8.1 Curs                              Metode de predare Observaţii 

Abordarea eticii in afaceri din perspectiva stakeholders 

(management) 

 Dimensiuni ale mediului care afecteaza industriile, organizatiile 

si locurile de munca 
o Fortele mediului si presiunile exercitate de acestea 

o Caracteristicile “noii economii” si problemele de etica pe 

care le ridica 

 Competitie si cooperare in afaceri 
o Egoismul ingust 

o Dilemele sociale & teoria jocurilor strategice 

o Egoismul luminat si natura cooperanta a afacerilor 

 Stakeholder management 
o Analiza stakeholders  

o Corporatia si stakeholders externi 

o Corporatia si stakeholders interni 

 Prelegere 

 Expunere 

 Dezbatere 

4 ore  

 Procesul de elaborare, implementare şi optimizare a deciziei etice în 

afaceri 

o Factori, filosofii, comportamente 

o Standarde şi coduri etice – niveluri şi domenii  

o Procesul de instituţionalizare / formalizare a eticii la nivelul firmei 

o Mecanismele ce însoţesc formalizarea eticii la nivelul firmei 

 Prelegere 

 Expunere 

 Dezbatere 

2 ore 

 Practicarea eticii in organizatie; Organizatia morala – cetatean 

corporatist 
o Managementul ”zonelor fierbinti” ale organizatiei 

(Marketing; MRU; Finante / contabilitate) 

o Organizatia ca cetatean; Cetatenia corporatista; Crearea 

organizatiei etice 

 Prelegere 

 Expunere 

 Dezbatere 

2 ore 

 Globalizare & sustenabilitate – provocari pentru CMN / FMN / 

MNE 
o Globalizare – sustenabilitate – “best practices” 

o Conduita cmn & (seturi de) recomandari etice pt cmn 

o Probleme etice “speciale” ale CMN 

 Prelegere 

 Expunere 

 Dezbatere 

2 ore 

 Etica afacerilor & CSR in afacerile internationale 

o Etica afacerilor în perspectivă interculturala 

o Etica şi diferenţele culturale 

o Influentele dimensiunilor culturale asupra eticii in afaceri 
o Costurile corupţiei – individuale şi sociale 
o Dileme etice în afacerile internaţionale – forţa de muncă, calitatea 

şi siguranţa produselor, protecţia mediului… 

 Prelegere 

 Expunere 

 Dezbatere 

2 ore 

 Dezvoltare durabila & responsabilitate sociala a firmei / 

corporatista  

 Prelegere 

 Expunere 

2 ore 
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o Imperativul dezvoltarii durabile si provocarile la adresa 

firmelor 

o CSR:  
 Continut & evolutie 

 Tipuri de responsabilitati sociale ale corporatiilor 

 Initiative sociale corporatiste  

 Argumente & beneficii 

 Relatia CSR – performanta firmei 

 Dezbatere 

Bibliografie 

 Blowfield, M., Murray, A., Corporate Responsibility, Oxford University Press, 2011 

 Crăciun, D., Etica în afaceri, Ed. ASE, Bucureşti, 2005 

 Dăianu, D., Vrânceanu, Frontierele etice ale capitalismului, Ed. Polirom, Iaşi, 2006  

 Freeman, R.E., Harrison, J.S., Wicks, A.C., Parmar, B.L., DeColle, S., Stakeholder Theory. The state of 

the art, Cambridge University Press, Cambridge, 2010 

 Johnson, C.E., Organizational Ethics, Sage, 2012 

 Mercier S., L’etique dans les entreprises, Editions La Decouverte, Paris, 2004 

 Smith, N.C., Bhattacharya, C.B., Vogel, D., Levine, D.I., Global Challenges in Responsible Business, 

Cambridge University Press, Cambridge, 2010 

 Young, S., Capitalism moral: o reconciliere a interesului privat cu binele public, Ed. Curtea Veche, 

București, 2009 

8.2 Seminar/laborator                 Metode de predare Observaţii 

 Mesaje în relaţii publice şi publicitate, etica in marketing  Problematizare 

 Studiu de caz 

 Discutii, 

dezbateri 

 Cercetarea 

documentelor 

 Mozaic  

 Harta 

cognitiva 

 Brainstorming 

2 ore 

 Relaţiile cu angajaţii – discriminare, hărţuire la locul de muncă, 

conflicte de interese 

2 ore 

 Rolul si importanta codurilor etice – pe domenii, profesii, organizaţii 2 ore 

 Fraude, corupţie în afaceri – „cazuri celebre”; Multinaţionalele şi 

comportamentul etic şi responsabil social 

2 ore 

 Competiţie şi cooperare în afaceri - Dileme sociale; Teoria jocurilor 

si aplicabilitatea ei in etica afacerilor; Alianţe competitive; 

concurenţă neloială 

2 ore 

 Etica afacerilor  din perspectivă multiculturală - Etica şi cultura 

organizaţională; Etica şi cultura naţională; „viziunea europeană” 

asupra eticii în afaceri 

2 ore 

 CSR: Best practices - Strategii şi campanii; Politici şi proiecte 

concrete privind integrarea responsabilităţii sociale în demersul 

managerial; Beneficii şi costuri, avantaje şi dezavantaje – la nivel 

micro si macro, in plan economic si social 

2 ore 

Bibliografie 

 Gini, A., Case Studies in Business Ethics, Pearson Prentice Hall, New Jersey, 2005 

 Kotler, P., Lee, N., Corporate Social Responsibility, John Wiley & Sons, Inc., 2005 

 Ogrean, C., From business corruption to business ethics – new challenges for the competitive strategy of 

the firm, in Studies in Business and Economics, Vol. 2, Issue 2, 12007 

 Ogrean, C., Herciu, M., Belascu, L., Searching for new paradigms in a globalized world: Business ethics 

as a management strategy, in Journal of Business Economics and Management, Vol. 9, Issue 2, 2008  

 Werner, K., Weiss, H., Noua carte neagră a firmelor de marcă, Ed. Aquila, 2004  

 Journal of Business Ethics; Business Ethics – a European Review; African Journal of Business Ethics; 

Journal of Academic and Business Ethics; International Journal of Business Governance and Ethics 

 www.responsabilitatesociala.ro/;www.csr-romania.ro/;http://business-ethics.com/; 

http://www.globethics.net/;http://businessethicsblog.com/;http://www.corporateregister.com/ 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 
● Se realizeaza prin: 

 Cunostintele (teoretice si aplicative) dobandite  

o consonante cu noile teorii si practici ale domeniului  

o adaptate nevoilor dinamice ale pietei muncii 

o capabile a dezvolta abilitati si competente relevante practicii in domeniu 

 Dimensiunea accentuat aplicativa a: 

o studiilor de caz dezbatute saptamanal  

o continutului tematic al disciplinei 

 Competente transversale dobandite de masteranzi in directiile: 

o Gandire critica, creativa si inovativa 

o Comunicare / dezbatere 

o Realizare de conexiuni – cu alte discipline si cu realitati organizationale concrete 

o Studiu individual si dezvoltare personala / profesionala  

 

10. Evaluare 
Tip activitate         10.1 Criterii de  

evaluare 

10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din                                                         

nota finală      

10.4 Curs               Participarea la 

dezbateri 

 Notare pe parcursul 

semestrului 

20% 

 Cunoasterea 

continutului si operarea 

cu instrumentarul 

specifice disciplinei 

 Proiect final   40% 

10.5 Seminar/laborator  Intelegerea situatiei 

concrete 

 Problematizarea 

 Identificarea si 

formularea solutiilor 

 Proiecte / teme, 

studii de caz 

40% 

10.6 Standard minim de performanţă                                                        

Studentul: 

 să observe şi să clasifice noţiunile de bază folosite in etica afacerilor si CSR; 

 să enumere, să definească, să recunoască, să identifice, categoriile fundamentale specifice disciplinei; 

 să perceapă corect conţinutul termenilor şi categoriilor folosite; 

 sa identifice situatiile de tipul dilemelor etice si sa se raporteze la acestea prin comportamentul 

asumat. 

 

 

Data completării      Semnătura titularului de curs     Semnătura titularului de seminar 

01.10.2016  ...........................................      ........................................... 

 

Data avizării în departament                Semnătura şefului departamentului 

...........................................     ........................................... 


