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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 Departamentul de Marketing, Management, Administrarea 

Afacerilor 
1.4 Domeniul de studii                 Management 
1.5 Ciclul de studii                   Licență 
1.6 Programul de studii/Calificarea    Management 
 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei              COMUNICARE DE AFACERI 
2.2 Titularul activităţilor de curs    Lect. univ. dr. Popescu Doris 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Asist. univ. dr. Popșa Roxana 
2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul II 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          4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp                                                            Ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe                             8 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate  şi pe teren                              2 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri                   6 
Tutoriat 1 
Examinări 2 
Alte activităţi ..................................                                      - 
3.7 Total ore studiu individual      19 
3.9 Total ore pe semestru            75 
3.10 Numărul de credite              3 
 

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                                                 - 
5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului                                 - 
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6. Competenţele specifice accumulate 

C
om

pe
te

nț
e 

pr
of

es
io

na
le

 

Identificarea, analiza şi gestionarea elementelor care definesc mediul intern şi extern al 
organizaţiei prin diagnosticare şi analiză SWOT 

 Identificarea  teoriilor,  conceptelor,  metodelor şi instrumentarului necesare proceselor 
manageriale,  în corelaţie cu mediul organizaţiei 

 Explicarea, interpretarea şi corelarea factorilor care constituie mediul intern şi extern al 
organizaţiei în dinamica acestora 

 Aplicarea de metode, tehnici  şi instrumente manageriale în rezolvarea de 
probleme/situaţii bine definite în dinamica mediului intern şi extern al organizaţiei 

 Evaluarea critic-constructivă a utilizării metodelor de monitorizare şi diagnosticare a 
mediului intern şi extern al organizaţiei 

 Realizarea de lucrări de analiză, diagnoză, audit privind funcţionarea organizaţiei  
Elaborarea şi implementarea de strategii şi politici ale organizaţiei  

 Identificarea conceptelor, metodelor şi instrumentarului necesare elaborării de strategii şi 
politici organizaţionale 

 Explicarea conceptelor, metodelor şi instrumentarului necesare elaborării de strategii şi 
politici organizaţionale 

 Aplicarea de metode, tehnici şi instrumente manageriale de elaborare, implementare, 
monitorizare şi revizuire a strategiilor şi politicilor organizaţiei 

 Utilizarea de metode şi criterii de evaluare  a strategiilor şi politicilor organizaţionale 
 Realizarea de proiecte de implementare a strategiilor şi politicilor organizaţionale   

Elaborarea şi implementarea sistemului managerial şi a subsistemelor sale (alocare şi realocare de 
resurse şi activităţi) 

 Descrierea conceptelor de bază şi a metodelor specifice sistemului managerial şi a 
subsistemelor sale 

 Explicarea concepte-lor de bază şi a metodelor specifice sistemului managerial şi a 
subsistemelor sale 

 Aplicarea principiilor şi metodelor de bază pentru eficientizarea sistemului managerial şi a 
subsistemelor sale 

 Evaluarea critic-constructivă a funcţionării, a sistemului managerial şi a subsistemelor sale 
 Realizarea de studii/lucrări privind funcţionarea sistemului managerial şi a subsistemelor 

sale 
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Dezvoltarea capacităţii de a utiliza corect conceptele specifice 
domeniului comunicării de afaceri. 

7.2 Obiectivele specifice              Operarea cu o serie de concepte specifice domeniului 
comunicării de afaceri; 

 Identificarea și utilizarea modalităților și tehnicilor de 
comunicare în afaceri. 

 
8.  Conţinuturi 

8.1 Curs                              Metode de predare Observaţii 
Introducere în știința comunicării. Definiție. Teorii. Tipologie. Rol. Expunerea, 

prelegerea, 
2 ore 

Procesul de comunicare. Principii. Componente. Modele. 2 ore 
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Comunicarea intrapersonală. Caracteristici. problematizarea, 
comparaţia, 
explicaţia, studii de 
caz. 

2 ore 
Comunicarea interpersonală. Caracteristici. 2 ore 
Comunicarea în mediul organizațional.  2 ore 
Comunicarea de afaceri. Specific. 2 ore 
Comunicarea verbală/Comunicarea scrisă. 2 ore 
Comunicarea internă. 2 ore 
Comunicarea în cadrul grupurilor de muncă. 2 ore 
Comunicarea în cadrul reuniunilor de lucru.  2 ore 
Comunicarea strategică.  2 ore 
Comunicarea în managementul situațiilor conflictuale și de criză. 2 ore 
Comunicarea interculturală.  
Tehnologii în comunicare. Cazuri particulare de comunicare: 
scrisorile, telefonul, comunicarea electronică, comunicarea directă, 
relaţii publice, imagine. 

2 ore 

Bibliografie: 
 Bălănică, Silviu, Comunicare în afaceri, Editura ASE, București, 2003. 
 Bâzu, Petru, Comunicarea managerială, Editura Vladimed-Rovimed, Bacău, 2010. 
 Dinu, Mihai, Fundamentele comunicării interpersonale, Editura ALL, București, 2013. 
 Ferréol, Gilles, Nöel, Flageul, Metode și tehnici de exprimare scrisă și orală, Editura Polirom, Iași, 

2007. 
 Lucas, Stephen, Arta de a vorbi în public, Editura Polirom, București, 2014. 
 Mucchielli, Alex, Comunicare în instituții și organizații, Editura Polirom, Iași, 2008. 
 Popescu, Delia Mioara, Comunicare și negociere în afaceri, Editura Bibliotheca, Târgoviște, 2010. 
 Prutianu, Ștefan, Tratat de comunicare și negociere în afaceri, Editura Polirom, Iași, 2008. 
 Vasile, Dragoș C., Comunicare și negociere în afaceri, Editura ASE, București, 2011. 
 Vasiliu, Cristinel, Săseanu, Andreea, Toma, Sorin, Tehnici de negociere și comunicare în afaceri - 

teste și studii de caz, Editura ASE, București, 2005. 
8.2. Seminar Metode de 

predare 
Observaţii 

Comunicarea: definiție, concept, abordări, funcții.  

Expunerea, 
problematizarea, 
scenarii, studii de 
caz. 

2 ore 
Comunicarea. Formele comunicării. Procesul de comunicare. 
Principii și tehnici de comunicare. 

2 ore 

Comunicarea nonverbală: comunicarea tactilă, comunicarea gestuală, 
comunicarea prin intermediul obiectelor, comunicarea prin situare. 

2 ore 

Comunicarea verbală. Interviul. Tipologie. Aplicații practice. 2 ore 
Comunicarea verbală. Interviul: reguli de comportament; întrebările 
cele mai frecvente; întrebări pe care candidaţi le pot adresa în cadrul 
interviului; scrisorile de mulţumire post-interviu. Aplicații practice. 

2 ore 

Comunicarea scrisă: scrisoarea de intenţie. Aplicații practice. 2 ore 
Comunicarea scrisă: curriculum vitae. Aplicații practice. 2 ore 
Întreprinderea/afacerea ca sisteme deschise: rolul comunicării, 
ecuaţia comunicării de afaceri. 

2 ore 

Comunicarea strategică: dimensiuni ale comunicării strategice; 
managementul comunicării: grupuri şi intermediari; organizarea, 
modelul comunicării strategice; strategiile comunicaţionale. 

2 ore 

Comunicarea strategică. Studii de caz. 2 ore 
Comunicarea în managementul  situaţiilor conflictuale şi de criză. 
Definirea conflictului. Tipuri de conflicte. Procesul conflictual. 
Studii de caz. 

2 ore 

Comunicarea în managementul  situaţiilor conflictuale şi de criză. 
Aplicații practice. 

2 ore 
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Comunicarea interculturală. Uzanţe şi protocol: organizarea şi 
efectuarea serviciilor la acţiunile de protocol. 

2 ore 

Comunicarea interculturală. Studii de caz. 2 ore 
Bibliografie: 
 Bălănică, Silviu, Comunicare în afaceri, Editura ASE, București, 2003. 
 Bâzu, Petru, Comunicarea managerială, Editura Vladimed-Rovimed, Bacău, 2010. 
 Dinu, Mihai, Fundamentele comunicării interpersonale, Editura ALL, București, 2013. 
 Ferréol, Gilles, Nöel, Flageul, Metode și tehnici de exprimare scrisă și orală, Editura Polirom, Iași, 

2007. 
 Lucas, Stephen, Arta de a vorbi în public, Editura Polirom, București, 2014. 
 Mucchielli, Alex, Comunicare în instituții și organizații, Editura Polirom, Iași, 2008. 
 Popescu, Delia Mioara, Comunicare și negociere în afaceri, Editura Bibliotheca, Târgoviște, 2010. 
 Prutianu, Ștefan, Tratat de comunicare și negociere în afaceri, Editura Polirom, Iași, 2008. 
 Vasile, Dragoș C., Comunicare și negociere în afaceri, Editura ASE, București, 2011. 
 Vasiliu, Cristinel, Săseanu, Andreea, Toma, Sorin, Tehnici de negociere și comunicare în afaceri - 

teste și studii de caz, Editura ASE, București, 2005. 
 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 
 
Parcurgerea cursului/seminarului de Comunicare de afaceri permite studenților o mai bună cunoaștere a 
conceptelor fundamentale din domeniul comunicării de afaceri, a metodelor, tehnicilor și instrumentelor 
de comunicare. De asemenea, în cadrul cursului/seminarului se pune accent pe dezvoltarea unor abilități 
de lucru în echipă/comunicare. 

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs              cunoaşterea şi folosirea corectă a 
noţiunilor şi conceptelor care aparțin 
sferei comunicării de afaceri; 

Examen de semestru 50 % 

 răspunsul corect la întrebări cu grad 
ridicat de dificultate, bazate pe 
corelaţii şi conexiuni; 

 parcurgerea atât bibliografiei 
obligatorii, cât şi a celei suplimentare, 
recomandată la cursuri; 

 utilizarea un limbaj de specialitate 
complex, a unui discurs coerent, logic, 
sintetic, argumentat şi original. 

10.5 
Seminar/labor
ator 

 cunoaşterea şi folosirea corectă a 
noţiunilor şi conceptelor specifice 
comunicării de afaceri. Aplicații practice 

Studii de caz 
Referate de disciplină 
Proiect de echipă 

50 % 
 
 

 parcurgerea atât bibliografiei 
obligatorii, cât şi a celei suplimentare, 
recomandată la cursuri; 

 capacitatea de a lucra în echipă. 
10.6 Standard minim de performanţă 
 Studentul cunoaşte o serie de aspecte fundamentale legate de comunicarea de afaceri; 
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 Studentul defineşte corect conceptele; 
 Studentul utilizează limbaj de specialitate; 
 Studentul dovedeşte cunoaşterea bibliografiei recomandate. 
 
 
Data completării      Semnătura titularului de curs      Semnătura titularului de seminar 
    01.10.2016       ..........................................   .............................................. 
 
 
Data avizării în departament             Semnătura şefului departamentului 
03.10.2016         .......................................... 
 

 


