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Universitatea de Stat din Moldova 

Facultatea Ştiinţe Economice 

Departamentul Administrarea afacerilor 

Specialitatea - 0413.1 Business și administrare 

 
FIŞA DISCIPLINEI/MODULULUI 

Disciplina ETICA PROFESIONALĂ 

Responsabil de disciplină/modul: Pestușco Nina, dr., conf.univ. 

Administrarea disciplinei 

Codul Total ore Curs Seminare Laborator 
Studiul 

individual 

Credite 

(ECTS) 

Limba de 

predare 

G.06.O.0.51 60 14 14 - 32 3 Rom, rus 

G.08.O.0.52 60 4 8 - 48 3 Rom, rus 
 

Rezultatele 

învăţării: 

Competențe 

Competențele Finalități de studiu 

C2. Identificarea și 

formularea unor idei 

relevante de afaceri, evaluarea 

oportunităților de aplicare a 

acestora în contextul existent 

și previzionat de mediu 

ambiental 

de cunoaștere: 

●  A cunoaște conceptele de etică, morală, deontologie. 
●  A cunoaște rolul pe care îl joacă „încrederea” în relaţiile de afaceri 

de aplicare: 

●  A determina tipurile de norme morale 

●  A determina problemele legate de comportament etic în activitatea 

profesională. 
●  Analiza dilemelor etice şi domeniilor în care acestea apar 

de integrare: 

●  A propune unor metode de dezvoltare a comportamentului etic în 

activitatea profesională. 
●  A propune modalităţi de soluţionare a dilemelor etice în afaceri 

 C3. Crearea și monitorizarea 

echipelor multidisciplinare în 

corespundere cu activitatea 

organizației; dezvoltarea 

relațiilor productive, de 

colaborare în cadrul echipelor; 

aplicarea și raționalizarea 

instrumentelor de motivare a 

participanților acestora  

de cunoaștere: 

●  A cunoaște competenţele profesionale ale specialistului în baza 

codului deontologic 
●  A cunoaște normele de grup ale colectivului de muncă 

de aplicare: 

●  A analiza climatul psihologic în grupul din care face parte. 

●  A anticipa consecinţele lipsei comportamentului etic în colectiv. 

●  A aprecia importanţa menţinerii autorităţii morale într-un colectiv 

de muncă. 

●  A selecta criteriile de evaluare a performanțelor pentru sistemul de 

remunerare a muncii în acord. 

de integrare: 

●  A propune modalităţi de adaptare în noul colectiv de muncă 

●  A elabora un plan de dezvoltare a relaţiilor adecvate în colectiv. 

 C6. Aplicarea instrumentelor 

manageriale de evaluare a 

eficacității și eficienței 

activităților, de identificare și 

mobilizare optimă a rezervelor 

și măsurilor de sporire a 

eficacității și eficienței, inclusiv 

prin crearea și raționalizarea 

structurii organizaționale și a 

sistemelor de management al 

calității 

de cunoaștere: 

●  A cunoaște dilemele etice în management 
●  A cunoaște tipurile de manageri. 

de aplicare: 

●  A determina etica managerului companiei în funcţie de teoriile 

despre moralitatea conducerii. 

●  A determina probleme de natură etică ce apar la luarea deciziei 

●  A prognoza tendinţe de dezvoltare a performanţelor manageriale în 

rezolvarea dilemelor etice 

de integrare: 
●  A propune metodele de dezvoltare a eticii manageriale. 

Conținutul 

disciplinei 

1. Obiectul, funcţiile şi problematica eticii 

2. Particularităţile comportamentului etic 
3. Categoriile eticii profesionale 
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 4. Comunicarea etică. Etica negocierii 

5. Etica în afaceri. Eticheta şi politeţea 

6. Etica şi cultura organizaţională 
7. Etica conducerii 

Evaluarea 

rezultatelor 

Evaluarea curentă se va realiza prin: 

2 testări – evaluarea curentă-probe scrise; 

Elaborarea și susţinerea produsului studiului individual referat, aprecierea în rezultatul participării la seminare 

Evaluarea finală- examen scris sau asistat la calculator,în baza testului clasic care include itemi de divers nivel 

de complexitate: a) cunoaștere; b) aplicare; c) integrare. 

Nota generală se va determina ca o medie ponderată în modul următor: 

●  evaluare curentă, inclusiv produsul studiului individual – 60%; 
●  evaluare finală – 40% 

Studiul 

individual 

Studenții vor elabora un referat. 

Cerințele și termenele de elaborareși prezentatre se conțin în curriculum-ul la disciplină la capitolul VI 

”Studiu individual” (poate fi accesat pe platforma e-learning www.moodle.usm.md ). 

Bibliografie 

recomandată 

de bază 

1. Baldrige L., Codul manierelor în afaceri, Business Tech International, Bucureşti, 1997. 

2. Bellu N., Sensul eticului in viaţa morală, Bucureşti, Editura Paideia, 1999. 

3. Certo S., Managementul modern: diversitate, calitate, etica şi mediul global, Bucureşti, Editura Teora, 

2002. 

4. Christians С., Etica mass-media, Iaşi, Editura Polirom, 2001. 

5. Crăciun D., Etica în afaceri, Bucureşti, Editura A.S.E. 2005. 

6. Gary J., Comportament organizational, Bucureşti, Editura Economică, 1996. 

7. Ionescu Gh., Cultura afacerilor, Modelul american, Bucureşti, Editura Economică, 1997. 

8. Jelev V., Etică, diplomaţie şi comportament în afaceri, F&F Internaţional, Gheorgheni, 2001. 

9. Lungu V. Etica profesională. Chișinău: CEP USM, 2011. 194 p. 

10. Mândâcanu V., Bazele tehnologiei şi măiestriei pedagogice, Chişinău, 1997. 

11. Mândâcanu V., Etica pedagogică, Chişinău, 2000. 

12. Mândâcanu, V., Cuvântul potrivit la locul potrivit, Chişinău 1997. 

13. Mareş Nicolae, ABC.-ul comportării civilizate, Chişinău, 1992; 

14. Tierney E., Etica în afaceri, Bucureşti, Editura Rentrop&Straton, 1999. 

suplimentară 

1. Cozma Carmen, Elemente de etică şi deontologie, laşi, 1997 

2. Leonardescu C., Etica şi conduita civică, Bucureşti, 1999. 
3. Mândâcanu V., Etica şi arta comportamentului civilizat, Chişinău, 2001. 

 

http://www.moodle.usm.md/

