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Descriere succintă a corelării cursului cu programul de studii 
   Cursul „Responsabilitatea socială corporativă și etica afacerilor” se referă la sistemul de discipline economice 
și manageriale, fiind orientată spre aprofundarea cunoştinţelor teoretice şi  practice ale masteranzilor în domeniul 
economics- ului managerial. 
Etica în afacerile economice internaționale este un subiect tot mai incitant al zilelor noastre si suscita interesul 
unui număr din ce in ce mai mare de persoane, generând polemici susținute la diverse niveluri. Aceste polemici 
sunt atât de natura teoretica, cat si de natura practica; disputele stârnite de abordarea teoretica încearcă sa 
găsească o legătura logica, raționala, care sa unească pragmatica lume a afacerilor cu considerentele de ordin 
moral ale științei filozofice, in timp ce partea practica a problemei vizează modalitatea implementării acestor 
considerente morale in viața de zi cu zi. Pe de altă parte, etica  in afacerile economice internaționale trebuie sa 
răspundă provocării pe care i-o adresează multiculturalismul, intr-o lume cu atât mai bogata si mai frumoasa cu 
cat este mai diversa, dar care tinde continuu spre o globalizare a activităților in plan economic si spre o 
uniformizare a condițiilor de viața.  

         Aprofundarea cunoştinţelor teoretice şi practice se va axa pe: disputele stârnite de abordarea teoretică care 
încearcă sa găsească o legătură logică, rațională, care să unească pragmatica lume a afacerilor cu considerentele 
de ordin moral ale științei filozofice; partea practică a problemei ce vizează modalitatea implementării acestor 
considerente morale în viața cotidiană; abordări interdisciplinare, în care aspectele de sorginte economică (legate 
de afaceri și de maximizarea profiturilor lor) se întrepătrund cu cele specifice filozofiei morale (cu accent 
deosebit pe responsabilitățile sociale); combinarea, în diverse proporții, a elementelor economice cu cele morale, 
a raționamentelor pragmatice cu cele deontologice; modalități eficiente de susținere a intereselor financiare ale 
companiei pe termen mediu si lung. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 
Competențe generale:  
- analiza şi înţelegerea noţiunilor de bază ale eticii de afaceri și responsabilităților sociale corporative; 
     explicarea teoriilor etice normative și relevanța lor economică, 
- explicarea perspectivelor relației etica-afaceri; 
- cunoaşterea problemelor specifice eticii în afacerile moderne; 
- înţelegerea relațiile dintre performanța corporativă socială și cea financiară; 
- cunoaşterea rolului responsabilității sociale în politica organizației. 
Competențe specifice: 
- identificarea provocărilor actuale ale responsabilității sociale corporative;  
- estimarea impactului operaționalizării responsabilității sociale corporative;  
- efectuarea prelucrării şi analiza factorilor care influențează responsabilitatea sociala; 
- să posede deprinderi de interpretare a standardelor responsabilității sociale corporative; 
- să posede deprinderi de întocmire şi interpretare a raportului de responsabilitate socială. 

Finalităţi de studii 
Studentul la finele cursului va fi capabil: 
- să înţeleagă relația de etică înafaceri; 
- să capete cunoştinţe referitoare la etica de afaceri și responsabilităților sociale corporative; 
- să recunoască factorii care influențează responsabilitatea sociala; 
- să evalueze impactul operaționalizării responsabilității sociale corporative; 
- să identifice problemele şi trasarea soluţiilor privind influenţa societăților multinaționale asupra mediului 

economic global. 



Condiții prerechizit: audierea cursurilor Management de mediu, Schimbări climatice, Afaceri ecologice, 
Economia resurselor regenarabile, Elaborarea și administrarea proiectelor. 
Teme de bază: Etica – de la ramura filosofică la afaceri economice. Etica în afaceri și sistemele economice. 
Etica în afaceri și companiile multinaționale. Etica în managementul internațional. Responsabilitatea socială 
corporativă – concepte, teorii. Dezvoltarea responsabilității sociale corporative pe plan internațional. Relația 
dintre performanța corporativă socială și cea financiară. Responsabilitatea socială corporativă – strategie de 
afaceri la nivel global. Responsabilitatea socială corporativă și politica organizației. Etica în managementul 
internațional. Relația dintre performanța corporativă socială și cea financiară. Standarde internaționale pentru 
responsabilitatea socială corporatista. Responsabilitatea socială corporativă și politica organizației. Raportul de 
responsabilitate socială.  
Strategii de predare-învăţare: prelegeri interactive, lucrări de laborator, proiecte; consultaţii. 
Strategii de evaluare: teste de evaluare, prezentări, rapoarte, dezbateri, elaborarea portofoliilor, teze/proiecte etc. 
Nota finală se constituie din rezultatul evaluării finale (40%), curente (40 %) și calităţii lucrului individual al 
studentului pe parcursul semestrului (20%). 
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