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ETICA COMUNICARE ȘI DREPT 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică 

Departamentul Informatică și Ingineria Sistemelor 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 0714.7 Robotică și Mecatronică 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

I (învăţământ cu frecvenţă); 
 

1 
 

E De formare a 
abilităţilor şi 
competenţelor 
generale 

Opţională 5 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 
învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator/seminar 
Proiect de 
an 

Studiul materialului 
teoretic 

Pregătire aplicaţii 

150 45 30 0 45 30 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de 
învăţământ 

Înscrierea la acest curs nu este condiţionată de parcurgerea sau promovarea vre-
unei discipline. Studentul trebuie să fi finalizat cu succes cursurile liceale, Logica, 
Biologia, Chimia, Istorie, Sociologie. 

Conform 
competenţelor 

Să deţină cunoştinţe plauzibile pentru înţelegerea materiei Etica, Comunicare şi 
Drept, de asemenea să deţină raţiune capabilă de comprehensiune.  

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector şi 
calculator. Nu vor fi tolerate întârzierile studenţilor, precum şi convorbirile telefonice în 
timpul cursului. 

Laborator/seminar Studenţii vor perfecta rapoarte conform condiţiilor impuse de indicaţiile metodice. 
Termenul de predare a lucrării de laborator – o săptămână după finalizarea acesteia. 
Pentru predarea cu întârziere a lucrării aceasta se depunctează cu 1pct./săptămână de 
întârziere. 

 
5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

 

CP1. Aplicarea cunoștințelor fundamentale de cultură tehnică generală și de specialitate 
pentru rezolvarea problemelor tehnice specifice domeniului Robotica și Mecatronica 
CP1.1 Definirea noțiunilor fundamentale de matematică, fizică, mecanica fină, rezistența 
materialelor, mecanisme și de programarea sistemelor de calcul. 
CP1.2 Utilizarea de teorii şi instrumente specifice domeniului  (algoritmi, metode, tehnici, 
protocoale, modele, scheme, diagrame etc.) pentru explicarea structurii şi funcţionării 
sistemelor robotice și mecatronice. 
CP1.3 Utilizarea schemelor și organigramelor în elaborarea aplicațiilor informatice dedicate, 
a metodelor de calcul numeric și matriceal în rezolvarea ecuațiilor și a sistemelor de ecuații 
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si în analiza comparativă a soluțiilor posibile. 
CP1.4 Aprecierea calității sistemelor robotice și mecatronice în funcție de caracteristicile 
materialelor și componentelor utilizate. 
CP1.5 Proiectarea algoritmilor de calcul asistat și a proceselor tehnologice specifice execuției 
produselor robotice și mecatronice. 

Competenţe 
transversale 

CT1. Comportare onorabilă, responsabilă, etică, în spiritual legii pentru a asigura îndeplinirea 
sarcinilor profesionale 
CT2. Demonstrarea capacităţii de lucru în echipă, identificarea rolurilor şi responsabilităţilor 
individuale şi comune,  luarea deciziilor si atribuirea de sarcini, cu aplicarea de tehnici de 
relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei 

 
6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul 
general 

Însuşirea procedeelor și a conceptelor fundamentale ale Eticii profesionale şi Bazele 
comunicării. 

Obiectivele 
specifice 

Să dezvolte abilităţii de lucru în grup şi colectiv. 
Să poată eficientiza comunicarea în societate dar şi în grupuri restrânse. 
Să-şi dezvolte capacitatea de a promova aplicaţiile practice ale conceptelor Eticii Comunicării şi 
Drept. 
În cazuri specific să poată explica și aplica modalităţile de realizare a unor documente în 
vederea angajării (CV, scrisoare de intenţie, idei pentru interviul de angajare);  
Să aprecieze importanţa normelor de drept pentru funcţionarea statului Republica Moldova.  
Să aplice în practică cunoştinţele juridice acumulate; să asigure dezvoltarea multilaterală a 
viitorilor specialişti în baza conştientizării problemelor umane.  

 
7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 
frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 
redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Introducere în etica profesională. Particularitățile comportamentului etic. 5  

T 2. Cultura organizațională. Grupul de muncă.  Etica conducerii. 6  

T 3. Managementul conflictelor și arta negocierii. Steriotipuri, prejudecăți, 
discriminarea, mobingul și descriminarea la locul de muncă.  

4  

T 4. Comunicarea umană. Noțiuni generale. Comunicarea în organizație. 
Comunicarea verbală. 

6  

T 5. Calități personale și comunicarea. Comunicarea non-verbală. Comunicarea în 
grup. Recrutarea, selecția si integrarea personalului la locul de muncă angajarea 
personalului. 

8  

T6. Teoria  generală  a  statului  și  dreptului.  Dreptul  constituţional. Dreptul  
administrativ.  

10  

T7. Dreptul civil. 2  

T8. Dreptul familiei. Dreptul muncii. 4  

Total prelegeri: 45  
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Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 
frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 
redusă 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

T1. Introducere în etica profesională. Particularitățile comportamentului etic. 3  

T2. Cultura organizațională. Grupul de muncă.  Etica conducerii. 4  

T3. Managementul conflictelor și arta negocierii. Steriotipuri, prejudecăți, 
discriminarea, mobingul și descriminarea la locul de muncă.  

2  

T4. Comunicarea umană. Noțiuni generale. Comunicarea în organizație. 
Comunicarea verbală. 

4  

T5. Calități personale și comunicarea. Comunicarea non-verbală. Comunicarea în 
grup. Recrutarea, selecția si integrarea personalului la locul de muncă angajarea 
personalului. 

2  

T6. Teoria generală a statului și dreptului. Dreptul constituţional. Dreptul 
administrativ.  

7  

T7. Dreptul civil. 4  

T8. Dreptul familiei. Dreptul muncii. 4  

Total lucrări de laborator/seminare: 30  

 
8. Referinţe bibliografice 

Principale 1. Baldrige Letiţia. Codul manierelor în afaceri. Bucureşti, 1996. 
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3. Rogojanu A. Deontologia comunicării, Bucureşti, 2005, 125 p. 
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5. Алексеев А.А., Громова Л.А. Поймите меня правильно . СПб.: Экономическая 

школа, 1993 
6. Андреева Г.М. Социальная психология. Учебник для высших учебных заведений. – 

М.: Аспект Пресс, 1996 
7. Бенедиктова В.И. О деловой этике и этикете. М., 1994. 
8. Бобнева М.И. Социальные нормы и регуляция поведения. / Психологические 

проблемы социальной регуляции поведения. – М.: Наука, 1976  
9. Dan Ciobanii „Introducere în studiul dreptului", Edit. „Hyperion XXI", Bucur., 1992  
10. Ioan Ceterchi, Ion Craiovan „Introducere în teoria generală a dreptului". Bucureşti 1991 
11. Теория права и государства. Учебник под ред. проф. Лазарева В. – Москва, 1996  
12. Федоров Г. Теория государства и права. – Кишинев, 1998  
13. Constituţia Republicii Moldova  
14. Codul civil, Chişinău, 2002 
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15. Codul  familiei. - Chişinău, 2005   
16. Codul muncii al Republicii Moldova. Chişinău, 2003  
17. Codul penal al Republici Moldova 

 

9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

30% 30%  40% 

Standard minim de performanţă Standard maxim de performanţă 

 Cel puțin 5 la evaluările semestriale. 

 Cel puțin 5 la proiect/eseu/referat. 

 Prezența la minim 60% din seminariile 
desfășurate. 

 Utilizarea corectă a conceptelor de bază folosite în 
cadrul cursului precum și la seminar/ lucrări 
practice, cunoaşterea bazei teoretice, prezenţa 
corectă a referinţelor, notelor şi bibliografiei. 

 Note maxime la toate probele. 

 Plus prezența la 80% din activități. 

 Elaborarea şi susţinerea unor teme de seminar şi 
implicarea în dezbaterile organizate. 

 Implicarea în aplicaţiile de la seminar. 

 Parcurgerea bibliografiei minimale recomandate 
şi a unei bibliografii complementare. 

 Susţinerea examenului scris/oral. 

 


