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CORESPONDENŢA ÎN AFACERI ŞI ORATORICA  

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Textile şi Poligrafie 

Catedra/departamentul Modelarea și tehnologia confecțiilor textile şi din piele 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 710.1 Inginerie şi management în textile 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

II (învăţământ cu frecvenţă); 
III (învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

4; 
          6 E 

G – unitate de 
curs generală 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
4 

 
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 

120 15 45 - 15 45 

 

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Nu sunt 

Conform competenţelor Pentru a atinge obiectivele cursului studenţii trebuie să posede cunoștințe 
despre comunicare.  

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector şi 
calculator.  

Laborator/seminar Studiile de caz şi sarcinile pentru activitățile în cadrul seminarelor se vor propune pentru 
pregătirea individuală cu o săptămână înainte de desfășurarea acestora. 

 
5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

CP3. Managementul produselor, proceselor, sistemelor de producție și afacerilor în 
confecții 

 Identificarea teoriilor și metodelor specifice managementului produselor, 
proceselor, sistemelor de producție și afacerilor în confecții 

 Explicarea și interpretarea teoriilor și metodelor aplicate în managementul 
produselor, proceselor, sistemelor de producție  și afacerilor în confecții 

 Aplicarea cunoștințelor specifice pentru managementul produselor, proceselor , 
sistemelor de producție și afacerilor  în confecții 

 Culegere, analiză și interpretare de date în scopul evaluării managementului 
proceselor de producție și afacerilor 

 Management inovativ al produselor, proceselor și sistemelor de producție în 
confecții 

CP6. Utilizarea aplicațiilor software si a tehnologiilor informaționale pentru rezolvarea de 
sarcini specifice ingineriei si managementului sistemelor de producție  
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 Descrierea elementelor specifice din pachetele software utilizate pentru rezolvarea 
de sarcini inginerești și manageriale în sistemele de producție 

 Interpretarea și explicarea oricarei situatii la nivel de proces sau sistem,  asistate de 
calculator 

 Crearea și operarea bazelor de date sau modelare / simulare pentru rezolvarea de 
sarcini specifice ingineriei si managementului sistemelor de producție 

 Evaluarea avantajelor, utilității si limitelor aplicațiilor software și a sistemelor 
informatice pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei și managementului 
sistemelor de producție  

 Elaborarea asistată de calculator a proiectelor tehnicoeconomice și/sau manageriale 
prin utilizarea de aplicații software și tehnologii informationale specifice ingineriei și 
managementului sistemelor de producție 

Competenţe 
transversale 

 CT1. Aplicarea principiilor liderismului în conducerea grupurilor de lucru. Activitatea în 
condiții de colaborare, colegialitate, empatie, compasiune în relațiile cu colegiii și 
subalternii. 

 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Familiarizarea studenților cu principiile de bază ale organizării circulaţiei documentaţiei 
în întreprinderi precum și formarea cunoștințelor despre vorbire și relațiile de 
comunicare, dezvoltarea abilităților de exprimare ale studenților pentru  exprimarea 
propriilor opinii. 

Obiectivele specifice - familiarizarea studenţilor cu formularea, circulaţia şi păstrarea documentaţiei în 
cadrul întreprinderii; 
- studiul principalelor abordări în pregătirea textului discursului monologic de diferite 
caracteristici și tehnici în implementarea acestuia; 
- însușirea principalelor metode de vorbire în fața audienței; 
- formarea abilității de a analiza discursurile publice, de a identifica erorile și de a le 
putea elimina cu ajutorul unei pregătiri individuale bine organizate în tehnici retorice. 

 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Sisteme de documente 4 2 

T2. Organizarea fluxului de documente 2 1 

T3. Crearea și păstrarea dosarelor 2 1 

T4. Documente legate de resursele umane 4 2 

T5. Oratorica 3 2 

Total prelegeri: 15 8 
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Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor practice/seminarelor 

S1.Tipuri de texte oficiale: CV şi scrisoarea de intenţie. Scrisoarea de recomandare. 
Cererea. Adeverinţa. Certificat. Notă informativă. Notă explicativă. 

2 2 

S2. Proces verbal, raport, dare de seamă. Delegaţie, procură etc.  2 

S3. Elaborarea Statutului organizaţiei 2 

S4. Elaborarea  Regulamentului intern de funcţionare al organizaţiei 2 

S5.Elaborarea fluxului de circulație a documentației în organizație. Crearea fluxului 
electronic de documente. 

2 1 

S6. Crearea și păstrarea dosarelor 2 - 

S7. Elaborarea ordinelor privind activitatea de bază,   notă de serviciu,  reclamaţie. 2 4 

S8.Completarea fişelor de evidenţă a personalului şi a carnetului de muncă. 
Elaborarea şi completarea Contractului individual de muncă.  

2 

S9.Crearea dosarului personal al angajatului 2 

S10.Documente electronice 2 

S11.Oratorica: Grecia antică, Roma antică, Evul mediu și Renașterea 2 5 

S12.Oratorica: sec XVII-XXI 2 

S13.Ramurile oratoriei: analiza comparativă 2 

S14.Discurs: elemente componente 2 

S15.Figuri retorice 2 

S16.Discurs (cu figuri retorice) 2 

S17. Argumentare. Tipologia metodelor de argumentare 2 

S18.Tipologia argumentelor 2 

S19. Conectori argumentativi 2 

S20.Logică și limbaj 2 

S21.Comunicarea non-verbală. Discurs final 5 

Total lucrări practice/seminare: 45 12 
 

8. Referinţe bibliografice 

Principale 1. Palii, Al., Cultura comunicării, Epigraf, Chişinău, 2002 
2. Raisa Borcoman, Corespondenţă economică. Limbaj economic - Probleme-Exerciţii şi situaţii 
de caz-Teste. Ed. ASEM, Chuşinău, 2005 
3. Raisa Borcoman, Comunicarea persuasivă cu impact în activitatea managerială şi de afaceri. 
(Manual) Ed. ASEM, Chişinău, 2009 
4. AllanPeace, Barbara Peace, Abilităţi de comunicare, Curtea Veche, Bucureşti, 2007 
5. Allan Peace, Limbajul trupului, Polimark, Bucureşti, 1997 
6. Manoela Popescu, Comunicare şi negociere în afaceri, Ed. Pro Universitaria 

 

9. Evaluare 
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Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

30% 30% - 40% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi seminare; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi pentru activitatea curentă; 
Demonstrarea în cadrul examenului final a cunoștințelor conform obiectivelor specifice. 
 


