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BIROTICA 
1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Inginerie Economică și Business 
Departamentul Economie și Management 
Ciclul de studii Studii superioare de licență, ciclul I 
Programul de studiu 0710.1 Inginerie și Management în Industria Alimentară 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opționalitate 

Credite 
ECTS 

I (învățământ cu frecvență); 
II (învățământ cu frecvență 

redusă) 

2; 
3 E 

F – unitate de 
curs 

fundamentală 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
6 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învățământ 

Din care 
Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator/seminar Proiect de 
an 

Studiul materialului 
teoretic Pregătire aplicații 

180 30 60 - 30 60 
180 12 24 - 44 100 

 
3. Precondiții de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învățământ Tehnologii informaționale 

Conform competențelor Utilizarea computerului și dispozitivelor periferice 

 
4. Condiții de desfășurare a procesului educațional pentru 

Curs Studenții se vor prezenta la prelegeri, laboratoare cu telefoanele mobile închise.  
Nu va fi acceptată întârzierea studenților la curs și laborator. 

Laborator/seminar Studenții vor elabora documente și alte lucrări la computer conform tematicii propuse în 
scopul aprofundării cunoștințelor teoretice. 

 
5. Competențe specifice acumulate 

Competențe 
profesionale 

CP2. Asocierea cunoștințelor, principiilor și metodelor specifice științelor economice pentru 
identificarea și analiza fenomenelor economice specifice întreprinderilor industriei 
alimentare. 

 Descrierea funcțiilor managementului și a funcțiunilor întreprinderilor din industria 
alimentară. 

 Explicarea rolului interacțiunii și exercitări funcțiilor managementului și funcțiunilor 
întreprinderii din industria alimentară. 

 Conceperea funcționării întreprinderilor din industria alimentară. 
 Evaluarea caracteristicilor funcțiunilor întreprinderii din industria alimentară. 
 Formularea soluțiilor pentru asigurarea activității eficiente a întreprinderii din industria 

alimentară. 
Competențe 
transversale 

CT1. Comportarea onorabilă, responsabilă, etică, în spiritul legii pentru a asigura reputația 
profesiei. 

CT2. Identificarea, descrierea și derularea proceselor, cu preluarea diferitelor roluri în 
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echipă și descrierea clară și concisă, verbal și în scris, în limba română și într-o limbă 
de circulație internațională, a rezultatelor din domeniul de activitate. 

CT3. Demonstrarea spiritului de inițiativă și acțiune pentru actualizarea cunoștințelor 
profesionale, economice și de cultură organizațională. 

 
6. Obiectivele unității de curs/modulului 

Obiectivul general Cunoştinţele teoretice privind prelucrarea automată a datelor. Iniţiere în utilizarea 
calculatoarelor.  

Obiectivele specifice  prelucrarea textelor, datelor și imaginelor; 
 stocarea informațiilor și documentelor;  
 întocmirea unor materiale de comunicare vizuală; 
 întocmirea unor rezumate; 
 regătirea unor materiale necesare elaborării unor proiecte; 
 programarea acțiunilor și evidența realizării lor; 
 întocmirea unor calendare de sarcini și lucrări etc. 

 
7. Conținutul unității de curs/modulului 

Tematica activităților didactice 

Numărul de ore 
învățământ 

cu 
frecvență 

învățământ 
cu frecvență 

redusă 
Tematica prelegerilor 

Principalele domenii de aplicație și componentele biroticii 2 1 
Rolul și locul secretariatului în structura unei organizații. 2 1 
Considerații generale privind evoluția meseriei de secretariat 2 1 
Elemente de ergonomie în secretariat 2 1 
Organizarea și prelucrarea arhivei contemporane. Tehnici de arhivare 2 1 
Corespondență comercială. Elaborarea și prelucrarea documentelor 2 1 
Elemente de protocol 2 1 
Procesoare de texte profesionale (microsoft office). Prelucrarea textelor pe 
microcalculatoare personale 2 1 

Tehnici și metode de tehnoredactare a documentelor utilizate în aplicația word 4 1 
Procesorul de tabele excel: interfața, editarea și formatarea documentelor 4 1 
Programul de prezentare grafică powerpoint: interfața, vizualizarea și publicarea 
unei prezentări 4 1 

Utilizarea programului de grafică Corel Draw 2 1 
Total prelegeri: 30 12 

 

Tematica activităților didactice 

Numărul de ore 
învățământ 

cu 
frecvență 

învățământ 
cu frecvență 

redusă 
Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

Arhitectura generală a unui sistem de calcul. Sisteme de operare. 4 2 
Interfața Windows. Gestionarea ferestrelor, gestionarea fișierelor, folosirea 
accesoriilor. Procesorul de texte Word: noțiuni de formatare și editare text. 4 2 

Crearea, modificarea, formatarea și manipularea documentelor cu procesorul de 
texte Word. 4 2 

Procesorul de texte Word: inserare de obiecte, inserare de simboluri. 4 2 
Procesorul de texte Word: inserare tabele, crearea indexurilor și cuprinsurilor. 6 2 



                                                                                             FIȘA UNITĂȚ I I  DE CURS/MODULULUI  
 
 

Ergonomia la locul de muncă. 4 2 
Introducerea, editarea și manipularea datelor cu procesorul de tabele Excel. 6 2 
Procesorul de tabele Excel: elemente de editare și formatare, serii de date. 6 2 
Procesorul de tabele Excel: formule și funcții. 6 2 
Procesorul de tabele Excel: baze de date. 6 2 
Crearea unei prezentări noi cu programul de prezentare grafică PowerPoint. 6 2 
Folosirea programului de grafică Corel Draw.  4 2 

Total lucrări de laborator/seminare: 60 24 
 

8. Referințe bibliografice 
Principale 1. Antilla C., Muntean S., Birotică, Editura Alma Mater, Sibiu, 2014. 

2. Pariza M., Curs de secretariat și asistența managerială, Editura: CH Beck, București, 2008. 
Suplimentare 3. Curteanu S., Excel prin exemple, Editura Polirom, Iași, 2004. 

4. Grama A., Tehnologii informaționale în lumea afacerilor, Editura Sedcom Libris, Iași, 2009. 
5. Ionescu B. și colectiv, Informatica utilizatorului: Office 2007, Editura InfoMega, București, 2008. 
6. Johnson S., Microsoft Word 2007, Editura Teora, București, 2008. 
7. Pocatilu P., Vespan D. ș.a., Birotică profesională, Editura ASE, București, 2009. 
8. Simian D., Birotica prin lucrări de laborator, Ed. Psihomedia, 2002. 

 
 

9. Evaluare 
Curentă Proiect de an Examen final Evaluarea curentă 1 Evaluarea curentă 2 

30% 30% - 40% 
Standard minim de performanță 
Prezența și activitatea la prelegeri și seminare; 
Obținerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări; 
Obținerea notei minime de „5” la fiecare din evaluările curente medii; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a competențelor în domeniul managementul proiectelor.  

 


