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Management strategic (în limba franceză)
Tematică:
1. Conceptul de strategie (Le concept de stratégie)
2. Instrumentele analizei strategice (Les outils de l’analyse stratégique)
3. Avantajul competitiv – surse şi tipologie (L’avantage concurrentiel – sources est typologie)
4. Tipuri de strategii (Typologie des stratégies en affaires)
5. Implementarea strategiei. Tabloul de bord (La mise en œuvre de la stratégie. Les tableaux de bord)
6. Evaluarea cantitativă şi calitativă a strategiilor (Evaluation quantitative et qualitative des stratégies)
Bibliografie:
 Baumard P. (2000) Analyse stratégique, Editions Dunod, Paris
 Bojin J., Schoettl J.M. (2005) Les outils de la stratégie, Ed. d’Organisation – Eyrolles, Paris
 Desreumaux A., Lecocq X., Warnier V. (2006) Stratégie, Pearson Education, Paris
 Garrette P., Dussange P., Durand R. (coord.) (2009) Strategor, 5e édition, Dunod, Paris
 Johnson G., Scholes K., Whittington R., Fréry F. (2008) Stratégique, 8e édition, Pearson Education, Paris
 Porter M. (1999) L’Avantage concurrentiel, Editions Dunod, Paris
Economia afacerilor (în limba franceză)
Tematică:
1. Definirea afacerii și profilul întreprinzătorului (Définition d'entreprise et profil d'entrepreneur)
2. Planul de afaceri: modele și structuri adaptate domeniului de activitate (Le plan d’affaire: Modèles et
structures adaptés au domaine d'activité)
3. Evaluarea ideilor de afaceri (Évaluer les idées d'affaires)
4. Metode și surse de finanțare a afacerilor (Méthodes et sources de financement pour les affaires)
Bibliografie:
 Deaconu, A. coord. (2015) Management des affaires pour les filières francophones, Editura ASE, București
 Robbins, S., DeCenzo, D., Coulter, M., Ruling, C.C. (2016) Management – L’essentiel des concepts et
pratiques, Pearson Education, Paris
 Deaconu A., Segal T., Bogdan A. (2011) Bases de l’économie d’entreprise. Théorie et exercises, ASE,
București
Bazele economiei întreprinderii (în limba franceză)
Tematică:
1. Rolul întreprinderilor în economie (Le rôle des entreprises dans l'économie)
2. Creativitatea și inovarea (La créativité et l’innovation)
3. Dimensionarea activității în întreprinderi: pragul de rentabilitate (Dimensionnement de l'activité: seuil de
rentabilité)
4. Funcțiunea de producție (La fonction de production)
5. Funcțiunea de aprovizionare și desfacere (La fonction d'approvisionnement et de vente)
6. Funcțiunea de resurse umane (La fonction des ressources humaines)
7. Funcțiunea financiară: nevoi și resurse de finanțare (Fonction financière: besoins et ressources de
financement)
Bibliografie:
 Deaconu A., Segal T., Bogdan A. (2011) Bases de l’économie d’entreprise. Théorie et exercises, ASE,
București

 Robbins S., DeCenzo D., Coulter M., Ruling C.C. (2016) Management – L’essentiel des concepts et pratiques,
Pearson Education, Paris
 Bouba O. (2003) L’économie d’entreprise, Edition du Seuil, collection Points, Paris
 Baranger P. (2001) Gestion de production, Vuibert-Gestion, Paris
 Cohen A. coord. (2006) Toute fonction RH, Dunod, Paris
Proiecte economice și jocuri de afaceri (în limba franceză)
Tematică:
1. Obiective și strategii de afaceri (Objectifs et stratégies d'affaires)
2. Fundamentarea deciziilor complexe în condiții de incertitudine (La prise de décisions en conditions
d'incertitude)
3. Mixul de marketing și satisfacția clienților (Marketing Mix et la satisfaction des clients)
4. Capacitatea de producție și gestiunea stocurilor (La capacité de production et la gestion des stocks)
5. Recrutarea și motivarea resurselor umane (Recrutement et motivation des ressources humaines)
6. Finanțele și contabilitatea afacerii (Comptabilité financière et commerciale)
Bibliografie:
 TOPSIM – General Management, Participants Manual part I, TATA Interactive System Gmbh, Tubingen,
Germania
 TOPSIM – General Management, Participants Manual part II, TATA Interactive System Gmbh, Tubingen,
Germania
Managementul schimbării (în limba franceză)
Tematică:
1. Managementul schimbării și învățare organizațională (Gestion du changement et apprentissage
organisationnel)
2. Transformarea organizațiilor – cauzele insuccesului (Transformer les organisations - Causes de l'échec)
3. Etapele procesului de schimbare (Les étapes du processus de changement)
4. Rezistența la schimbare (La résistance au changement)
5. Schimbarea culturii organizaționale (Changer la culture organisationnelle)
Bibliografie:
 Kotter J. (2015) Conduire le changement. Feuille de route en 8 étapes, Pearson Education, Paris
 Clarke L. (2002) Managementul schimbării: ghid practic privind introducerea, menținerea și controlul
schimbării într-o firmă sau organizație, Teora, București
 Brătianu C. (2009) Management și antimanagement, Business Excellence, București
 Rieley J.B. (2006) Change and crisis management, Hodder Education, London
 Kotter J., Cohen D. (2002) The heart of change, Harvard Business School Press, Boston, USA
Tehnici și operațiuni bancare pentru afaceri (în limba franceză)
Tematică:
1. Activitatea bancară: rolul și funcțiile băncilor (L’activité bancaire: le rôle et les fonctions des banques)
2. Tipuri de activități bancare (Types d'activités bancaires)
3. Produse și servicii bancare (Produits et services bancaires)
4. Creditul: abordări conceptuale și tipologie (Crédit: approches conceptuelles et typologie)
5. Riscurile bancare și gestionarea lor (Risques bancaires et leur gestion)
6. Instrumente și metode de plată (Outils et méthodes de paiement)
7. Criza financiară: cauze, efecte și evoluție (La crise financière: causes, effets et évolution)
Bibliografie:
 Dima A.M. coord. (2010) Credit Analysis. Case studies, Business Excellence, România
 Mishkin F. (2010) Monnai, banques et et marchés financiers, Pearson Education, Paris
 Brezeanu P., Triandafil C. (2009) Relations financières internationales, Cavallioti, București
 Brezeanu P., Triandafil C. (2009) Approche empirique en finances internationales, Cavallioti, București

