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FIŞA DISCIPLINEI
Tranzacţii comerciale, 2019-2020
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studiu / calificarea

2.1
2.2
2.3
2.4

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
Titularul activităţilor de curs
Titularul activităţilor de seminar
Anul de studii
III 2.5 Semestrul

Universitatea din Piteşti
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Drept
Management şi Administrarea Afacerilor
Administrarea Afacerilor
Licenţă
Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor / Economist
Tranzacţii comerciale
1

2.6 Tipul de evaluare

C

2.7

Regimul disciplinei

3. Timpul total estimat
3.1 Număr de ore pe saptămână
4
3.2
din care curs
2
3.3
3.4 Total ore din planul de înv.
56
3.5
din care curs
28
3.6
Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii, eseuri
Tutorat
Examinări
Alte activităţi (comunicarea bidirecţională cu titularul de disciplină)
3.7
Total ore studiu individual
69
3.8
Total ore pe semestru
125
3.9
Număr de credite
5
4.

S/L/P
S/L/P

De curriculum

Elemente de Economie comercială, Comerţ internaţional, Dreptul afacerilor

4.2

De competenţe

Capacităţi de analiză, sinteză, gândire divergentă

5.2

2
28
ore
28
10
28
2
1

Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1

5.1

A

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
De desfăşurare a cursului
- Dotare a sălii de curs cu videoproiector
- Dotarea corespunzătoare a sălii de seminar
- Participarea studenţilor la seminarii/laboratoare proiecte
De desfăşurare a seminarului
- Susţinerea testului de verificare
- Respectarea termenelor de prezentare a proiectului

Competenţe Competenţe
transversale profesionale

6. Competenţe specifice vizate





7.

C1: Realizarea prestatiilor în comerţ, turism şi servicii – 1 PC;
C2: Comercializarea produselor/serviciilor – 2 PC;
C3: Gestionarea relaţiilor cu clienţii şi furnizorii – 1 PC;
C4: Gestionarea şi alocarea resurselor materiale şi financiare – 1 PC;

Obiectivele disciplinei
Disciplina Tranzacţii Comerciale are menirea de a transmite studenţilor informaţiile
necesare privind iniţierea şi fundamentarea unei operaţiuni de comerţ exterior. O
7.1 Obiectivul general al
caracteristică a cursului o constituie interdisciplinaritatea, îmbinând, în logica teoriei unei
disciplinei
afaceri internaţionale, mai multe discipline economice pe care, un economist trebuie să le
cunoască pentru a încheia contracte comerciale internaţionale.
A. Obiective cognitive

Cunoaşterea şi înţelegerea noţiunilor legate de politicile comerciale, de
contractarea internaţională, de tehnicile de plată în tranzacţiile comerciale,
operaţiunile de import- export;
7.2 Obiectivele specifice

Explicarea şi interpretarea mecanismelor de funcţionare a tranzacţiilor comerciale;

Înţelegerea şi aplicarea principiilor şi metodelor fundamentale de investigare
specifice;

Identificarea, colectarea şi evaluarea oportunităţilor şi riscurilor aferente
activităţilor din domeniul comerţului exterior;
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Definirea corectă a obiectului de studiu şi stabilirea relaţiilor pe care disciplina
tranzacţii comerciale le are cu alte ştiinţe.
B. Obiective procedurale
1. Utilizarea unor metode şi instrumente de investigare a rezultatelor obţinute de
către diferite categorii de firme ca urmare a participării la tranzacţiilor comerciale;
2. Capacitatea de sintetizare şi interpretare a unui set de informaţii, de rezolvare a
unor probleme de bază şi de evaluare a concluziilor posibile specifice operaţiunilor
desfăşurate în tranzacţiile comerciale;
3. Folosirea teoriilor şi instrumentelor pentru soluţionarea problemelor specifice
operaţiunilor desfăşurate în tranzacţiile comerciale
C. Obiective atitudinale
1. Dezvoltarea unei atitudini proactive faţă de necesitatea participării statelor lumii la
circuitul economic mondial;
2. Autoevaluarea nevoii de continuare a formării profesionale, prin valorificarea
oportunităţilor de identificare şi asimilare de noi cunoştinţe în domeniu;
3. Valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice


8.
8.1. Curs

Conţinuturi
Nr.
ore
4

Metode de
predare

Observaţii
Resurse folosite

Tranzacţiile comerciale - concept, obiect
1.1. Conceptul de tranzacţii comerciale
1.2. Obiectul tranzacţiilor comerciale
 prelegerea
Modalităţi de realizare a operaţiunilor de comerţ exterior
6
2
2.1. Exportul şi importul direct
 explicația
2.2. Exportul şi importul indirect
Contractul de comerţ exterior
6
calculatorul
 conversaţia
3
3.1.Operaţiuni precontractuale
euristică
3.2. Elementele contractului de comerţ exterior
(prezentarea în
Instrumente şi tehnici de plată în tranzacţiile comerciale
6
power –point)
 dezbaterea
4
4.1. Instrumente de plată în tranzacţiile comerciale
4.2. Modalităţi de plată în tranzacţiile comerciale
cu oponent
Operaţiuni comerciale combinate
6
imaginar
5.1. Operaţiuni în contrapartidă
5
5.2. Operaţiuni de reexport
5.3. Operaţiuni de switch
5.4. Operaţiuni de lohn
Bibliografie
1. Burciu Aurel (coord.), Tranzacţii comerciale internaţionale, Editura Polirom, Iaşi, 2010
2. Ciobanu Gheorghe (coord.), Tranzacţii economice internaţionale, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2009
3. Ciobanu Gheorghe, Deceanu Liviu, Postelnicescu Cătălin, Mocan Andrei, Tranzacţii economice şi afaceri
internaţionale, Editura Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, 2012
4. Dobrescu A., Potecea V., Sebea M, Derularea tranzacţiilor comerciale, Editura Niculescu, Bucureşti, 2008
5. Funaru Mihaela, Tehnica operaţiunilor de comerţ exterior, Editura C.H.Beck, 2013
6. Ionescu Adela, Orheian Oana, Tranzacţii comerciale internaţionale, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2013
7. Man Mihai Liviu, Tranzacţii internaţionale, Editura Eftimie Murgu, Reşiţa, 2009
8. Mecu Dragoş Gabriel, Evoluţia tranzacţiilor comerciale internaţionale şi a investiţiilor în contextul globalizării
economiei mondiale, Editura Alfa, Iaşi, 2012
9. Mionel Oana, Tranzacţii comerciale. De la naţional la internaţional, Ediţia a II-a revizuită şi adăugită, Editura
Universitară, Bucureşti, 2016
10. Pistol Luminiţa, Tehnici de comercializare şi cooperare economică internaţională, Editura Fundaţiei România de
Mâine, Bucureşti, 2007
11. Popa Ioan, Tehnica operaţiunilor de comerţ exterior, Editura Economică, Bucureşti, 2008
12. Popescu Nela, Tranzacţii comerciale. Ediţia a II-a revătută şi adăugită, Editura ASE, Bucureşti, 2016
13. Secară Mirela, Tranzacţii comerciale. Manual de studiu individual, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2012
14. Tuţă Loredana, Tranzacţii comerciale – suport de curs pentru învăţământul frecvenţă redusă (pe suport electronic),
2016
Nr.
Metode de
Observaţii
8.2. Aplicaţii: Seminar
ore
predare
Resurse folosite
Seminar organizatoric: prezentarea obiectivelor disciplinei, a
1
2
competenţelor vizate, distribuirea temelor pentru proiect
- dialogul
2
Modalităţi de realizare a operaţiunilor de comerţ exterior
6
- dezbatere
Studii de caz,
3
Elementele contractului de comerţ exterior
4
lucru în echipa prezentare temă de
4
Instrumente de plată în tranzacţiile comerciale
4
- conversaţia
casă, test de
euristică
verificare
5
Modalităţile de plată în tranzacţiile comerciale
4
6
Operaţiuni comerciale combinate
6
7
Evaluare finală
2
Bibliografie
1. Belu Mihaela, Operaţiuni de comerţ exterior. Aplicaţii. Studii de caz, Editura ASE, Bucureşti, 2008
1
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2.

Caraiani Gheorghe, Potecea Valeriu, Tranzacţii internaţionale. Ghid practic şi modele de documente, Editura
Wolters Kluwer, 2009
Ciobanu Gheorghe (coord.), Tranzacţii economice internaţionale, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2009
Dobrescu A., Potecea V., Sebea M, Derularea tranzacţiilor comerciale, Editura Niculescu, Bucureşti, 2008
Funaru Mihaela, Tehnica operaţiunilor de comerţ exterior, Editura C.H.Beck, 2013
Mionel Oana, Tranzacţii comerciale. De la naţional la internaţional,Ediţia a II-a revizuită şi adăugită, Editura
Universitară, Bucureşti, 2016
Popa Ioan, Tehnica operaţiunilor de comerţ exterior, Editura Economică, Bucureşti, 2008
Secară Mirela, Tranzacţii comerciale. Manual de studiu individual, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2012
Tuţă Loredana, Tranzacţii comerciale – suport de curs pentru învăţământul frecvenţă redusă (pe suport electronic),
2016

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
9.

Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului

Competenţele procedurale şi atitudinale ce vor fi achiziţionate la nivelul disciplinei – vor satisface aşteptările
angajatorilor din domeniul administrării afacerilor

Întâlniri periodice cu angajatorii în scopul corelării conţinutului disciplinei şi metodelor de predare cu aşteptările
acestora
Notă: Universitate din Piteşti evaluează periodic gradul de satisfacţie al reprezentanţilor angajatorilor faţă de
competenţele profesionale şi transversale dobândite de către absolvenţi.
10. Evaluare
Tip activitate

10.4 Curs

10.5 Seminar

10.6 Standard minim
de performanţă

Data completării

10.1 Criterii de evaluare
- corectitudinea şi exhaustivitatea
cunoştinţelor;
- coerenţa logică;
- gradul de asimilare a limbajului de
specialitate.
- Activitate seminar - evaluarea
răspunsurilor la întrebările formulate
de către cadrul didactic şi a participării
active a fiecărui student la rezolvarea
studiilor de caz la seminar.
- Test de verificare - rezolvarea unor
aplicaţii asemănătoare celor de la
seminarii.

10.3 Pondere
din nota finală

10.2 Metode de evaluare

Evaluare finală - probă scrisă (2
ore)
Evaluarea
răspunsurilor
intervenţiilor
studentului
activităţile de seminar

şi
în

Testare

30%

20%

30%

- Temă de casă - se va evalua gradul
Prezentarea temei de casă.
20%
de încadrare în cerinţele impuse.
Chestionare orală
1. Capacitatea de a efectua analize asupra unor cazuri concrete de tranzacţii comerciale.
2. Cunoaşterea noţiunilor legate de operaţiunile de import- export.
3. Cunoaşterea tehnicilor şi instrumentelor de plată utilizate în tranzacţiile comerciale.
Titular de curs,

Data aprobării în Consiliul departamentului,

Titular de seminar,
Director de departament,
(prestator)
Conf. univ. dr. Daniela Mihai

Director de departament,
(beneficiar),
Conf. univ. dr. Daniela Mihai

