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FIȘA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 

1.2 Facultatea        Facultatea de Științe Economice 

1.3 Departamentul   Management, Marketing si Administrarea afacerilor 

1.4 Domeniul de studii                 Administrarea afacerilor 

1.5 Ciclul de studii                   Master 

1.6 Programul de studii/Calificarea    Strategii şi politici de management şi marketing ale firmei 

 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei              STRATEGII DE PENETRARE A PIEŢELOR 

EXTERNE 

2.2 Titularul activităţilor de curs    Prof.univ.dr.Sorin Burnete 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof.univ.dr.Sorin Burnete 

2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei Ob 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână          4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp                                                            ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe                             42 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate  şi pe teren                                                                             24 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri                   28 

Tutoriat  

Examinări 6 

Alte activităţi   

3.7 Total ore studiu individual      94 

3.9 Total ore pe semestru            150 

3.10 Numărul de credite              6 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum         Tranzacții internaționale 

 Marketing internațional 

4.2 de competenţe        ● 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 
5.1. de desfăşurare a                                     

cursului                  

● 

5.2. de desfăşurare a                                    

seminarului/laboratorului 

● 
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6. Competenţele specifice acumulate 
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– acumularea unui volum substanţial de cunoştinţe noi – care să ofere posibilitatea de a realiza 

analiza şi interpretarea realităţilor din firme, elaborarea de studii şi rapoarte publicate sau 

aplicate profesional, precum şi evaluarea critică a rezultatelor unor noi cercetări în domeniul 

strategiilor şi politicilor de marketing şi management ale firmei  

– identificarea, abordarea şi soluţionarea de probleme cognitive şi profesionale noi –valorificând 

capacitatea de analiză şi sinteză în elaborarea şi aplicarea sistemului strategiilor şi politicilor de 

management şi marketing ale firmei  

– conceperea şi conducerea proceselor specifice domeniului: fundamentarea şi aplicarea 

strategiilor, planurilor şi programelor specifice de management şi marketing, a procedurilor de 

îndeplinire, precum şi identificarea şi aplicarea măsurilor de corecţie în scopul realizării în cele 

mai bune condiţii a obiectivelor previzionate. 
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Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă 

riguroasă, eficientă şi responsabilă. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1 Obiectivul general al disciplinei Înţelegerea de către studenţi a importanței expansiunii firmelor 

pe piețele externe și dificultăților ce stau în fața acestora 

7.2 Obiectivele specifice             - cunoaşterea de către studenţi a problemelor cu care se 

confruntă firmele cu activitate internaţională, în încercarea de:  

o a se implanta pe pieţele externe sau de  

o a-şi extinde activitatea pe alte pieţe 

    

8. Conţinuturi 
8.1 Curs                              Metode de predare Observaţii 

Istoricul internaționalizării afacerilor: activitatea 

internațională a firmellor în perioada globalizării 

- prezentarea temei de curs 

(expunere euristică); 

- explicarea conceptelor, 

principiilor, instrumentelor etc., 

pe bază de; 

- discuţii (întrebări, schimburi de 

opinii etc.); 

o exemple; 

o analize de caz etc. 

- analizarea legăturilor cauzale; 

- formularea de concluzii şi 

predicţii. 

4 ore  

Erodarea structurilor tradiționale în contextul 

globalizării 

4 ore 

Internaționalizarea afacerilor: forme predominante 

în perioada preglobalizării 

2 ore  

Internaționalizarea afacerilor: forme predominante 

induce de globalizare 

2 ore  

Strategia de internaționalizare a firmei: 

internaționalizarea operațiilor, internaționalizare 

produsului 

2 ore  

Selectarea piețelor externe 2 ore  

Alegerea modalității de intrare pe o piață străină 2 ore  
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Gestionarea canalului de marketing internațional 2 ore  

Strategii de urmat pe piețele externe: segmentarea 

piețelor 

2 ore  

Managementul mixului de marketing pe piețele 

externe 

2 ore  

Capcane de evitat pe piețele externe 2 ore  

Importanța factorului intercultural în succesul pe 

piețele externe 

2 ore  

Bibliografie 

 Branch, Alan E. – Export Practice and Management, 5
th
 ed., 2005 

 Albaum G., Strandskov J., Duerr E. – International Marketing and Export Management, Prentice 

Hall, 2011 

 Cook T., Alston R., Raia K. – Mastering Import&Export Management, AMACOM, 2012 

 Danciu V., Murea M. – Marketing internațional: cazuri, analize, probleme, Ed. ASE București 

2009 

 Pelău C. – Marketing-controlling. Măsurarea performanței în marketing, Ed. Economică, 2009 

 Popa, I. – Tranzacţii comerciale internaţionale, Ed. Economică, 2002 

 Burnete S. – Anatomia afacerilor internaționale, Ed. Univ. Lucian Blaga, 2015 

 Burnete S. – Economie internațională, teorii și politici, Ed. Univ. Lucian Blaga, 2016 

 Burnete S. – Elemente de economia și politica comerțului internațional, Ed. ASE București, 

2007 

8.2 Seminar/laborator                 Metode de predare Observaţii 

Expansiunea externă a firmelor în a doua jumătate a 

secolului al XIX-lea 

- analizarea tematicii din PA pe 

bază de: 

o dezbateri; 

o prezentare de 

referate; 

o recenzii; 

o alte activităţi. 

4 ore  

Schimbări induse de globalizare: afirmarea firmei 

creatoare de valoare 

4 ore 

Criterii și modalități de selectare a piețelor externe 2 ore  

Segmentarea piețelor externe. Studii de caz 2 ore  

Moduri de penetrare a piețelor externe: exportul 

direct 

2 ore  

Exportul indirect. Tipuri de intermediari 2 ore  

Modalități de penetrare în afara exportului. 

Asamblarea în străinătate 

2 ore  

Licențierea ca formă de penetrare în afara exportului 2 ore  

Transferul activităților economice în străinătate 

(offshoringul) 

2 ore  

Comerțul internațional cu produse intermediare 

(outsourcingul) 

2 ore  

Alianțe strategice 2 ore  

Modalități de penetrare în afara exportului. 

Contractarea managementului 

2 ore  

Bibliografie 

 

 Stoian I., Dragne E., Stoian M. – Comerţ internaţional, tehnici şi proceduri, Ed. „Caraiman”, 

1997 
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 Caraiani G. – Factoringul în comerţul internaţional, Lumina lex, 2004 

 Rovenţa M. – Introducere în forfetare şi factoring, Ed. Economică, 2002 

 Achim M.V. – Leasing, o afacere de succes, Ed.economică, 2005 

 Burnete S. – Anatomia afacerilor internaționale, Ed. Univ. Lucian Blaga, 2015 

 Burnete S. – Economie internațională, teorii și politici, Ed. Univ. Lucian Blaga, 2016 

 Burnete S. – Elemente de economia și politica comerțului internațional, Ed. ASE București, 

2007 

 Burnete S. – Multinationals from Emerging Economies Wield Increasing Influence on the Global 

Economy, Revista economica, ISSN 1582-6260 nr. 3 (57)/ 2011, pp.68-73 

 Burnete S. – On the competitiveness issue in the globalization context, Revista economica, ISSN 

1582-6260 supl.1/ 2012, pp.121-127 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 
Conținutul disciplinei răspunde exigențelor academice și profesionale prin faptul că dezvoltă capacitatea 

studenților de a înțelege modul în care sunt concepute și derulate strategiile firmelor de expansiune pe piețele 

externe precum și tehnicile și instrumentele utilizate în acest scop. 

 

 

10. Evaluare 
Tip activitate         10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din                                                         

nota finală 

10.4 Curs              - tratarea corectă şi 

completă a tuturor 

subiectelor de pe biletul 

de examen; 

- răspuns corect la 1-2 

întrebări suplimentare 

 

- răspunsurile la examen 

(evaluarea finală) 

50% 

10.5 Seminar/laborator Participare activă la 

dezbateri, manifestată 

prin: 

- interes față de 

problemele analizate  

- atitudine critică și 

autocritică 

- evaluarea periodică prin 

verificări orale şi/sau scrise 

20% 

Parcurgerea bibliografiei - activităţile gen teme / 

referate / eseuri / traduceri / 

proiecte etc. 

30% 

10.6 Standard minim de performanţă   

o tratarea corectă a cel puţin unuia din subiectele de pe biletul de examen; 

o răspuns corect la 1-2 întrebări suplimentare 

                                 

 

Data completării      Semnătura titularului de curs     Semnătura titularului de seminar 

01.10.2016   ............................................   ............................................ 

Data avizării în departament                Semnătura şefului departamentului 

............................................      ............................................  

     


