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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   Departamentul de Management, Marketing si Administrarea 

Afacerilor 
1.4 Domeniul de studii                 Management 
1.5 Ciclul de studii                   Licenta 
1.6 Programul de studii/Calificarea    Management 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei              TRANZACTII COMERCIALE 
2.2 Titularul activităţilor de curs    Lect.univ.dr. Lia Baltador 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect.univ.dr. Lia Baltador 
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                             15 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate  şi pe teren                         15 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri                   12 
Tutoriat 0 
Examinări 2 
Alte activităţi  0 
3.7 Total ore studiu individual      44 
3.9 Total ore pe semestru            100 
3.10 Numărul de credite              4 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum        ●  
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 

C
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e 

 p
ro
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Identificarea, analiza şi gestionarea elementelor care definesc mediul intern şi extern al organizaţiei 
prin diagnosticare şi analiză SWOT 

 Identificarea  teoriilor,  conceptelor,  metodelor şi instrumentarului necesare proceselor 
manageriale,  în corelaţie cu mediul organizaţiei 

 Explicarea, interpretarea şi corelarea factorilor care constituie mediul intern şi extern al 
organizaţiei în dinamica acestora 

 Aplicarea de metode, tehnici  şi instrumente manageriale în rezolvarea de probleme/situaţii 
bine definite în dinamica mediului intern şi extern al organizaţiei 

 Evaluarea critic-constructivă a utilizării metodelor de monitorizare şi diagnosticare a 
mediului intern şi extern al organizaţiei 

 Realizarea de lucrări de analiză, diagnoză, audit privind funcţionarea organizaţiei  
Elaborarea şi implementarea de strategii şi politici ale organizaţiei  

 Identificarea conceptelor, metodelor şi instrumentarului necesare elaborării de strategii şi 
politici organizaţionale 

 Explicarea conceptelor, metodelor şi instrumentarului necesare elaborării de strategii şi 
politici organizaţionale 

 Aplicarea de metode, tehnici şi instrumente manageriale de elaborare, implementare, 
monitorizare şi revizuire a strategiilor şi politicilor organizaţiei 

 Utilizarea de metode şi criterii de evaluare  a strategiilor şi politicilor organizaţionale 
 Realizarea de proiecte de implementare a strategiilor şi politicilor organizaţionale   

Elaborarea şi implementarea sistemului managerial şi a subsistemelor sale (alocare şi realocare de 
resurse şi activităţi) 

 Descrierea conceptelor de bază şi a metodelor specifice sistemului managerial şi a 
subsistemelor sale 

 Explicarea concepte-lor de bază şi a metodelor specifice sistemului managerial şi a 
subsistemelor sale 

 Aplicarea principiilor şi metodelor de bază pentru eficientizarea sistemului managerial şi a 
subsistemelor sale 

 Evaluarea critic-constructivă a funcţionării, a sistemului managerial şi a subsistemelor sale 
 Realizarea de studii/lucrări privind funcţionarea sistemului managerial şi a subsistemelor 

sale 
Fundamentarea, adoptarea şi implementarea deciziilor pentru organizaţii de mică complexitate (în 
ansamblu sau pe o componentă) 

 Definirea conceptelor, conceptelor şi metodelor manageriale de bază necesare în procesul 
decizional pentru organizaţii de mică complexitate (în ansamblu sau pe o componentă) 

 Interpretarea conceptelor, conceptelor şi metodelor manageriale de bază necesare în 
procesul decizional pentru organizaţii de mică complexitate (în ansamblu sau pe o 
componentă) 

 Aplicarea principiilor şi metodelor manageriale de bază necesare în procesul decizional 
pentru organizaţii de mică complexitate (în ansamblu sau pe o componentă) 

 Utilizarea de criterii şi metode standard de evaluare a procesului decizional în organizaţii 
 Dezvoltarea şi implementarea de studii/lucrări privind procesul decizional în organizaţii 

C
om

pe
te

nț
e 

tr
an
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 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de 
relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei 
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1 Obiectivul general al disciplinei  Cunoasterea elementelor de bază legate de  derularea, plata şi 

finanţarea operaţiunilor de comerţ exterior.  
7.2 Obiectivele specifice              Cunoaşterea de către studenţi a tehnicilor şi instrumentelor 

utilizate în afacerile derulate pe pieţele internaţionale, având o 
accentuată orientare practică. 

    
8. Conţinuturi 

8.1 Curs                              Metode de predare Observaţii 
Circuitul economic mondial.  Principalele fluxuri. Comerţul internaţional 
cu bunuri corporale.  Exportul de mărfuri. Contrapartida. Operaţiuni 
combinate  

Expunerea 
Dezbaterea şi 
problematizarea 

2 ore 

Comercializarea mărfurilor prin burse şi licitaţii internaţionale. Expunerea 
Dezbaterea şi 
problematizarea 

2 ore 

Negocierea şi contractarea în afacerile internaţionale. Formarea 
contractelor comerciale internaţionale. Reglementarea juridică. Condiţii 
de validitate 

Expunerea 
Dezbaterea şi 
problematizarea 

2 ore 

Contractul privind vânzarea internaţională de bunuri. Principalele clauze 
(obiectul, preţul, condiţiile de livrare). 

Expunerea 
Dezbaterea şi 
problematizarea 

2 ore 

Derularea tranzacţiilor internaţionale. Pregătirea mărfurilor pentru 
export. Documentaţia de export. Documentaţia la import. 

Expunerea 
Dezbaterea şi 
problematizarea 

2 ore 

Servicii auxiliare tranzacţiilor de export-import: expediţii, transporturi şi 
asigurări internaţionale 

Expunerea 
Dezbaterea şi 
problematizarea 

2 ore 

Plăţi internaţionale. Instrumente de plată utilizare în practica tranzacţiilor 
internaţionale: efectele de comerţ, transferurile, cardul etc. 

Expunerea 
Dezbaterea şi 
problematizarea 

2 ore 

Circuitul economic mondial.  Principalele fluxuri. Comerţul internaţional 
cu bunuri corporale.  Exportul de mărfuri. Contrapartida. Operaţiuni 
combinate 

Expunerea 
Dezbaterea şi 
problematizarea 

2 ore 

Comercializarea mărfurilor prin burse şi licitaţii internaţionale. Expunerea 
Dezbaterea şi 
problematizarea 

2 ore 

Negocierea şi contractarea în afacerile internaţionale. Formarea 
contractelor comerciale internaţionale. Reglementarea juridică. Condiţii 
de validitate. 

Expunerea 
Dezbaterea şi 
problematizarea 

2 ore 

Contractul privind vânzarea internaţională de bunuri. Principalele clauze 
(obiectul, preţul, condiţiile de livrare). 

Expunerea 
Dezbaterea şi 
problematizarea 

2 ore 

Derularea tranzacţiilor internaţionale. Pregătirea mărfurilor pentru 
export. Documentaţia de export. Documentaţia la import. 

Expunerea 
Dezbaterea şi 
problematizarea 

2 ore 

Servicii auxiliare tranzacţiilor de export-import: expediţii, transporturi şi 
asigurări internaţionale 

Expunerea 
Dezbaterea şi 
problematizarea 

2 ore 

Plăţi internaţionale. Instrumente de plată utilizare în practica tranzacţiilor 
internaţionale: efectele de comerţ, transferurile, cardul etc. 

Expunerea 
Dezbaterea şi 
problematizarea 

2 ore 
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Bibliografie: 
 Albaum G., Strandskov J., Duerr E.,  International Marketing and Export Management, Prentice Hall, 

2002  
 Branch, Alan E., Export Practice and Management, Chapman&Hall, 1994 
 Briggs P, Principles of International Trade and Payments, “Blackwell Publishers”, 1994 
 Burnete S, Tranzacţii comerciale, suport de curs editat în 2002. 
 Griffin R., Pustay M.,  International Business, Addison-Wesley Publishing Co., 2003  
 Man, Mihai Liviu, Tranzactii internationale, Ed. Eftimie Murgu, 2009 
 Popa I,  Tranzacţii de comerţ exterior, Ed. Economică, 2002 
 Biscor Dana, Tehnica operaţiunilor de comerţ exterior, Ed. Universitatii Transilvania Brasov, 2007 
 Roşu Hanzescu Ion, Fratostiteanu Cosmin, Tehnica operaţiunilor de comerţ exterior, ed. Universitara, 

2008 
8.2 Seminar/laborator                 Metode de predare Observaţii 
Derularea operaţiunilor de export-import. Operaţiuni de contrapartidă Studiul de caz 

Lucrul în echipa 
4 ore 

Operaţiuni combinate. Studii de caz Studiul de caz 
Lucrul în echipa 

2 ore 

Burse internaţionale de mărfuri  Studiul de caz 
Lucrul în echipa 

2 ore 

Relevanţa elementelor de extraneitate şi internaţionalitate în derularea 
relaţiilor economice internaţionale  

Studiul de caz 
Lucrul în echipa 

2 ore 

Clauze de reducere a riscului de preţ Studiul de caz 
Lucrul în echipa 

2 ore 

Clauze de reducere a riscului valutar Studiul de caz 
Lucrul în echipa 

2 ore 

Modalităţi de transport Studiul de caz 
Lucrul în echipa 

2 ore 

Statutul vamal al mărfurilor: determinarea valorii în vamă Studiul de caz 
Lucrul în echipa 

2 ore 

Instrumente de plată: viramentul bancar, cambia Studiul de caz 
Lucrul în echipa 

2 ore 

Acreditivul documentar; Publicaţia 600 Studiul de caz 
Lucrul în echipa 

2 ore 

Derularea unei operaţiuni de export Studiul de caz 
Lucrul în echipa 

2 ore 

Derularea operaţiunilor de export-import. Operaţiuni de contrapartidă Studiul de caz 
Lucrul în echipa 

2 ore 

Operaţiuni combinate. Studii de caz Studiul de caz 
Lucrul în echipa 

2 ore 

Bibliografie: 
 Biscor Dana, Tehnica operaţiunilor de comerţ exterior, Ed. Universitatii Transilvania Brasov, 2007 
 Brătianu C., Mândruleanu A., Vasilache S., Dumitru I., Business Management, Bucureşti, ed. 

Universitară, 2011 
 Briggs P, Principles of International Trade and Payments, “Blackwell Publishers”, 1994 
 Burnete S, Tranzacţii comerciale, suport de curs editat în 2002. 
 Chaney, Lilian, Martin, Jeanette, Intercultural business communication, 5th edition, Prentice Hall, 2011 
 Griffin R., Pustay M.,  International Business, Addison-Wesley Publishing Co., 2003  
 Hofstede, G., Hofstede, G.J., Minkov, M. Culturi si organizații, Softul mental, editura Humanitas,2012 
 Houman A. Sadri, Madelyn Flammia, Intercultural Communication, A new approach to International 

Relations and Global Challenges,The Continuum International Publishing Group, 2011 
 Samovar, Porter, McDaniel, Intercultural Communication: A reader, 13th edition, Wadsworth, 2012 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 
● Elaborarea conținutul disciplinei urmărește un grad înalt de compatibilizare cu programe din străinătate. De 
asemenea, în elaborarea acestuia au fost implicați reprezentanți ai mediului de afaceri. Conținutul disciplinei 
se actualizează în permanență, în concordanță cu noutățile din domeniu. 

 
10. Evaluare 

Tip activitate         10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din                                             
nota finală 

10.4 Curs              Cunoastere notiunilor si 
mecanismelor de derulare 
a tranzactiilor 

Examen scris 50% 

10.5 Seminar/laborator Aplicarea corectă a 
conceptelor abordate pe 
parcursul întâlnirilor 

Proiect de echipă 50% 

10.6 Standard minim de performanţă   
 Studentul cunoaşte care sunt principalele concepte, le recunoaşte şi le defineşte corect; 
 Limbajul de specialitate este simplu, dar corect utilizat. 
 Dovedeşte cunoaşterea bibliografiei obligatorii recomandate.                  

 
 
Data completării      Semnătura titularului de curs      Semnătura titularului de seminar 
  01.10.2016  ..............................................      ............................................. 
 
 
Data avizării în departament                Semnătura şefului departamentului 
03.10.2016        ............................................. 

 


