
 

 

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice 

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 
Facultatea de Științe Economice 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1 Instituția de învățământ superior Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 
1.2 Facultatea Facultatea de Științe Economice 
1.3 Departamentul Management, Marketing și Administrarea Afacerilor 
1.4 Domeniul de studii Marketing 
1.5 Ciclul de studii Licență 
1.6 Programul de studii/Calificarea Marketing  
 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Tehnici de vânzare 
2.2 Titularul activităților de curs conf. univ. dr. Lucian-Aron Belașcu 
2.3 Titularul activităților de seminar conf. univ. dr. Lucian-Aron Belașcu 
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 activităților 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 
învățământ 

56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuția fondului de timp ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 15 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 10 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 15 
Tutoriat 2 
Examinări 2 
Alte activități .................................. - 
3.7 Total ore studiu individual 44 
3.9 Total ore pe semestru 100 
3.10 Numărul de credite 4 
 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum 
 Marketing 
 Management 

4.2 de competențe 

 Noțiuni de bază despre segmentare, alegerea piețelor țintă și 
poziționarea în cadrul acestora; mix-ul de marketing; 

 Noțiuni de bază despre modalitățile de organizare a unei 
activități, de conducere a unei echipe, de gestionare a unei 
situații. 

 
5. Condiții (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfășurare a                                     
cursului 

 Sală cu echipament de predare multimedia și acces la 
internet 

5.2. de desfășurare a                                    
seminarului/laboratorului 

 Sală cu echipament de predare multimedia și acces la 
internet 
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6. Competențele specifice acumulate 
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 Cunoașterea, înțelegerea și corecta utilizare a conceptelor specifice tehnicilor de vânzare; 
 Documentarea, analizarea și interpretarea datelor și informațiilor obținute din literatura de 

specialitate în domeniu (inclusiv într-o limbă străină), respectiv din contexte profesionale 
reale, pentru formularea de argumente, decizii și demersuri concrete; 

 Capacitatea de înțelegere și susținere argumentată a intereselor activității pe care o reprezintă 
în relațiile cu oameni de afaceri, clienții și alte categorii de factori implicați direct sau indirect 
în domeniul tehnicilor de vânzare. 
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  Capacitatea de evaluare, analiză și rezolvare, într-un mod eficient, a situațiilor economice 
concrete de la locul de muncă, în domeniul tehnicilor de vânzare; 

 Capacitatea de integrare și adaptare la exigențele profesionale ale instituțiilor și organizațiilor 
internaționale și de lucru în echipă; 

 Identificarea oportunităților de formare continuă și valorificarea eficientă a resurselor și 
tehnicilor de învățare pentru propria dezvoltare. 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei 

 Utilizarea adecvată a conceptelor, metodelor, tehnicilor și 
instrumentelor în domeniul vânzărilor; 

 Culegerea, analiza și interpretarea informațiilor de marketing 
privind organizația și mediul său în domeniul vânzărilor; 

 Dezvoltarea tehnicilor de muncă intelectuală și a deprinderilor 
de acțiune practică în vederea asimilării continue a 
cunoștințelor privitoare la vânzări; 

 Capacitatea de a transpune în practică cunoștințele dobândite. 

7.2 Obiectivele specifice 

 Urmărirea unui proces de vânzare; 
 Fundamentarea și elaborarea strategiei de vânzări a unei firme; 
 Interpretarea conținutului unui contract de vânzare-cumpărare; 
 Gestionarea afacerilor la nivelul exigențelor mediului de piață 

concurențial, în contexte complexe și imprevizibile; 
 Aplicarea creativă a tehnicilor de cercetare și elaborarea de 

studii, rapoarte sau proiecte profesionale specifice. 
 

8.  Conținuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observații 
Tehnici de vânzare în comerț. Tehnici de vânzare în 
mediul business-to-business  

Prelegerea, conversația, 
explicația 

Temele 1, 10 și 11 au 
alocate câte 4 ore 

Marketing versus vânzare. Rolul și importanța 
vânzării în cadrul promovării de marketing  
Elemente conceptuale privind vânzarea. Procesul de 
negociere comercială. Caracteristici și tipuri ale 
negocierii comerciale. 
Viziunea strategică asupra vânzării 
Planificarea si dezvoltarea unei strategii de vânzare 
Monitorizarea și feedback-ul strategiilor de vânzare 
Procesul de vânzare. Ciclul de vânzare 
Metode și tehnici de vânzare 
Necesitatea adoptării principiilor de etică în procesul 
de vânzare. Etica in vânzări 
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Elemente conceptuale privind vânzarea. Procesul de 
negociere comercială. Caracteristici și tipuri ale 
negocierii comerciale 

  
Viziunea strategică asupra vânzării. Planificarea si 
dezvoltarea unei strategii de vânzare. Monitorizarea 
și feedback-ul strategiilor de vânzare 
Bibliografie 
 Adăscăliței V., “Tehnici comerciale moderne - marketingul spațiilor de vânzare”, ed. Uranus, 

București, 2006 
 Aguilar M., “Vânzătorul de elită. Tehnici și strategii de succes”, ed. Polirom, Iași, 2008 
 Corcos M., “Tehnici de vânzare eficiente. Planul de vânzare. Principii și condiții esențiale”, ed. 

Polirom, Iași, 2008 
 Caron N., “Cum să vinzi clienților dificili. Secretele persuasiunii”, ed. Polirom, Iași, 2008 
 Denny R., “Succesul în vânzări”, ed. All Beck, București, 2003 
 Hutt, M. D., Speh, T. W., “Business Marketing Management: B2B”, 10th Edition, Cengage learning, 

Mason, 2009 
 Lindstrom M., “Buyology: adevăruri și minciuni despre motivele pentru care cumpărăm”, ed. 

Publica, București, 2011 
 Miricescu D., “Metode și tehnici de vânzare. Elemente privind comportamentul consumatorului și 

managementul ofertei”, ed. Universității “Lucian Blaga” din Sibiu, Sibiu, 2008 
 Mouton D., Paris G., “Practica merchandisingului: Spațiul de vânzări. Oferta de produse. 

Comunicarea la locul de vânzare”, ed. Polirom, Iași, 2009 
 Schiffman S., “Tehnici de abordare telefonică în vânzări”, ed. Business Tech International Press, 

București, 2003 
8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observații 
Analiza modurilor de intrare pe piață, 
transferul de formate și de coordonare a 
activităților de vânzare cu amănuntul. 
Conlucrarea dintre departamentele de 
vânzări și de management al produsului  

Conversația, 
brainstormingul 

Sunt indicate tematica și cerințele 
ce vor sta la baza realizării unor 
teme și proiecte de evaluare pe 
parcursul semestrului. 

Tranziția de la vânzarea orientată spre 
produs la vânzarea orientată spre clienții 
importanți. Dilema targetului de vânzări. 
Puterea vânzărilor directe  

Explicația, conversația, 
studiul de caz 

- 

Factorii care influențează derularea 
negocierii comerciale. Tipologia 
negociatorului comercial 

Discuții pe baza temei de seminar 

Tipologia strategiilor de vânzare x2 seminarii 
Vânzarea către clienții mari x2 seminarii 
Tehnici de comunicare - 
Metode de vânzare. Tehnici de vânzare.  
Grupurile de persoane interesate. Instruirea 
unui cod etic. Legislația cu incidență 
asupra managementului vânzărilor 

- 

Tipologia strategiilor de vânzare  x2 seminarii 
Vânzarea către clienții mari  - 
Bibliografie 
 Berry, M., Linoff, G.S., “Data mining techniques: for marketing, sales and customer relationship 

management”, John Wiley and Sons, 2011 
 Cichelli, D., “Compensating the Sales Force - A Practical Guide to Designing Winning Sales Reward 
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Programs”, 2nd Edition, McGraw-Hill, 2010 
 DeHerder R., Blatt D., “Shopper Intimacy. A Practical Guide to Leveraging Marketing Intelligence 

to Drive Retail Success”, Pearson Education, 2011 
 Denny R., “Succesul în vânzări”, ed. All Beck, București, 2003 
 Fawzy, L., Dworski, L., “Emerging business online: global markets and the power of B2B Internet 

marketing”, Pearson, 2011 
 Feltenstein, T., “501 Killer Marketing Tactics to increase sales, maximize profits, and Stomp your 

Competition”, 2nd Edition, McGrawHill, New York, 2010 
 Gillin, P., Schwaetzman, E., “Social marketing to the business customer: listen to your B2B market, 

generate major account leads and build client relationship”, John Wiley and Sons, 2011 
 Hutt, M. D., Speh, T. W., “Business Marketing Management: B2B”, 10th Edition, Cengage learning, 

Mason, 2009 
 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 
asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
Studiile de caz și aplicațiile practice utilizate reflectă aspecte de specificitate ale activității comerciale, 
atât la nivel internațional, cât și național. 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 

Cunoașterea conținutului 
suportului de curs 

Parțial 25% 

Cunoașterea principalelor 
aspecte discutate în timpul 
cursurilor și seminariilor 

Examen scris 25% 

10.5 Seminar/laborator 

Abilitatea de documentare 
(inclusiv într-o limbă străină), 
capacitatea de analiză și 
sinteză, însușirea și corecta 
utilizare a unui vocabular de 
specialitate 

Evaluare orală 
continuă, teme, 
recenzia unui articol 

25% 

Aplicarea corectă a 
cunoștințelor dobândite 

Proiect (în echipă) 25% 

10.6 Standard minim de performanță 
 însușirea vocabularului specific disciplinei; 
 înțelegerea conceptelor fundamentale; 
 realizarea proiectului și susținerea parțialului. 
 
 
Data completării      Semnătura titularului de curs     Semnătura titularului de seminar 

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

Data avizării în departament                Semnătura șefului departamentului 
   03.10.2016                  ............. 


