
 
 

 

 

FIŞA DISCIPLINEI 
 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi 

1.2 Facultatea Economie şi Administrarea Afacerilor 

1.3 Departamentul Economie 

1.4 Domeniul de studii  Administrarea Afacerilor 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii Economia comerțului, turismului şi serviciilor 

 
 
2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei ECONOMIE COMERCIALĂ 

2.2 Titularul activităților de curs  

2.3 Titularul activităților de seminar  

2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare V 2.7 Regimul disciplinei Ob. 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care:  3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învățământ 42 din care:  3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuția fondului de timp  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 20 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri  10 

Tutoriat 4 

Examinări 4 

Alte activități - 

  

3.7 Total ore studiu individual 58 

3.8 Total ore pe semestru 100 

3. 9 Numărul de credite 4 

 

 

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

4.2 de competenţe  Nu este cazul. 

 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1. de desfăşurare a cursului  Sală cu videoproiector 

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului  Sală cu videoproiector 

 

 

 

 



 
 

 

6. Competenţele specifice acumulate 
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 Definirea adecvată a conceptelor şi principiilor specifice teoriei economice, precum şi a celor din 
domeniul comerţului, turismului şi serviciilor; 

 Analiza critic-constructivă a relaţiilor dintre consumatorii şi furnizorii specifici domeniului comerţ, turism 
şi servicii; 

 Definirea conceptelor privind cererea şi oferta de bunuri şi servicii, inclusiv în activitatea de turism, a 
comportamentului consu-matorilor şi a normelor de protecţie a acestora; 

 Fundamentarea necesarului de resurse materiale şi financiare în raport cu cerinţele volumului şi 
eficienţei organizaţiilor de comerţ, turism, servicii; 

 Definirea adecvată a conceptelor şi principiilor specifice managementu-lui calităţii aplicat serviciilor; 

 Identificarea adecvată a conceptelor legate de planificarea, organizarea, coordonarea şi controlul 
activităţii resurselor umane în contextul specificităţii pieţei muncii din domeniul administrării afacerilor. 
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  Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă 
riguroasă, eficientă şi responsabilă; 

 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici de 
relaţionare şi munca eficiente în cadrul echipei; 

 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de 
învăţare pentru propria dezvoltare. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

 Familiarizarea studenţilor cu principalele noţiuni, instrumente şi metode aferente 
domeniului comercial 

7.2 Obiectivele specifice 
 Înţelegerea contextului apariţiei şi dezvoltării comerţului ca ramură de activitate 

distinctă în cadrul economiei; 

 Dezvoltarea abilităţilor practice şi argumentive ale studenţilor 

 

8. Conţinuturi 
8. 1 Curs Metode de predare Obs. 

Locul şi rolul comerţului în economia naţională 

Prelegere 

 

Coordonatele pieţei bunurilor şi serviciilor  

Consumul   

Cererea de mărfuri  

Oferta de mărfuri  

Preţurile în comerţ  

Serviciile comerciale  

Politica stocurilor în comerţ  

Politici de aprovizionare în comerţ  

Politici de vânzări  

Bibliografie 
1. Buturoiu G., Tehnici de vânzări, Editura All, Bucureşti, 1998 
2. Fota C., Politici comerciale, Editura Arta Grafică, Bucureşti, 1993 
3. Patriche D., Bazele comerţului, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1995 
4. Patriche D., Economie comercială, Editura Economică, Bucureşti, 1998 
5. Patriche D., Tratat de economia comerţului, Editura Eficient, Bucureşti, 1998 
6. Pistol Gh., Bazele comerţului, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2004 

8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Obs. 

Prerogativele comerciantului – privilegii şi avantaje. Analiza actelor de comerţ. 

Dezbatere pe 
marginea cursului 
predat în vederea 
clarificării şi fixării 
noţiunilor de bază 

 

Stabilirea factorilor ce impun promovarea noului în firmele comerciale. Măsuri Studii de caz  



 
 

 

adoptate de firmele comerciale pentru a deveni atractive în cadrul pieţelor 

Cererea de mărfuri – analize comparative la nivelul diferitelor bunuri economice  

Oferta de mărfuri – studiu de caz – elaborarea baremului ofertei pentru diferite 
categorii de produse 

 

Preturile în comerț – analiza factorilor ce influențează formarea prețului produselor  

Analiza principalelor tendințe care conturează evoluţia serviciilor comerciale în 
cadrul comerțului românesc actual.  

Cercetare 

 

Cercetarea condițiilor de piaţă în care se desfăşoară comerţul cu diferite produse 
într-o anumită zonă a ţării, în vederea conturării principalelor restricţii ce se impun, 
a oobligaţiilor comercianţilor, precum şi a perspectivelor acestora. 

 

Bibliografie 
1. Fota C., Politici comerciale, Editura Arta Grafică, Bucureşti, 1993 
2. Patriche D., Economie comercială, Editura Economică, Bucureşti, 1998 
3. Patriche D., Tratat de economia comerţului, Editura Eficient, Bucureşti, 1998 

 

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

 Având în vederea importanţei disciplinei în formarea viitorilor specialişti în domeniul comercial este imperios 
necesară legătura şi implicarea efectivă a practicienilor, şi aici fac referire la cei care activează în cadrul 
întregului sistem comercial. 

 

10. Evaluare 

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

10.4 Curs 

Cunoaşterea şi înţelegerea tuturor 
conceptelor şi variabilelor cu care 
operează această disciplină; 
Realizarea diverselor distincţii între 
cunoştinţele teoretice abordate şi 
explicate; 
Realizarea importanţei pe care o au 
studiile de caz şi prezentările libere, 
precum şi cercetările aplicative în 
formarea gândirii practice. 

Examen scris, accesul la 
examen fiind condiţionat de 
prezentarea tuturor temelor 

propuse în cadrul seminariilor 
susţinute pe parcursul 

semestrului 

70% 

10.5 Seminar/laborator 

Însuşirea şi înţelegerea tuturor 
conceptelor şi metodelor prezentate la 
curs; 
Capacitatea de a explica şi prezenta 
studiile de caz propuse; 
Uşurinţă în exprimare; 
Capacitatea de a aduce argumente pro 
şi contra la dezbaterile din cadrul 
şedinţelor de la seminar. 

Prezentarea orală a studiilor 
de caz propuse în cadrul 
seminariilor la termenul 
stabilit de comun acord; 

Participarea activă la 
discuţiile susţinute de ceilalţi 
colegi în cadrul dezbaterilor; 

Prezentarea la finalul 
semestrului a unei cercetări 
care să ateste asimilarea 

cunoştinţelor teoretice 
predate 

30% 

10.6 Standard minim de performanţă 

 Înţelegerea întregului sistem de cunoştinţe cu care operează această disciplina, considerată de bază în 
formarea viitoare a specialiştilor în domeniu; 

 Dezvoltarea aptitudinilor practice în evaluarea unei situaţii concrete şi a spiritului comercial. 

 


