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A. Obiectivele practicii 

 

 Practica masteranzilor din anul II, specializarea Afaceri internaţionale este profilată 

pe tematica disciplinei Economie internaţională şi se desfăşoară în unităţi economice 

(producătoare, comerciale sau de transport), la societăţi financiare sau bancare, de 

asigurări, turism , şamd care efectuează operaţiuni de export import de mărfuri ori prestări 

de servicii şi valutar financiare internaţionale. 

 

 Scopul practicii este de a dezvolta capacitatea de a observa realitatea economică 

şi de a înţelege mecanismele specifice afacerilor economico financiare contemporane. 

Pe parcursul perioadei de documentare şi informare studenţii vor întocmi un DOSAR DE 

PRACTICĂ, ce va cuprinde 2 -3 Studii de caz asupra unor situaţii reale , în care se va 

prezenta mecanismul practic al unor astfel de tranzacţii, şi se vor analiza - comparativ- 

asemănările şi deosebirile dintre uzanţele şi reglementările (româneşti, europene şi 

internaţionale) teoretice(legale) şi realitatea nemijlocită, în conformitate cu prevederile 

programei de practică.  

Studenţii trebuie să cunoscă reglementările specifice, conţinutul şi circuitul 

documentelor specifice fiecărui tip de tranzacţie economică sau financiară 

externă(atât pentru exporturi şi importuri cât şi pentru afaceri financiare sau plăţi 

externe) şi mecanismele realizări afacerilor studiate. 
 

 Colocviul de practică va consta din evaluarea nivelului cunoaşterii de către studenţi 

a particularităţilor organizării şi desfăşurării tranzacţiilor comerciale şi valuar financiare în 

unitatea în care s-a realizat stagiul de practică. 

 

B. Tematica programei şi cuprinsul dosarului de practică 

 

 Fiecare student va realiza şi cuprinde în dosarul de practică: 

 

1. Caracterizare generală a activităţii firmei în care a efectuat stagiul de practică. 

2. Prezentarea specificului organizării afacerilor economice internaţionale. 

a) dacă există un compartiment (direcţie, serviciu sau birou) cu atribuţii specifice pieţei 

externe: cum este organizat, încadrat cu personal şi asigurat cu resurse, şi ce atribuţii are 
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- dacă şi cum se realizează informarea asupra pieţei externe şi contactarea 

partenerilor 

- dacă şi cum este recepţionată/elaborată ţi urmărită corespondenţa comercială 

externă 

- participarea la negocierea afacerilor internaţionale - elemente specifice firmei 

- studenţii vor elabora studii de caz asupra unor contracte comerciale internaţionale 

efective, cu prezentarea elementelor particulare, specifice (clauze, condiţii, etc.) şi a 

indicatorilor de eficienţă 

b) dacă firma nu are un asemenea compartiment sau acesta are dimensiuni reduse, care 

sunt modalităţile de organizare a relaţiilor cu piaţa internaţională. 

- rolul comercianţilor de intermediere - agenţii comerciale, reprezentanţi, brokeri, 

dealeri, etc. (cu exemplificări) 

 - rolul societăţilor de intermediere specializate (cu  exemplificări) 

3. Principalele interferenţe (stimulative sau cu efecte nefavorabile) între 

reglementările de politică comercial şi valutar financiară româneşti, europene şi 

mondiale şi practica nemijlocită a firmelor(româneşti ) implicate în afaceri 

internaţionale 

 se vor reliefa prin studii de caz : 

- efectele politicii comerciale a României şi UE asupra afacerilor comerciale 

(importuri si exporturi, producţie şi consum intern, echilibrul economic şi valutar 

financiar) ale unor firme din ţara noastră 

- efectele politicii monetar financiare , ale echilibrului(sau dezechilibrului) 

comercial şi financiar (inclusiv a cursului leului în raport cu principalele valute ) 

asupra eficienţei afacerilor economico financiare ale firmelor româneşti 

- se vor formula concluzii asupra efectelor (pe termen scurt şi lung) pe care 

eficienţa(sau lipsa de eficienţă) a acestor politici le produc asupra economiei 

României 

 

 Dosarele de practică (având o ţinută şi tehnoredactare corespunzătoare, şi 

conţinând o Adeverinţă emisă de firma unde s-a realizat stagiul de practică) se depun 

personal pentru a fi înregistrate la catedră cu 1 zi înaintea termenelor la care se 

organizeaza Colocviul de practica (fiecare masterand semnează în registrul special pentru 

predarea dosarului de practică).  

Colocviul de practică se va desfăşura după cum urmează: 

1. în prima săptămână a sesiunii de examene din iunie  

2. în săptămâna de restanţe de la sfârşitul lunii iunie (conform planificării).  
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