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PROGRAMA DE PRACTICĂ 

TRANZACŢII ECONOMICE INTERNAŢIONALE 

 
 

Obiectivele practicii 

 

 Practica studenţilor din anul II, specializarea Afaceri internaţionale este 

profilată pe tematica disciplinei Tranzacţii economice internaţionale 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. 

 

 Stagiul de practică cu profilul Tranzacţii economice internaţionale 

urmăreşte să asigure calificarea studenţilor prin dobândirea unor deprinderi 

practice ca economist de execuţie în domeniul afacerilor economice 

internaţionale. Studenţii vor trebui să cunoască conţinutul documentelor 

ce se întocmesc pentru principalele categorii de afaceri economico-

financiare internaţionale, circuitul acestora, mecanismele şi procedeele de 

analiză şi de operare a acestora. Pe parcursul stagiului de practică studenţii 

vor realiza analize comparative asupra eficienţei (prin prisma operativităţii, a 

costurilor şi riscurilor specifice) pentru diferitele categorii de afaceri 

economice internaţionale. 

 

 Scopul practicii - cu acest profil - este de a iniţia studenţii în problemele 

concrete, atât de complexe şi dinamice, ale schimburilor economice externe. 

Pe parcursul perioadei de documentare şi informare studenţii vor întocmi un 

DOSAR DE PRACTICĂ, ce va cuprinde 2 -3 Studii de caz asupra unor 

operaţiuni efective (datele vor fi neutralizate pentru a se evita divulgarea de 

informaţii confidenţiale privind activitatea firmelor), 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 conţinutul şi circuitul documentelor specifice fiecărui tip de 
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tranzacţie economică sau financiară externă (atât pentru exporturi cât şi 

pentru importuri) şi mecanismele realizări tranzacţiilor 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. 

 

 

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 tranzacţiilor 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 

- dacă şi cum se realizează informarea asupra pieţei externe şi 

contactarea partenerilor 

- dacă şi cum este recepţionată/elaborată şi 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 metode utilizate pentru protecţia împotriva riscurilor 

specifice tranzacţiilor internaţionale 
 - cum se alege valuta plăţii/încasării 

 - dacă există o strategie a sincronizării plăţilor şi încasărilor 

 - relaţia firmei cu piaţa valutară naţională: cum se cumpără/vinde valuta 

la licitaţia valutară 

 - clauze contractuale de protecţie faţă de riscuri, cu exemplificări 
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 - metode extracontractuale şi operaţiuni de acoperire, 

exemplificarea unor tranzacţii la termen efectuate pe piaţa valutară 

 

4. Eficienţa afacerilor economice internaţionale 

a) Cum se cuantifică (în mod practic) eficienţa economică a afacerilor externe: 

pe produs, pe operaţiune, pe parteneri, în plan valutar 

b) Ce indicatori de eficienţă economică şi valutară financiară se urmăresc 

c) Dacă există programe - interne - de măsuri pentru creşterea eficienţei 

afacerilor externe - se va prezenta conţinutul principal al acestora.   

 

5. Studii de caz(2-3) asupra unora dintre cele mai reprezentative afaceri 

economice internationale realizate de firma la care se efectueaza practica 
 

 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 student 

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 ultima zi de practică din luna iulie  

3. în săptămâna de restanţe din luna septembrie (conform planificării ).  

 

Notă: În cazul apariţiei unor forme de plagiat în redactarea dosarelor se va 

aplica Decizia Consiliului Profesoral privind frauda la examen. 
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