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Anexa 2.2 
 

Descrierea generală a programului de studii universitare de licenţă: 
ECONOMIA COMERŢULUI, TURISMULUI, SERVICIILOR ŞI 

MANAGEMENTUL CALITĂŢII  
 
 

Misiunea Programului de studii universitare de licenţă „Economia Comerţului, 
Turismului, Serviciilor şi Managementul Calităţii”   

 

• Misiune şi obiective  
Misiunea generală a programului de studii este aceea de a oferi o educaţie de înaltă 

calitate, în scopul dezvoltării capacităţii intelectuale, a caracterului moral şi cunoştinţelor de 

specialitate ale studenţilor în vederea obţinerii unui personal competent, capabil să ia decizii 

oportune în timp real, în domeniul serviciilor, cu precădere în turism şi comerţ.  

Obiective:  

a) cunoaşterea celor mai importante teorii din domeniul economic, al turismului şi 

serviciilor;  
b) cunoaşterea în profunzime a elementelor fundamentale - comerţ, turism şi servicii;  

c) demonstrarea unor cunoştinţe despre structura şi funcţiile serviciilor în general, 
ale comerţului şi ale industriei turistice în particular;  

d) formarea de competenţe creativ-inovative necesare îmbunătăţirii sistemelor din 

cadrul organizaţiilor;  

e) analiza critică, sintetizarea şi evaluarea unor probleme complexe din sectorul 

serviciilor, dintr-o perspectivă managerială;  

f) dezvoltarea competenţelor de comunicare orală şi scrisă (inclusiv într-o limbă de 

circulaţie internaţională) precum şi a competenţelor de interacţionare socială 

pentru stimularea lucrului în echipă;  

g) formarea competenţelor de dezvoltare personală şi profesională prin 

conştientizarea nevoii de învăţare continuă, inclusiv în cadrul unor programe de 

masterat. 

 

• Elemente de specificitate ale programului  

Misiunea şi obiectivele programului de studii decurg din necesitatea de a răspunde 

nevoilor specifice ale pieţei forţei de muncă înalt calificate. Planul de învăţământ aferent 
programului de studii cuprinde 6 semestre de studiu. Toate disciplinele prevăzute în planul de 

învăţământ sunt susţinute de cadre didactice specializate, doctori sau doctoranzi. Baza materială 

 



destinată programului de studii ECTS oferă posibilitatea susţinerii de cursuri, laboratoare şi 

seminarii la standarde ridicate, fiind utilizate cele mai noi metode de predare. Practica studenţilor 

se defăşoară în hoteluri, unităţi comerciale, agenţii de turism, bănci, pensiuni turistice.  

 

Obiectivele generale și specifice ale fiecărei discipline ale Programului de studiu 

universitar de licenţă „Economia Comerţului, Turismului, Serviciilor şi Managementul 
Calităţii”  sunt cuprinse în Fișele disciplinelor: Economie, Contabilitate, Matematică aplicată în 

economie,  Dreptul comercial, Informatică, Geografie, Etica în afaceri, Statistică economică, 

Management, Marketing, Finanțe, Limba străină, Economie europeana, Bazele economiei 

întreprinderii, Ecoturism și turism rural, Managementul resurselor umane, Comunicare 

comercială, Tehnica negocierilor, Comportamentul consumatorului, Marketing in turism, 
Antreprenoriat, Tehnologii comerciale, Tehnica operaţiunilor de turism, Sisteme informaționale 

de gestiune, Tehnici promoţionale, Servicii internaționale, Turism internațional, Managementul 

proiectelor in afaceri, Marketing in comerţ, Logistica și distribuția mărfurilor, Tehnologie 

hotelieră şi de restaurant, Concurență și prețuri, Asigurări și reasigurări, Geopollitică, Marketing 

direct, Resurse şi destinaţii turistice, Managementul vânzării, Control și audit financiar, Cercetări 

de marketing, Mediul de afaceri european, Servicii și utilități publice, Etică și integritate 

academică. 

 

Realizarea acestor obiective au ca finalitate dobândirea următoarelor competențe 

profesionale şi competențe transversale: 

• Competențe profesionale:  

Competenţa 1 – Realizarea prestaţiilor în comerţ, turism şi servicii: 

C1.1 Definirea adecvată a conceptelor şi principiilor specifice teoriei economice, precum 

şi a celor din domeniul comerţului, turismului şi serviciilor 

C1.2 Explicarea şi interpretarea de date si informaţii din punct de vedere cantitativ şi 

calitativ, pentru formularea de argumente şi decizii concrete asociate comerţului, turismului şi 

serviciilor  

C1.3 Rezolvarea problemelor în contexte bine definite asociate: conceperii, planificării şi 

executarii de activități în cadrul firmelor de comerţ, turism şi servicii  

C1.4 Culegerea şi prelucrarea de date din surse documentare alternative şi din activitatea 
curentă, pentru evaluarea factorilor care influenţează realizarea prestaţiilor in organizaţiile din 

comerţ, turism şi servicii 

C1.5 Realizarea de proiecte profesionale prin utilizarea conceptelor, principiilor şi 

metodelor specifice domeniului comerţ, turism, servicii C1.5. Realizarea de proiecte profesionale 

prin utilizarea conceptelor, principiilor şi metodelor specifice domeniului comerţ, turism, servicii 

Standarde minime de performantă pentru evaluarea competenţei 
Realizarea corectă şi în timp real a unei activităţi specifice în cadrul unei organizaţii de 

comerţ, turism sau servicii 
Competenţa 2 –  Comercializarea produselor / serviciilor: 

C2.1 Descrierea modalităţilor de concepere a produsului turistic, a tehnicilor de 

comercializare şi a comportamentului agenţilor economici in contextul creat de legislația şi 

regulamentele aferente in vigoare. 
C2.2 Explicarea şi interpretarea fluxurilor și a tehnicilor de comercializare diferenţiat 

după natura produselor şi serviciilor  

C2.3 Aplicarea unor modele şi instrumente de organizare a spaţiilor de vânzare şi 
depozitare  

C2.4 Analiza critic - constructivă a relaţiilor dintre consumatorii şi furnizorii specifici 

domeniului comerţ, turism şi servicii  



C2.5 Fundamentarea de planuri de comercializare, de oferte, de programe de promovare - 

publicitate, promovare directă, reiaţii publice, marketing direct 

Standarde minime de performantă pentru evaluarea competenţei 
Participarea oportună şi eficientă la realizarea unei faze din lanţul de activităţi de 

comercializare, prestare de servicii 

Competenţa 3 –  Gestionarea relaţiilor cu clienţii şi furnizorii: 

C3.1 Definirea conceptelor privind cererea şi oferta de bunuri şl servicii, inclusiv în 

activitatea de turism, a comportamentului consumatorilor şi a normelor de protecţie a acestora  

C3.2 Explicarea şi interpretarea fenomenelor şi proceselor economice specifice 

comerţului, turismului şi serviciilor pe baza conceptelor privind cererea şi oferta de servicii şi a 

comportamentului consumatorilor 
C3.3 Rezolvarea de probleme simple, bine definite, asociate vânzării produselor, inclusiv 

a celor turistice, prin consilierea clientului în luarea deciziei de cumpărare  
C3.4 Fundamentarea de studii şi analize, organizatorice şi de eficienţă a activităţii firmelor în 

vederea acordării de consiliere şi asistenţă  

C3.5 Consiliere şi asistență prin elaborarea de proiecte profesionale care răspund 

problemelor concrete ale clienților 

Standarde minime de performantă pentru evaluarea competenţei 
Elaborarea unei lucrări de fundamentare a acordării de asistenţă unei firme din domeniul 

comerţ, turism sau servicii 

Competenţa 4 – Gestionarea şi alocarea resurselor materiale şi financiare: 

C4.1 Descrierea conceptelor şi principiilor evidenţei contabile aplicate in finanţarea 

activităţilor de comerţ, turism, servicii, precum și a metodologiei şi indicatorilor de 

fundamentare a alocării resurselor 

C4.2 Explicarea şi interpretarea de situaţii / procese concrete din domeniul comerţului, 

turismului şi serviciilor pe baza conceptelor şi principiilor evidenţei contabile şi a utilizării 
indicatorilor pentru explicarea şi interpretarea  situaţiilor analizate 

C4.3 Elaborarea de calcule pentru diferite situaţii alternative (variante decizionale) în 

alocarea de resurselor  

C4.4 Fundamentarea necesarului ele resurse materiale şi financiare în raport cu cerinţele 

volumului şi eficienţei organizaţiilor de comerţ, turism, servicii  

C4.5 Participarea la fundamentarea de studii de prefezabilitate şi fezabilitate a 

investiţiilor pentru afaceri  

Standarde minime de performantă pentru evaluarea competenţei 
Elaborarea unui studiu de fundamentare a necesarului de resurse materiale sau financiare 

pentru un proiect specific domeniului comerţ, turism, servicii  
Competenţa 5 –  Asigurarea calităţii prestaţiilor în comerţ, turism şi servicii: 

C5.1.Definirea adecvată a conceptelor şi principiilor specifice managementului calităţii 

aplicat serviciilor 

C5.2. Explicarea şi interpretarea unor variate tipuri de concepte, situaţii şi procese 

asociate sistemelor de asigurare a calităţii în servicii 

C5.3. Aplicarea unor principii şi metode de bază pentru rezolvarea de probleme/situaţii 

specifice asigurării calităţii în comerţ, turism şi servicii 

C5.4. Evaluarea şi particularizarea metodelor şi modelelor de asigurare a calităţii la 

specificul organizaţiilor de comerţ, turism şi servicii 

C5.5. Realizarea de studii secvenţiale de implementare a calităţii pentru cazuri practice 

bine definite în condiţii de asistenţă calificată 

Standarde minime de performantă pentru evaluarea competenţei 
Realizarea unui studiu aplicativ privind implementarea sistemelor de asigurare a calităţii 

în cadrul unei organizaţii de comerţ sau de turism sau de servicii 

Competenţa 6 – Asistenţă în managementul resurselor umane: 



C6.1. Identificarea adecvată a conceptelor legate de planificarea, organizarea, 

coordonarea şi controlul activităţii resurselor umane în contextul specificităţii pieţei muncii din 

domeniul administrării afacerilor 

C6.2. Explicarea şi interpretarea de situaţii/procese concrete din domeniul administrării 

afacerilor pentru interpretarea corectă a evoluţiilor pieţei muncii şi a evoluţiilor din interiorul 

firmelor în ceea ce priveşte angajaţii 

C6.3. Rezolvarea de probleme, situaţii, studii de caz specifice resurselor umane: 

recrutare, selecţie, motivare, salarizare, orarul de muncă, formare. 

C6.4. Estimarea necesarului de resurse umane în raport cu cerinţele de volum şi eficienţă 

a organizaţiei 

C6.5. Fundamentarea de proiecte de recrutare, selecţie, motivare, salarizare a resursei 
umane din domeniul administrării afacerilor  

Standarde minime de performanță pentru evaluarea competenei: 
Elaborarea unei analize cu privire la necesarul de resurse umane într-o organizaţie din 

domeniul administrării afacerilor.  

• Competențe transversale: 

CT 1 Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei 

strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă 

Standarde minimale de performanță pentru evaluarea competenței: 
Soluţionarea în timp real, în condiţii de asistenţă calificată, a unei probleme 

reale/ipotetice de la locul de muncă, respectând normele deontologiei profesionale; 

CT 2 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară şi 

aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei 

Standarde minimale de performanță pentru evaluarea competenței: 
Realizarea unei lucrări/unui proiect asumând cu responsabilitate sarcini specifice rolului 

intr-o echipă pluridisciplinară;  

CT 3 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a 

resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare  

Standarde minimale de performanță pentru evaluarea competenței: 
Elaborarea şi susţinerea cu argumente a aplicării unui plan personal de dezvoltare 

profesională.  
 

Proiectul planului de învăţământ este adaptat cerinţelor de perspectivă pentru 

specializarea absolvenţilor de învăţământ superior, vizând adaptarea eficientă la mecanismele 

actuale ale economiei de piaţă şi ale mediului de afaceri. 

Proiectele elaborate de studenţi pe parcursul semestrelor pot constitui baza pentru 

elaborarea licenţei. 

Calitatea procesului didactic este asigurată de cadre didactice cu gradul de profesori şi 

conferenţiari titulari în cadrul Universităţii Tomis din Constanţa şi de cadre didactice cu funcţia 

de lector având doctoratul în domeniul management sau economie. 

Studiile se desfăşoară prin cursuri de frecvenţă, în regim de taxă. 

Admiterea se realizează, pe baza unui examen-test de către o comisie desemnată de 

Senatul universităţii. 
 

Studiile de licenţă derulate în cadrul Universităţii Tomis din Constanţa vor avea un 

responsabil, care se va ocupa de coordonarea activităţilor specifice programului. Toate deciziile 
legate de activitatea didactică şi de cercetare din cadrul Programului de studii universitar de 

licenţă „Economia Comerţului, Turismului, Serviciilor şi Managementul Calităţii” vor fi 

supuse aprobării în şedinţele Departamentului de Economie Turism Servicii, apoi vor fi supuse 



spre avizare Consiliului Facultăţii de Studii Economice, şi Administrative, respectiv Senatului 

Universităţii Tomis din Constanţa, potrivit legilor şi regulamentelor în vigoare. 

 
Rezultatele aşteptate ale procesului de învăţare si evaluarea gradului de conformitate a 

rezultatelor efective cu obiectivele educaţionale propuse prin program 
 

Rezultatele aşteptate ale procesului de învăţare derivă din obiectivele specializării în 

managementul afacerilor, şi anume: 
� asigurarea premizelor unei informări continue şi în conformitate cu noile tehnici, 

politici etc. în domeniul managementului afacerilor; 

� însuşirea la nivelul cursanţilor, a firmelor şi a instituţiilor din care provin a unor 
cunoştinţe, tehnici, metode şi proceduri moderne privind dezvoltarea durabilă a 

afacerilor; 

� realizarea unor performanţe superioare într-un mediu concurenţial; 

� oferirea răspunsului la cererea manifestată de cei dornici să urmeze studii care să 

acopere necesităţile lor de dezvoltare profesională. 

 
Perspectiva Programului de studii universitar de licenţă „Economia Comerţului, 

Turismului, Serviciilor şi Managementul Calităţii” 
 

Programul de studii universitar de licenţă „Economia Comerţului, Turismului, 
Serviciilor şi Managementul Calităţii”  are o perspectivă de lungă durată şi se poate afirma 

fără rezerve că mediul economic al judeţului Constanţa precum şi a judeţelor limitrofe – Tulcea, 

Brăila, Călăraşi, Ialomiţa - în care nu există învăţământ universitar în acest program de studii va 

avea şanse de succes, asigurând o pregătire de înalt nivel în managementul afacerilor din 

domeniile turismului şi serviciilor, pe drept considerate motorul care pune în mişcare toate 
procesele de muncă cu caracter operaţional şi funcţional ce se desfăşoară în cadrul 

întreprinderilor/organizaţiilor. 

 

Printre posibilele oportunități de dezvoltare profesională ale absolvenților programului de 

studii universitare de licență „Economia Comerţului, Turismului, Serviciilor şi Managementul 

Calităţii”  se pot enumera:  

 

111223 şef departament 

111238 director general adjunct 

111431 şef  departament /  compartiment /  preşedinte  comisie  organizaţie profesională, 
filială judeţeană / municipiu 

112004 director societate comercială 

112005 director adjunct societate comercială 

112011 director general societate comercială 

112012 director general adjunct societate comercială 

112017 director comercial 

112018 director vânzări 

112019 director/ director adjunct, inspector-şef 

112020 director economic 

112021 director magazin 

112023 director sucursală 

122108 conducător firmă mică - patron (girant) în afaceri, intermedieri şi alte servicii 
comerciale; 

132442 şef departament logistică 



132443 şef birou aprovizionare-desfacere 

132444 şef depozit 

132448 manager achiziţii 

132451 manager relaţia cu furnizorii 

132452 conducător  întreprindere  mică  -  patron (girant) în transporturi 

133047 conducător  întreprindere  mică  -  patron (girant) în comunicaţii 

134909 conducător  întreprindere  mică  -  patron (girant) în prestări servicii 

141101 conducător întreprindere mică - patron (girant) în activitatea hotelieră şi restaurante 

141102 şef complex hotelier 

141122 director de club (hotelier) 

141123 director de cazare 

142004 şef birou comerţ cu ridicata şi cu amănuntul 

142007 şef departament mărfuri alimentare/ nealimentare 

142010 şef agenţie comercială 

142011 conducător întreprindere mică - patron (girant) în comerţ 

143908 manager in activitatea de turism 

143911 director   de   departament organizare evenimente 

143918 director de departament ticketing 

214135 logistician gestiune flux 

214137 documentarist ordonanţare logistică 

243102 organizator activitate turism (studii superioare) 

243216 analist servicii client 

243219 asistent comercial 

243301 analist cumpărări/ consultant furnizori 

2631 economişti 

263104 consilier/expert/inspector/referent/economist în comerţ şi marketing 

263110 inspector de concurenţă 

332301 specialist în achiziţii 

332401 agent comercial 

333101 agent  contractări şi achiziţii (broker mărfuri) 

333104 agent cumpărări 

422101 agent de voiaj 

422102 agent de turism 

422103 agent de turism tour-operator 

422104 agent de transport turistic intern 

422105 agent de transport internaţional 

422106 agent de asistenţă turistică 

422107 agent turism de afaceri 

422402 lucrător concierge 

515104 administrator 

515105 administrator pieţe şi târguri 

515107 şef cantină 

515202 îngrijitor vilă 

515108 dispecer pentru servire în cameră (hotel) 

515303 administrator imobile 

515203 administrator pensiune turistică; 

515204 lucrător în gospodăria agroturistică 



Necesitatea şi oportunitatea specialistului în „Economia Comerţului, Turismului, 
Serviciilor şi Managementul Calităţii” este dovedită prin participarea numeroasă a angajaţilor 

din mediul economic şi social la dezbateri organizate de Universitatea Tomis din Constanţa.  

Programul de studii universitar de licenţă „Economia Comerţului, Turismului, 
Serviciilor şi Managementul Calităţii”este concordantă şi cu obiectivele Strategiei de 

Dezvoltare Durabilă Locală şi regională. 

Din punct de vedere al repartiţiei spaţiale a industriei, Constanţa este cel mai important 

centru al concentrării industriale din Dobrogea, structura acesteia fiind dominantă de câteva 

sectoare precum: turism, transporturi, construcţii, confecţii. O bună parte din aceste sectoare s-au 

dezvoltat mai ales pe seama întreprinderilor mici şi mijlocii rezultate în urma restructurării 

economice. Asimilarea absolvenţilor în mediul economic reprezintă un fenomen activ şi cu 

rezultate pozitive atât pentru dezvoltarea afacerilor cât şi pentru absolvenţii specializării care 

sunt asimilaţi rapid prin angajări, recunoscându-li-se astfel capacităţile şi cunoştinţele 

profesionale practice dobândite. 
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