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Programa privind stagiul de practică în cadrul întreprinderilor de profil a fost
elaborată în baza planurilor de învăţământ la Ciclul II, Masterat, pentru specializarea
„Comerţ şi expertiza mărfurilor în activitatea vamală”, totodată, în conformitate cu
planul de activitate al întreprinderii de profil.
Programa practicii a fost discutată şi aprobată la şedinţa catedrei „Merceologie şi
Comerţ”
Proces-verbal nr.1
din 23. 08.2011.
Şef-catedră „Merceologie şi Comerţ”,
Mihail Cernavca, doctor în ştiinţe tehnice, conferenţiar universitar.
Autori: © Mihail Cernavca, doctor în ştiinţe tehnice, conferenţiar universitar;
©Valentina Calmâş, doctor în ştiinţe tehnice, conferenţiar universitar;
©Ion Panfil, doctor în ştiinţe tehnice, conferenţiar universitar.
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Notă introductivă
Stagiul de practică la Ciclul II, Masterat, constituie o parte componentă a
procesului de formare complexă a specialiştilor în domeniul comerţului şi are ca scop
completarea şi aprofundarea cunoştinţelor teoretice şi aplicarea acestor cunoştinţe în
cadrul unităţilor comerciale.
Planul de învăţământ la specialitatea „Comerţ şi expertiza mărfurilor în
activitatea vamală” prevede pentru anul II de studiu, semestrul III, petrecerea
stagiului de practică, care poate fi efectuat în cadrul oricărei firme, organizaţii,
întreprinderi producătoare de mărfuri alimentare sau nealimentare, întreprinderi ce
desfăşoară activitatea de comerţ, în structuri ale Camerei de Comerţ şi Industrie, în
vămi etc.
1. Scopul şi sarcinile practicii de licenţă
La nivel de cunoaştere a activităţii:


să cunoască procedura de înfiinţare şi iniţiere a afacerilor în cadrul
întreprinderilor de profil;



să cunoască tipologia întreprinderilor comerciale, forma organizatorico-juridică şi
structura funcţională a acestora;



să cunoască principiile de gestiune a activităţilor comerciale;



să însuşească interconexiunile dintre mediul intern şi cel extern al întreprinderii
comerciale;



să studieze în ansamblu conjunctura pieţei şi poziţionarea întreprinderii în cadrul
acesteia;



să determine obiectivele activităţii întreprinderii la nivel de gestiune şi
organizare;



să cunoască reguli, tehnici şi procedee specifice de organizarea a activităţii
comerciale a întreprinderii analizate în vederea realizării obiectivelor acesteia;



să obţină experienţa în domeniu de pe urma stagiului de practică;
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să însuşească procedeele şi metodele de organizare a comerţului, a aprovizionării
cu mărfuri;



să însuşească metodele de control a calităţii, păstrării şi transportării mărfurilor;



să studieze structura organizatorică a întreprinderilor de comerţ en-detail şi angro;



să obţină experienţă în dezvoltarea vânzărilor, asigurarea rentabilităţii comerciale
şi atingerea unei cote de piaţă stabilă;



să cunoască modalitatea de întrebuinţare a poziţiei întreprinderii respective în
cadrul sistemului concurenţial.
La nivel de aplicare:



să efectueze analize comparative privind abordările teoretice şi

efectuarea

expertizelor merceologice în cadrul întreprinderii în care masterandul a efectuat
stagiul de practică;


să implementeze cunoştinţele însuşite la lecţiile teoretice şi practice privind
formarea sortimentului comercial şi în cadrul întreprinderii;



să aplice metodele de cercetare şi prelucrare a informaţiei de gestiune, precum şi
de utilizare a acestora în procesul de luare a deciziilor de marketing;



să elaboreze un plan de acţiuni privind perfecţionarea activităţii comerciale,
promovarea şi comercializarea a mărfurilor în cadrul unităţii de profil;



să utilizeze politici şi instrumente privind aprovizionarea şi formarea preţurilor,
precum şi alegerea canalelor adecvate de distribuţie;



să analizeze posibilităţile de adaptare şi reorganizare oportună a activităţii
comerciale în cadrul mediului concurenţial generator de riscuri şi incertitudini;



să determine conţinutul relaţiilor contractuale în procesul de negociere;



să aplice instrumentele privind monitorizarea satisfacţiei consumatorilor, precum
şi să determine metodele de fidelizare a clientelei întreprinderii



să cunoască pieţele şi sursele de aprovizionare pentru toate categoriile de
produse;
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să participe la identificarea, selectarea furnizorilor şi la procesul de negociere cu
aceştia;



să cunoască metodele de programare şi asigurare a ritmicităţii comenzilor;



să analizeze posibilitatea de implementare a formelor moderne de vânzare;



să însuşească procedeele de identificare a produselor şi a clienţilor (cunoaşterea
cererii);



Să cunoască modalitatea de echilibrare a portofoliului de produse în funcţie de
ciclul lor de viaţă şi în funcţie de utilajul comercial existent în unitatea respectivă;



Să cunoască modalităţile de recrutare, selectare, promovarea, motivarea, instruire,
evaluare a personalului din secţiile comerciale.
2. Organizarea stagiului de practică
2.1. Dispoziţii generale
Masteranzii sunt repartizaţi la stagiul de practică în baza contractului dintre

Academia de Studii Economice din Moldova şi întreprinderea de profil respectivă.
Repartizarea se confirmă prin ordinul instituţiei de învăţământ.
Stagiul de practică se efectuează în anul II de studiu, semestrul III, care se
desfăşoară pe o perioadă de 5 săptămâni.
2.2. Rolul întreprinderilor de profil
Stagiului de practică este realizat cu scopul antrenării masteranzilor specializării
„Comerţ şi expertiza mărfurilor în activitatea vamală” în activitatea practică, prin
dezvoltarea de abilităţi şi deprinderi profesionale. Rolul întreprinderilor de profil este
argumentat prin oferirea mediului propice pentru masteranzi în vederea familiarizării
acestora cu viitoarea lor profesie.
În vederea realizării cu succes a stagiului de practică, întreprinderile de profil
îndeplinesc următoarele funcţii:


să familiarizeze studenţii cu regulamentul intern al întreprinderii;
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să permită participarea studenţilor la procesul de organizare a activităţii
subdiviziunilor întreprinderii;



să permită accesul studenţilor la sistemul informaţional al întreprinderii privind
sfera de activitate a acesteia;



să creeze condiţii favorabile implicării directe a masteranzilor în activitatea
practică a întreprinderii;



să numească un coordonator al stagiului de practică din partea întreprinderii de
profil.
2.3. Funcţiile coordonatorului practicii de la catedră
Conducătorii stagiului de practică de la catedra „Merceologie şi Comerţ” sunt

responsabili de asigurarea didactică şi metodică a organizării şi efectuării stagiului de
practică. Efectuarea stagiului prevede un instructaj la catedră care este efectuat cu 4-5
zile înaintea începerii stagiului de practică.
Pe parcursul stagiului de practică conducătorul de la catedră verifică
desfăşurarea ei prin vizite la locul practicii sau contactare telefonică. Conducătorul
acordă consultaţii privind mersul practicii şi întocmirii raportului de practică, verifică
însuşirea programei practicii de către masterand, depistează obstacolele în
organizarea practicii, contribuind la înlăturarea lor.
2.4. Funcţiile coordonatorului practicii de la întreprinderea de profil
Coordonatorul stagiului de practică în cadrul unităţilor de profil este numit de
către directorul unităţii de profil. Funcţiile acestuia sunt:


să alcătuiască planul tematic şi calendaristic al practicii;



să efectueze instructajul privind protecţia muncii;



să aducă la cunoştinţă masteranzilor-practicanţi regulamentul intern şi
particularităţile muncii personalului în cadrul unităţii şi să verifice respectarea
acestora;
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să efectueze controlul sistematic al nivelului îndeplinirii programei stagiului de
practică şi întocmirii raportului de practică;



la sfârşitul perioadei stagiului de practică să facă o recenzie privind realizarea
practicii de către masterand, confirmată prin semnătura conducătorului şi
ştampila întreprinderii / instituţiei de profil.
2.5. Obligaţiile masterandului în perioada stagiului de practică



să prezinte operativ catedrei „Merceologie şi Comerţ” următoarea informaţie:
denumirea şi adresa întreprinderii / instituţiei de profil, numele şi prenumele
coordonatorului practicii de la întreprindere / instituţie şi telefoanele de contact
ale acestuia;



să se prezinte zilnic la locul practicii şi să respecte graficul de lucru stabilit de
către coordonatorul practicii de la unitatea de profil;



să se conformeze regulamentului de muncă al întreprinderii/ instituţiei;



să studieze şi să respecte cu stricteţe regulile de protecţie a muncii, tehnica
securităţii şi igiena de producţie;



să îndeplinească obiectivele şi sarcinile indicate în programa stagiului de practică;



să participe la activitatea de cercetări în cadrul întreprinderii/ instituţiei de
profil;



să poarte responsabilitate pentru munca efectuată şi rezultatele acesteia.
3. Conţinutul stagiului de practică
3.1.

Locul şi perioada stagiului de practică

Stagiul de practică poate fi efectuat în cadrul întreprinderilor şi instituţiilor care
activează pe piaţă şi desfăşoară activităţi de comerţ (depozite de mărfuri, vămi, secţii
comerciale sau de marketing a întreprinderilor producătoare de mărfuri, magazine,
firme comerciale etc.).
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Durata stagiului de practică în conformitate cu planul de studii este de 5
săptămâni.
3.2. Obiective stagiului de practică pentru specializarea „Comerţ şi
expertiza mărfurilor în activitatea vamală”
Pe parcursul desfăşurării stagiului de practică, masterandul practicant trebuie să
însuşească următoarele compartimente şi activităţi:


descrierea generală a întreprinderii (denumirea deplină a întreprinderii, anul
fondării, statutul juridic, capitalul statutar, actele şi normele juridice ce
reglementează constituirea şi funcţionarea întreprinderii, domeniul de activitate,
patrimoniului şi dotărilor tehnico-materiale ale întreprinderii, etc.);



analiza cadrului legislativ privind reglementarea activităţii comerciale a
întreprinderii;



studierea / elaborarea structurii organizaţionale (organigramei) a întreprinderii;



stabilirea necesarului de utilaje comerciale în concordanţă cu tipurile de mărfuri
comercializate;



studierea surselor de aprovizionare cu marfă şi pe baza unei grupe de mărfuri
efectuând analiza sortimentului şi calitatea lui;



efectuând pe baza unei grupe de mărfuri analiza stării stocurilor marfare şi
expunerea propunerii pentru normalizarea lor;



studierea şi sinterizarea materialelor privind analiza sortimentului şi calităţii
mărfurilor livrate de diferiţi furnizori;



studierea şi analiza situaţiilor, cauzelor, litigiilor provocatoare de expertize a
mărfurilor;



structura departamentului de marketing şi comerţ;



obligaţiunile funcţionale ale angajaţilor departamentului de marketing şi comerţ;



studiul privind relaţiile întreprinderii cu micromediul şi macromediul extern ;



analiza amplasamentului întreprinderii în teritoriu (reţeaua de filiale, dacă
dispune);

S.03.O.018.14 PROGRAMA PRACTICII
LA CICLUL II MASTERAT, SPECIALITATEA
« COMERȚ ȘI EXPERTIZA MĂRFURILOR ÎN
ACTIVITATEA VAMALĂ»


RED.:

01

DATA:

22.08.2011

Pag. 10 / 13

analiza indicatorilor economico-financiari ai întreprinderii (volumul vânzărilor,
cota de piaţă, structura şi mărimea bugetului de marketing, indicatorii de
rentabilitate, etc.);



analiza segmentului-ţintă de piaţă la care se referă produsele sau serviciile
întreprinderii;



studiul ofertei unităţii respective: gama sortimentală de produse şi de servicii
oferite;



procesul planificării strategice a activităţii de marketing (strategiile pe termen
scurt, mediu şi lung);



structura sistemului informaţional de marketing al întreprinderii;



structura şi canale de aprovizionare şi distribuţie a mărfurilor;



întreţinerea şi principiile de funcţionare a sistemei de monitorizare;



lista dărilor de seamă şi periodicitatea prezentării lor;



cercetările de marketing efectuate de către întreprindere şi caracteristica lor;



cercetarea clientelei întreprinderii;



analiza mediului concurenţial al întreprinderii;



strategiile de poziţionare a întreprinderii şi produselor sale pe piaţă;



organizarea activităţii promoţionale şi strategiile utilizate;



organizarea activităţii de distribuţie a produselor pe piaţă (logistica comercială);



analiza oportunităţii şi eficienţei introducerii unor noi forme de vânzare;



cercetarea modalităţilor de extindere a spaţiilor de vânzare;



politica referitoare la preţuri şi strategiile de preţ utilizate;



colaborarea la definirea caracteristicilor de calitate a produselor;



participarea la recepţia calitativă şi cantitativă a mărfurilor;



studierea activităţii secţiilor de producere (de ambalare, de sortare, de pregătire a
mărfurilor pentru vânzare, culinare, de prelucrare primară a materiei prime etc.).
4. Întocmirea raportului de practică
4.1. Indicaţii generale
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Întocmirea raportului de practică se efectuează pe parcursul petrecerii practicii la
întreprinderile de profil. La finele practicii raportul în cauză se verifică şi se aprobă
de către conducătorul practicii de la întreprindere, apoi se prezintă la catedră
conducătorului de practică.
Toate compartimentele programului trebuie să fie reflectate în raportul de
practică, să conţină diferite informaţii şi materiale concrete privind activitatea
întreprinderii, să aibă anexele necesare.
Portofoliul raportului stagiului de practică prezentat de către masterand
coordonatorului practicii de la catedră trebuie să includă în mod obligatoriu:


Raportul de practică (foaia de titlu, conţinutul propriu-zis, propuneri şi
recomandări, anexe);



Caracterizarea (referinţa) din partea conducătorului practicii de la întreprinderea
de profil privind aprecierea activităţii masterandului pe parcursul stagiului de
practică (confirmată prin semnătura acestuia şi ştampila întreprinderii respective).
4.2. Prezentarea, aprobarea şi susţinerea raportului de practică
Textul redactat al raportului de practică este tehnoredactat şi listat în formatul

A4. Textul (mărimea 14, intervalul 1,5, Times New Roman) trebuie să se înscrie în
următorii parametri ai paginii: câmp sus şi câmp jos – 2,5 cm, câmp stânga – 3 cm şi
câmp dreapta – 1,5 cm. Paginile raportului se numerotează (colţul dreapta de jos), cu
excepţia foii de titlu şi al anexelor (cu indicarea numărului de ordine al acestora).
Volumul raportului va fi de circa 20-25 pagini, fără anexe.
Raportul stagiului de practică se prezintă conducătorului practicii de la catedră
în primele zile de la încheierea practicii de licenţă pentru aprobare, în vederea
susţinerii ulterioare. Susţinerea raportului de practică are loc conform graficului
stabilit de catedra „Merceologie şi Comerţ”. Raportul stagiului de practică este
apreciat cu calificativul „admis” sau „respins” de către o comisie formată din cadrele
didactice ale catedrei şi numite de către şeful catedrei.
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În procesul susţinerii raportului de practică masterandul trebuie să convingă
membrii comisiei că, în urma stagiului de practică, acesta a căpătat deprinderi
practice de lucru, dă dovadă de capacităţi analitice privind activitatea de bază a
întreprinderii şi este în stare să sugereze propuneri şi recomandării pertinente privind
îmbunătăţirea activităţii întreprinderii.
Studentul care nu se conformează cerinţelor prezentei programe obţine
calificativul „respins” şi repetă stagiul de practică. În caz contrar, se exmatriculează
de la Școala Masterală de Excelență în Economie și Business.

Anexa 1
Foaia de titlu a raportului de practică
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Academia de Studii Economice din Moldova
Catedra „Merceologie şi Comerţ”

RAPORTUL
stagiului de practică
la întreprinderea de profil (denumirea acesteia)
a masterandului anului II,
specializarea___________________________________grupa_______________
numele, prenumele__________________________________________________

Coordonatorul practicii de la catedră
(titlul ştiinţific şi ştiinţifico-didactic,
prenumele şi numele)
Coordonatorul practicii
de la întreprinderea de profil
(prenumele şi numele, funcţia acestuia)
Chişinău, 2011

