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Denumirea cursului TEHNICI DE VÂNZĂRI 

Autorul (autorii) 
programei analitice 

 
Șișcan Ecaterina, lector universitar   __________________ 

 
Ciclul (L-licenţa, 

M-masterat) 
L 
zi 

Codul 
cursului U.04.A.028.12 Anul II Semestrul IV 

Nr. credite 4 Limba de 
instruire rom Forma de evaluare finală (E – 

examen,  V- verificare) E 

Ore de contact direct 44 Ore studiu individual 76 Total ore pe 
semestru 120 

 
Facultatea: Relații Economice Internaționale 

Programul de studii Economie mondială și 
REI 

Departament Marketing și 
Logistică 

                                                                                                                                                                                                                   
Categoria formativă a cursului (F-fundamentală, G-generală, S-de specialitate, U-socio-
umanistică, M-de orientare către alt domeniu) U 

Categorie de opţionalitate a cursului (O- obligatorie, A- opţională, L- liberă alegere) A 
Numărul minim de studenţi care se pot înscrie la curs 15 

 

Condiţii de acces 

Obligatorii Marketing general și internațional 

Recomandate 
Tehnici de comunicare în afaceri, Management în afaceri 
economice internaționale, Comerţ internaţional şi politici 
comerciale 

 

Fundamentare 

Această disciplină are ca scop aprofundarea cunoştinţelor studenţilor în domeniul 
teoriei şi practicii procesului de vânzare şi să furnizeze studenţilor cunoştinţe despre 
ciclul vânzărilor şi caracteristicile fiecărei etape, setul esenţial de tehnici şi instrumente 
de lucru utile în domeniul vânzărilor, să dezvolte abilităţile de relaţionare cu clienţii. 

Obiectivele/Rezulta
tele învăţării  

 
• Să conştientizeze importanţa forţei de vânzare în activitatea firmei; 
• Să cunoască şi să formeze abilităţi de a realiza eficient acte de vânzare a produselor 

firmei; 
• Să fie capabili de a forma un climat de încredere pentru cumpărător; 
• Să fie apţi să construiască un dialog constructiv cu clientul firmei; 
• Să fie capabili să lucreze eficient cu obiecţiile clienţilor;  

Aprobat la şedinţa 
departamentului 

„Marketing și Logistică”, 
proces-verbal 

nr.___ din _________ 
 

Aprobat la ședința Comisiei 
Metodice a facultății 

Business și Administrarea 
Afacerilor 

proces-verbal 
nr.___din_________ 

Coordonat cu 
departamentul 

responsabil de program 
proces-verbal nr.___ 

din __________ 

Aprobat la Consiliul  
facultății Business și 

Administrarea Afacerilor 
proces-verbal 

nr.__ din _______ 

Şef departament  
„Marketing și Logistică”, 

 
_______________ 

conf.univ., dr.  
Savciuc Oxana 

 

Președinte CM 
 

_______________ 
conf.univ., dr.  
Savciuc Oxana 

 

Şef departament, 
 

_____________ 
 

Decanul  facultății 
Business și Administrarea 

Afacerilor 
 

_______________ 
prof.univ., dr. 
Solcan Angela 

Numărul total de ore (pe semestru) de contact 
direct (C-curs teoretic, S-seminar, Lab-activităţi de 

laborator) 
Total C S Lab 

44 30 14 - 
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• Să cunoască particularităţile vânzărilor prin telefon, prin intermediul târgurilor şi 
expoziţiilor şi altor forme de vânzare. 

Conţinutul cursului 
(materia) 

 
Denumirea temelor şi subiectelor Ore în 

auditoriu 

Inclusiv 

prelegeri Practice/ 
seminar 

1. Forţa de vânzare şi funcţiile ei în cadrul 
întreprinderii 

1.1 . Conceptul și obiectivele forței de vânzare  
1.2 . Funcțiile forței de vânzare 
1.3 . Locul forței de vânzare în cadrul 

companiei 
1.4 . Organizarea și gestiunea forței de vânzare 
Studiu individual: studierea bibliografiei 
minimale indicate 

6 4 2 

2. Profilul psihologic al vânzătorului 
2.1. Tipuri de vânzători 
2.2. Caracteristici și cunoştinţe necesare 

vânzătorului 
2.3.  Categorii de vânzători ineficienţi 
Studiu individual: studierea bibliografiei 
minimale indicate 

5 4 1 

3. Principiile fundamentale ale vânzării 
3.1. Empatia 
3.2. Dialogul 
3.3. Climatul de încredere 
Studiu individual: studierea bibliografiei 
minimale indicate 

3 2 1 

4. Etapele procesului de vânzare. 
Pregătirea   vânzării 

4.1. Etapele procesului de vânzare 
4.2. Prospectarea și calificarea clienților  
4.3. Pre-abordarea 
Studiu individual: Realizarea unei lucrări în 
care să fie relatată discuţia dintre un agent de 
vânzări şi un potenţial cumpărător la etapa de 
identificare a nevoilor, utilizând tehnica SPIN. 

6 4 2 

5. Negocierea vânzării 
5.1. Abordarea clientului 
5.2. Identificarea nevoilor  
5.3. Prezentarea ofertei 
5.4. Depășirea obiecțiilor 
Studiu individual: Elaborarea dialogului între 
un agent de vânzări și un potenţial cumpărător, 
utilizând toate mijloacele potrivite pentru a face 
o expunere completă a avantajelor produsului; 
la etapa depășirii obiecțiilor, utilizând tehnicile 
de contracarare potrivite. 

6 4 2 

6. Finalizarea vânzării și post-vânzarea                      
6.1. Încheierea vânzării 
6.2. Monitorizarea vânzării. Strategii de 

fidelizare a clienților 

 6 4 2 
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Studiu individual: Realizarea unei lucrări în 
care să fie relatată discuţia dintre un agent de 
vânzări şi un potenţial cumpărător la etapa de 
finalizare a vânzării, utilizând tehnicile de 
încheiere potrivite. 
7. Tehnici moderne de vânzare 
7.1. Telemarketingul 
7.2. Vânzări directe pe Internet 
7.3. Participarea la târguri și expoziții 
7.4. Tehnici de merchandinsing 
Studiu individual: Forme și tehnici moderne 
de vânzare (referat) 

12 8 4 

TOTAL 44 30 14 

Bibliografia 
minimală 

1. BURGHELEA, Cristina, ș.a. Managementul vânzărilor. Târgoviște: 
Bibliotheca, 2013. ISBN  978-973-712-764-8 

2. CARNEGIE, Dale. Tehnici de a vinde: cum să vindeți mai mult și mai bine. 
București: Curtea Veche Publishing, 2014. 

3. DONALDSON, Bill. Managementul vânzărilor: Teorie şi practică. Bucureşti: 
Codecs , 2001. ISBN 973-8060-37-0 

4. FORSYTH, P. 100 idei geniale de vânzări.  Bucureşti : Adevărul, 2011. 239 
p. ISBN 978-606-539-851-1. 

5. GITOMER, Jeffrey. Ştiinţa de a vinde: Biblia agentului de vânzări. Bucureşti: 
Teora, 2005. ISBN: 973-87488-5-2 

6. HIRSCHMANN, W.R. Marketing direct: Secretele corespondenţei şi 
comunicării de succes. Bucureşti: All Educational, 2012. ISBN 978-973-684-
755-4 

7. HOPKINS, T. Cartea despre vânzări : [curs intensiv - cum să stăpâneşti arta 
de a vinde]. Bucureşti : Business Tech International, 2014.  557 p. ISBN 978-
973-8495-84-5.  

8. Marketing on-line: o abordare orientată spre client / Richard Gay [et al.]. 
Bucureşti : ALL, 2009.  543 p. ISBN 978-973-571-754-4. 

Tehnologiile 
didactice 

Predarea cursului se face în grup, prin utilizarea metodei de expunere cu utilizarea 
tehnicii multimedia (calculatorul). Lecţiile practice presupun utilizarea metodelor 
centrate pe student și a modalității de lucru în grup, se cercetează studii de caz, se 
discută referate. 

Modalitatea 
evaluării finale Examinare în scris cu teste 

Stabilirea notei 
finale (ponderea 

exprimată  
în %) 

Două teste pe parcursul semestrului  30% 

Reuşita curentă (evaluarea formativă) 20% 

Studiul individual 10% 
Rezultatul la examen/verificare (evaluarea finală) 40% 

 
Data completării: _____________                    Semnătura autorilor: _______________ 
                                                                                                             _______________ 
 
 


	Ore în auditoriu

