
 

Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova 

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova 

Colegiul Agroindustrial din Ungheni 

 

 

 

"Aprob" 

Directorul Colegiului Agroindustrial  

din Ungheni 

 _______________     Ion Oboroc 

"_____"____________20___ 

 

 

 

 

Curriculumul  modular 
 

S. 07.O.022 Tehnici de negociere 

 

Specialitatea: 41410 Marketing 

 

Calificarea: 332201 Agent de vânzări 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

 



2/14 

 

 

 

 

Autori: 

 

Șobraneschi Natalia, profesor de discipline economice, gradul didactic II, Colegiul 

Agroindustrial din Ungheni 

 

 

Aprobat de: 

Consiliul metodico-ştiinţific al Colegiul Agroindustrial din Ungheni 

 

Director _______________________  

                      Ion Oboroc 

 

                        "___"____________20__ 

 

 

Recenzenţi: 

 

Olga BEJENARI, profesor de discipline economice, Colegiul Agroindustrial din Ungheni 

Adela ENACHE, director al Centrului de Instruire şi Formare Continuă a Camerei de Comerţ şi Industrie, 

filiala Ungheni 

 

 

 

 

Adresa Curriculumului în Internet: 

Portalul naţional al învăţământului profesional tehnic  

http://www.ipt.md/ro/produse-educationale. 

 

 

Curriculumul a fost elaborat cu suportul Proiectului EuropeAid/133700/C/SER/MD/12  

"Asistenţă tehnică pentru domeniul învăţământ şi formare profesională  

în Republica Moldova",  

implementat cu suportul financiar al Uniunii Europene 

 

http://www.ipt.md/ro/


3/14 

 

 

 

 

Cuprins 

I. Preliminarii ....................................................................................................................4 

II. Motivaţia, utilitatea modulului pentru dezvoltarea profesională ................................ 4 

III. Competenţele profesionale specifice modulului.........................................................5 

IV. Administrarea modulului............................................................................................5 

V. Unităţile de învăţare.....................................................................................................8 

VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare..............................................8 

VII. Studiu individual ghidat de profesor........................................................................10  

VIII. Lucrările practice recomandate...............................................................................11 

IX. Sugestii metodologice................................................................................................11 

X. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale.....................................................12 

XI. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studii.....................................14 

XII. Resursele didactice recomandate elevilor.................................................................15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4/14 

 

I. Preliminarii 

Unitatea de curs Tehnici de negociere reprezintă un element fundamental constitutiv al ciclului 

de specialitate.   

Importanța cursului este necesar pentru formarea viziunii științifice, a gândirii economice adecvate 

epocii contemporane. Modulul face parte din planul de învăţământ şi urmărește scopul 

familiarizării elevilor cu principiile şi aspectele negocierilor în diverse domenii, cu funcțiile 

comunicării şi negocierii, cu metode şi tehnici de negociere, cu documentele din sistemul de 

management al calității în domeniul negocierii, cu sistemele de asigurare a calității negocierilor în 

cadrul întreprinderii, cu metode aplicate în cadrul negocierilor  internaţionale.   

În procesul însuşirii materiei se vor folosi intens cunoştinţele căpătate la: 

F. 03.O.009 Teoria economică (micro) 

F. 04.O.010 Teoria economică (macro) 

S. 04.O.018 Marketing 

S. 06.O.020 Tehnici promoționale  

F. 07.O.015 Comportamentul consumatorului 

iar cunoştinţele şi deprinderile obținute în procesul studierii cursului Tehnici de negociere vor servi 

ca suport la studierea ulterioară a unităților de curs economice funcționale, concrete şi de frontieră.  

 

II.  Motivaţia, utilitatea modulului pentru dezvoltarea profesionala 

Motivaţia studierii cursului Tehnici de negociere este faptul că fundamentele teoretice 

metodologice şi aplicative însușite la acest modul reprezintă premisele ale unei noi pregătiri 

superioare ale elevilor pentru celelalte unități de curs economice din planurile de învăţământ. 

Numai în acest fel se asigură formarea  unor agenți de vânzări cu profil larg, cu o gândire creativ-

prospectivă, capabili să se încadreze cu profesionalizam la locul de muncă şi să contribuie la 

soluționarea problemelor economice. 

În același timp, se urmărește scopul a forma elevilor următoarele deprinderi: 

- să-şi realizeze existența în activitatea cotidiană de dezvoltare în negociere cu mediul de 

afaceri, cu societatea, cu mediul extern, etc;  

- să obțină competențe de a aplica în practică deprinderi de negociere a aspectelor socio-

economice;  

- să aplice în practică negocierea cu partenerii autohtoni şi internaționali.   
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Viitorului agent de vânzări de calificare medie îi vor ajuta cunoștințele, abilitățile și atitudinile 

obținute, la fiecare modul, pentru exercitarea atribuțiilor solicitate la locul de muncă ca: 

”transmiterea informațiilor către terți”, ”urmărirea/verificarea desfășurării acțiunilor implicate în 

procesul comercializării”, ”prezentarea produselor şi serviciilor aferente vânzării”, ”menținerea și 

verificarea stocurilor”, ” încasarea contravalorii mărfii”. 

Acest modul familiarizează viitorii specialiști din comerț cu toate noțiunile, categoriile de bază, 

fără de care nu este posibilă studierea aprofundată a altor unități de curs specialității ca:  

F.07.O.015 Comportamentul consumatorului 

F.08.O.016 Analiza mediului de marketing 

F.08.O.017 Organizarea expozițiilor şi târgurilor 

S.08.O.026 Comerț on line 

Demersul didactic va contribui la dezvoltarea gândirii critice și creative la elevi, motivării 

interesului dezvoltării profesionale. Studiu unității de curs are un rol deosebit de important în 

pregătirea viitorului agent de vânzări,  a cărui ocupația constă în asigurarea distribuției fizice a 

produselor și serviciilor unei entități.  

 

III. Competentele profesionale specifice modulului 

Competențe profesionale din descrierea calificării 

Competențele profesionale ale viitorului specialist evidențiază capacitatea de a integra cunoștințele 

teoretice cu deprinderile practice în realizarea activității profesionale și a obține performanțe 

descrise în calificarea profesională. 

Astfel modulul Tehnici de negociere formează următoarele competențe profesionale specifice: 

 1. Distingerea şi caracteristica noțiunilor fundamentale ale cursului. 

 2. Cunoașterea premiselor activității negociatorului. 

 3. Familiarizarea cu metodele şi tehnicile de negociere. 

 4. Determinarea funcțiilor de bază ale managementului negocierilor.   

 5. Evaluarea sistemului de comunicare în cadrul negocierii. 

 6. Identificarea, caracteristica și tipologia negocierii comerciale și sociale. 

 7. Investigarea studiilor de caz şi a problemelor cu scopul de a consolida deprinderile de aplicare 

în practică a conceptelor referitoare cursului. 
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IV. Administrarea modulului 

 

Semestrul 

Numărul de ore 

Modalități  de 

evaluare 

Numărul 

de credite Total 

Contact direct 
Lucrul 

individual Prelegeri Practica/ 

seminar 

VII 150 45 45 60 Examen 5 

 

 

V. Unitățile de învățare 

 

Unități de competență Unități de conținut Abilități 

1. CONCEPTUL NEGOCIERII ŞI NOŢIUNILE OPERAŢIONALE 

UC.1 Distingerea şi 

caracteristica noțiunilor 

fundamentale ale cursului. 

 

1. Criteriile de clasificare a 

negocierilor.  

2. Obiectul şi clasificarea  

negocierilor comerciale 

internaţionale.  

3. Principii ale negocierilor 

comerciale internaţionale.  

4. Obiective ale negocierilor 

comerciale internaţionale. 

A 1. Definirea noțiuni de negociere 

în viziunea savanților autohtoni şi 

internaționali.  

A 2. Identificarea factorilor de 

influență și funcțiile negocierilor. 

A 3. Aprecierea principiilor 

fundamentale și caracteristica 

tipurilor de negocieri. 

2. NEGOCIATORUL 

UC.2 Cunoașterea 

premiselor activității 

negociatorului. 

1. Însemnătatea personalității 

negociatorului. Șlefuirea şi 

înnobilarea aptitudinilor 

negociatorului.  

2. Modelarea trăsăturilor 

psihofiziologice  ale individului 

în scopul formării personalității 

negociatorului. 

3. Conflictul dintre optimizarea 

intereselor întreprinderii şi 

securitatea negociatorului.  

4. Planul de gândire a 

negociatorilor şi confruntarea 

personalității în procesul 

negocierilor.  

5. Natura atitudinilor 

interpersonale şi ieșirea din 

situațiile conflictuale. 

A 4. Aprecierea  calitățile unui bun 

negociator comercial. 

A 5. Determinarea tipologiei 

negociatorilor. 

A 6. Aprecierea caracterului și 

natura individului care poate crește 

în postura de negociator.  

A 7. Cunoașterea temperamentului 

negociatorului. 

 

3. STILURI DE NEGOCIERE 

UC. 3 Structurarea şi 

clasificarea stilurilor de 

negociere. 

 1.  Stiluri personale de  

 negociatori.  

 2. Tipurile de relații între    

A 8. Aprecierea tipurilor de relații 

între personalitățile negociatorilor. 
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 personalitățile negociatorilor. 

 3. Tipuri de negociatori.  

A 9. Identificarea stilurilor 

personale de negociatori.  

A 10. Aprecierea tipurilor de 

negociatori. 

4. MEDIEREA – ELEMENT DE NEGOCIERE A CONFLICTELOR 

UC. 4  Familiarizarea cu 

metodele şi tehnicile de 

negociere. 

 

 

1. Definirea aspectelor de mediere 

în legislația națională.  

2. Tipurile de conflicte negociate 

prin mediere.  

3. Procesul de mediere.   

 

A 11. Identificarea  principiilor,  

aspectelor de mediere în legislația 

națională.  

A 12. Caracteristica tipurilor de 

conflicte negociate prin mediere.  

A 13. Specificarea procesul de 

mediere. 

 

5. PROCESUL DE NEGOCIERE 

UC. 5  Descrierea etapelor 

de pregătire a procesului 

de negociere. 

1. Procesul de negociere.  

2. Pregătirea procesului de 

negociere.  

3. Desfășurarea negocierii. 

 

A 14. Observarea  sistemul de 

negociere. 

A 15. Practicarea  pregătirii 

procesului de negociere.  

A 16. Prezentarea caracteristicilor 

desfășurării negocierilor.  

6. STRATEGII, TEHNICI ȘI TACTICI DE NEGOCIERE 

UC. 6  Identificarea  

diverselor instrumente, 

tehnici și tactici  de 

negociere. 

1. Strategiile utilizate în 

negociere.  

2. Tactici verbale și nonverbale.  

3. Clasificarea tacticilor în 

procesul de negociere. 

A 17. Caracteristica strategiilor 

utilizate în negociere. 

 A 18. Demonstrarea  tacticilor 

verbale și nonverbale în negociere.  

A 19. Prezentarea, clasificarea 

tacticilor în procesul de negociere.  

7. PLASAMENTUL ŞI COMUNICAREA ÎN CADRUL NEGOCIERILOR  

UC. 7  Evaluarea 

sistemului de comunicare 

în cadrul negocierii. 

 

1. Plasamentul la masa de 

negociere: avantaje şi dezavantaje. 

Agenda negocierii şi reguli de 

comportament. 

2. Deschiderea discuțiilor şi 

comunicarea în timpul 

negocierilor.  

3. Legăturile de comunicație ale 

echipei de negociere şi protejarea 

informațiilor şi documentelor. 

A 20. Identificarea tipurilor de 

plasament la masa de negociere.  

A 21.  Demonstrarea regulilor de 

comportament în timpul procesului 

de negociere. 

A 22. Specificarea fenomenelor 

perturbatoare ce intervin în 

procesul de comunicare. 

8. NEGOCIEREA COMERCIALĂ ȘI SOCIALĂ. 

UC. 8  Identificarea, 

caracteristica și tipologia 

negocierii comerciale și 

sociale. 
 
 

 

 

 

 

1. Noțiune, caracteristica și 

tipologia negocierii comerciale.  

2. Comportamentul participanților 

la negocierile comerciale.  

3. Strategii de negociere 

comercială.  

4. Procedura de negociere cu 

consumatorul după metoda IBM.  

5. Vânzarea către clienții mari. 

Achizițiile.  

A 23. Identificarea  noțiunii, 

caracteristica și tipologia negocierii 

comerciale. 

 A 24. Determinarea 

comportamentului participanților la 

negocierile comerciale.  

 A 25. Aplicarea vânzării  către 

clienții mari. Achizițiile. 

 A 26. Practicarea procedurii de 

negociere cu consumatorul după 

metoda IBM. 
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6. Noțiune, scopul și 

particularitățile negocierii 

colective.  

7. Strategia negocierilor sociale.   

8. Elementele de variație în 

negocierile sociale. 

A 27.  Caracteristica  strategiei 

negocierilor sociale.  

A 28. Aplicarea tacticilor aplicate în 

negocierile sociale. 

A 29. Demonstrarea rezultatului 

negocierilor – contractual colectiv 

de muncă. 

9. PRACTICA NEGOCIERILOR 

UC. 9. Aplicarea 

procesului de negociere 

prin prisma sistemului de 

calitate. 

 

 

1. Sfaturi pentru negocieri de 

succes. Reguli pentru negocieri de 

succes. 

2. Momente cheie şi impasuri în 

negocieri. Procesul de vânzare 

bazat pe modelul I.B.M. 

3. Etapele pregătirii negocierilor 

sociale.  

4. Descrierea procedurii de 

negociere colectivă 

A 30. Determinarea şi caracteristica 

procesului de vânzare bazat pe 

modelul I.B.M. 

A 31. Aprecierea regulilor pentru 

negocieri de succes. 

A 32. Urmarea  etapelor pregătirii 

negocierilor social. 

A 33. Prezentarea descrierii 

procedurii de negociere colectivă.  

 

 

VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învățare 

 

Nr. 

crt. 
Unităţi de învățare 

Numarul de ore 

Total  Contact direct Lucrul 

individual Preleg. Practica/ 

Seminar 

1.  Conceptul negocierii şi noțiunile operaționale. 14 4 4 6 

2.  Negociatorul. 14 4 4 6 

3.  Stiluri de negociere. 14 4 4 6 

4.  Medierea – element de negociere a conflictelor. 14 4 4 6 

5.  Procesul de negociere. 16 4 6 6 

6.  Strategii, tehnici și tactici de negociere. 18 7 5 6 

7.  Plasamentul şi comunicarea în cadrul 

negocierilor. 
16 6 4 6 

8.  Negocierea comercială și socială. 30 8 10 12 

9.  Practica negocierilor. 14 4 4 6 

 Total 150 45 45 60 
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VII. Studiu individual ghidat de profesor  

Materii pentru studiul 

individual 

Produse de 

elaborat 

Modalităţi de 

evaluare 

Termen de 

realizare 

1. CONCEPTUL NEGOCIERII ŞI NOŢIUNILE OPERAŢIONALE. 

1.1. Noțiuni de comunicare şi 

negociere în afaceri. 

1.2. Influența calității asupra 

negocierii. 

1.3. Analiza noțiunii de bază.  

 

Referat.  

Elaborarea unei 

sinteze (unui 

proiect) 

Corespunderea 

referatului temei.  

Profunzimea şi 

completitudinea 

dezvoltării temei 

 

Săptămâna  1 

 

 

2. NEGOCIATORUL. 

2.1 Studierea a două stiluri de 

negociatori  

2.2 Analiza caracteristicii 

acestora. 

2.3 Elaborarea raportului de 

analiză comparată.  

 

Raport: de analiză 

comparată 

Expune tematica 

lucrării în cauză.  

Utilizează formulări 

proprii, fără a 

distorsiona mesajul 

lucrării supuse 

rezumării. 

 

 

Săptămâna 2 

 

3. STILURILE DE NEGOCIERE. 

3.1. Stilurile de negociere în 

diferite ţări. 

3.2. Metode de negociere.  

3.3. Tehnici de negociere. 

 

Studiu de caz Corectitudinea 

interpretării studiului 

de caz propus. 

 

Săptămâna  3 

 

4. MEDIEREA – ELEMENT DE NEGOCIERE A CONFLICTELOR. 

4.1. Elaborarea procedurilor 

în sistemul de management al 

negocierilor.  

4.2.  Sistemul de management 

al negocierilor. 

Eseu structurat Completitudinea 

interpretării 

informațiilor prin 

prisma problemei de la 

care pornește acesta.   

 

Săptămâna 4 

 

 

 

 

5. PROCESUL DE NEGOCIERE. 

5.1. Planificarea negocierii  

5.2. Negocierile 

internaţionale. 

5.3. Negocierea contractelor.  

5.4. Tactici de negociere . 

5.5. Comunicarea în 

negociere .  

 

Studiu de caz Corectitudinea 

interpretării studiului 

de caz propus. 

 

Săptămâna 5 

6. STRATEGII, TEHNICI ȘI TACTICI DE NEGOCIERE. 

6.1. Negocierea ca proces. 

6.2. Influența calității asupra 

negocierii serviciilor. 

6.3. Managementul vânzărilor 

şi al clienţilor cheie. 

 

 

 

Studiu de caz Corectitudinea 

interpretării studiului 

de caz propus. 

 

Săptămâna 6 
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7. PLASAMENTUL ŞI COMUNICAREA ÎN CADRUL NEGOCIERILOR. 

7.1. Metode și Tehnici de 

negociere a mărfurilor și 

serviciilor . 

7.2.  Stiluri de negociere în 

vânzări. 

7.3. Sistemul de oferte 

management al negocierii 

serviciilor. 

 

Referat. Corespunderea 

referatului temei.  

Profunzimea şi 

completitudinea 

dezvoltării temei. 

       

Săptămâna 7 

8. NEGOCIEREA COMERCIALĂ. NEGOCIERILE SOCIALE. 

8.1 Studiu de caz:   Modelul 

IBM cuprinde următoarele 

etape:  

- contactarea clientului. 

- cercetarea nevoilor şi 

motivațiilor de cumpărare. 

- prezentarea produsului şi 

argumentarea. 

- tratarea obiecțiilor. 

- obținerea consensului.  

- încheierea vânzării 

Realizați după 

acest model 

modelul propriu 

de vânzare 

Profunzimea şi 

completitudinea 

dezvoltării temei. 

 

 

Săptămâna 8 

9. PRACTICA NEGOCIERILOR. 

9.1. Plasamentul la masa de 

negociere: avantaje şi 

dezavantaje. 

9.2. Surse de neînțelegeri şi 

gafe comise în procesul 

negocierilor. 

Referat. Corespunderea 

referatului temei.  

Profunzimea şi 

completitudinea 

dezvoltării temei. 

 

Săptămâna 9 

 

 

 

 

 

 

VIII. Lucrări practice recomandate 

 
1. Evaluarea abilităților comunicării orale.  

2. Evaluarea abilităților comunicării personale în situații de comunicare interpersonală, de 

grup şi publică. 

3. Evaluarea stilului personal de negociere şi analiza stilurilor de negociere în diferite ţări. 

4. Negocierea contractului de vânzare-cumpărare. 

 

IX. Sugestii metodologice 

 

Curriculumul la modulul Tehnici de negociere are drept scop formarea și dezvoltarea 

competențelor profesionale ale elevilor, iar finalitățile procesului de instruire sunt materializate 

prin competențe. Curriculumul centrat pe competențe va răspunde mai bine cerințelor actuale ale 

vieții sociale și profesionale, ale pieței muncii, prin centrarea demersurilor didactice pe achizițiile 
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concrete ale elevului. În cadrul procesului de învățământ se vizează formarea și dezvoltarea de 

competențe educaționale funcționale, de bază, necesare elevilor pentru a-și continua studiile și/ 

sau pentru a se încadra pe piața muncii. Competențele formate pe parcursul educației de bază 

răspund condiției de a fi necesare și benefice pentru individ și pentru societate în același timp. 

Acest curriculumul pune accentul pe dimensiunea acționară în formarea personalității elevilor și 

focalizarea pe achiziții finale ale învățării.  

Asigurarea metodică a procesului de predare-învăţare-evaluare se va realiza de către cadrele 

didactice care propun elevilor pachetul de materiale necesar: 

 suport informațional pentru fiecare unitate de curs; 

 materiale pentru activitate în auditoriu pentru fiecare unitate de curs din planul de 

învăţământ (curs de lecții, planuri pentru seminare, indicații metodice etc.); 

 materiale-suport pentru activitatea de învăţare individuală a elevilor, materiale pentru 

autocontrol/autoevaluare la fiecare unitate de curs, inclusiv, studii de caz, teste de 

control, teste-grilă, întrebări pentru examene etc. 

Nivelul calitativ al procesului educațional este condiționat și de stilul de predare și strategia 

didactică utilizată de către profesori. Utilizarea metodelor în context formativ îi vizează atât pe 

profesori, cât și pe elevi și presupune o participare activă prin efort comun vizând atingerea 

achizițiilor finale. Metodele centrate pe elev stimulează gândirea, capacitatea de comunicare, 

voința, motivația, interesul. Metodele recomandate pentru a fi utilizate în procesul de predare-

învățare a unităţii de curs  Tehnici de negociere  sunt:  

 Brainstorming  

 Metoda pălăriilor gânditoare  

 SINELG  

 Masa rotundă  

 Interviul de grup  

 Studiu de caz 

 Diagrama Venn 

 Portofoliul individual și de grup 

 Puzzle de grup  

 Discuții în panel  

 Analiza SWOT 

 Arborele așteptărilor etc. 

Metodele active și interactive au multiple valențe formative care contribuie la dezvoltarea gândirii 

critice, la dezvoltarea creativității, implică activ elevii în învățare, punându-i în situația de a gândi 

critic, de a realiza conexiuni logice, de a produce idei și opinii proprii argumentate, de a le 
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comunica și celorlalți, de a sintetiza/ esențializa informațiile, de a se încadra ușor în activitatea 

profesională și se bazează pe învățarea independentă și prin cooperare, elevii învață să respecte 

părerile colegilor. 

 

X. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale 

 

Evaluarea formativa  a cunoştinţelor elevilor. Pe parcursul semestrului se efectuează evaluarea 

intermediară a cunoştinţelor teoretice, a abilităților şi deprinderilor practice. În cadrul seminarelor 

şi lecțiilor practice se va efectua evaluarea elevilor prin intermediul: 

 

1 Argumentare scrisă - corectitudinea formulării temei. 

- selectarea și structurarea logică a argumentelor. 

- apelarea la propria experiență în explicarea supozițiilor. 

- utilizarea limbajului de specialitate, respectând normele 

lingvistice. 

2 Argumentare orală - corectitudinea formulării temei. 

- structurarea logică a tezelor propuse pentru discuție. 

- apelarea la propria experiența în argumentare. 

- utilizarea corectă a mijloacelor orale de exprimare. 

3 Studiu de caz - corectitudinea interpretării studiului de caz propus. 

- calitatea soluțiilor, ipoteze propuse. 

- corectitudinea lingvistică a formulării. 

- logica formulării. 

- rezolvarea corectă a problemei. 

- aprecierea critică, individualitatea răspunsurilor. 

4 Investigaţia -definirea şi înțelegerea problemei investigate. 

-folosirea diverselor procedee pentru obținerea datelor 

necesare.  

-colectarea şi organizarea datelor obținute. 

-formularea şi verificarea ipotezei cu privire la problema luată 

în studiu. 

5 Demonstrație - formularea de ipoteze. 

- corectitudinea ipotezei. 

- corectitudinea concluziei. 

-corectitudinea raționamentelor. 

- calitatea expunerii textuale și grafice. 

6 Problema rezolvată - înțelegerea problemei. 

-formularea și testarea ipotezelor. 

- stabilirea strategiei rezolutive. 

- reprezentarea și interpretarea rezultatelor. 

 

Autoevaluarea elevului pe perioada însuşirii unităţii de curs (pe teme, compartimente, integral) se 

va asigura cu setul de teste respective conținutului.  
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Evaluarea sumativa, care se realizează la încheierea perioadei de studiu al modulului (la finele 

semestrului) se va efectua prin examen. 

La elaborarea sarcinilor/itemilor de evaluare formativă și sumativă, profesorul va ține cont de 

competențele specifice modulului. 

Produsele elaborate în cadrul studiului individual vor fi evaluate în bază de criterii și descriptori 

de evaluare: 

 

1.   
Proiect individual Validitatea proiectului.  

Completitudinea proiectului . 

Elaborarea si structura proiectului . 

Calitatea materialului folosit în realizarea proiectului. 

Creativitate.  

2.  
Referat Corespunderea referatului temei. 

Profunzimea şi completitudinea dezvoltării temei. 

Adecvarea la conținutul surselor primare. 

Coerenţa şi logica expunerii. 

Utilizarea dovezilor din sursele consultate. 

Gradul de originalitate şi de noutate. 

Nivelul de erudiţie. 

Modul de structurare a lucrării. 

Justificarea ipotezei legate de tema referatului. 

Analiza in detaliu a fiecărei surse de documentare. 

3.  
Rezumat oral Expune tematica lucrării în cauză. 

Utilizează formulări proprii. 

Expunerea orală este concisă şi structurată logic. 

Foloseşte un limbaj bogat, adecvat tematicii lucrării în cauză. 

4.  
Rezumat scris Expune tematica lucrării în cauză. 

Utilizează formulări proprii. 

Textul rezumatului este concis şi structurat logic. 

Foloseşte un limbaj bogat, adecvat tematicii lucrării în cauză. 

Fidelitatea. 

Coerenţa. 

Progresia logică. 

Angajamentul autorului, aptitudine critică corect evaluată şi 

transpusă. 

Respectarea modalităţilor de enunțare a textului sursă. 

Muncă pertinentă de reformulare. 

Stăpânirea normelor sintactice la nivel de prezentare logică a 

ideilor. 

Text formatat citeţ, lizibil. 

 

Nota finală la acest modul va fi definitivată prin însumarea rezultatelor la evaluările curente şi 

finale. Cele 60% din 100% posibile a notei finale se constituie din media evaluărilor curente 

obligatorii. Iar celelalte 40% se constituie din nota evaluării finale obţinută la examen. 
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XI. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studiu 

 

Cerințe față de sălile de curs 

Pentru orele teoretice  

 

Ecran de proiectare.  

Proiector MM.  

Tablă.  

Calculatoare personale de birou (desktop).  

Calculator portabil (laptop, notebook). 

Boxe. 

Conexiune la internet. 

Imprimantă. 

Scaner. 

Pentru orele practice  

 

 
 

XII. Resurse didactice recomandate elevilor 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea resursei Locul in care poate fi consultata/accesata/ 

procurata resursa 

1. Ştefan Printianu. “Tratat de 

comunicare şi negociere în afaceri”. 

Iași, Polirom, 2008–790 pag.  

                Biblioteca  

2.  Ştefan Printianu. “Manual de 

comunicare şi negociere în afaceri”. 

Iași, Polirom, 2000. Vol. I 

„Comunicarea”  

                Biblioteca  

3.  Ştefan Printianu. “Manual de 

comunicare şi negociere în afaceri”. 

Iași, Polirom, 2000. Vol. II 

„Negocierea”–273 pag 

                Biblioteca  

4. Covaş L., Cultura afacerilor. 

Chişinău: ASEM, 2004. 206 p. 

                Biblioteca  

5. Crăciun C., Teoria şi practica 

negocierilor, Chişinău, Prut 

International, 2002, 216 p. 

                Biblioteca  

6. Bonea C., Introducerea în arta 

comunicării,  

http://www.slideshare.net/BoneaCrina/tehnici-

de-negociere 

 

 

 

 

 

 

 

 


