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Cursul de Comerţ on line este destinat elevilor din anul IV de studiu treapta colegială, şi are la 

bază scopul de a ajuta tinerii specialiști în dezvoltarea afacerilor, implicând Tehnologiile 

Informaţionale ultramoderne. Comerţul on line poate fi definit și ca un demers de cumpărare sau 

vânzare prin intermediul transmiterii de date la distanță. Acest demers este specific politicii 

expansive a marketingului companiilor comerciale. Prin intermediul Internetului se dezvoltă o 

relație de servicii şi schimb de mărfuri între ofertant şi viitorul cumpărător.  

Comerţ on line reprezintă unitatea de curs de specialitate fundamentală în crearea viitorilor Agenți 

de vânzări, oferind o iniţiere în  ansamblul mijloacelor şi procedeelor pe care această știință le 

utilizează contribuind, astfel, la formarea deprinderilor de soluţionare a aspectelor teoretice şi 

practice. Unitatea de curs este axat pe obținerea cunoştinţelor necesare cu privire la tehnica şi 

logica comercială.  

Elevul prealabil trebuie să posede la nivel teoretic şi aplicativ competente vizate în teoriile 

economice precum:  

 stăpânirea cunoştinţelor din domeniul  informaticii, științelor economice, necesare 

facilitării înțelegerii problematicii comerţului on line; 

 dezvoltarea capacității de fundamentare științifică a aspectelor specifice comerţului on line 

pe baza cunoașterii cadrului economic intern şi internaţional; 

 formarea competenţelor şi comportamentului profesionist şi responsabil, în măsură să 

asigure rezolvarea performantă a solicitărilor locului de muncă; 

 cunoașterea formelor organizatorico-juridice de desfăşurare a activități de antreprenoriat 

pe teritoriul Republicii Moldova. 

Procesul de învăţământ nu este numai o acțiune de transmitere a cunoştinţelor din partea 

profesorului şi de acumulare acestora din partea elevului, dar și un proces social şi psihosocial, 

având ca scop pregătirea elevului pentru viață. Din aceste considerente, scopul studierii acestui 

modul constă în învățarea și pregătirea elevului cât mai mult de idealul „ fiecare persoană la locul 

ei de muncă să fie un specialist, ba chiar un expert în problematica de care se ocupă”. Unităţile 

de curs ce în mod obligatoriu trebuie certificate până la demararea procesului de instruire la 

unitatea de curs în cauză sunt: 

G.02.O.002 Informatica economică; 

G.03.O.003 Tehnologii informaționale în comunicare; 

U.03.O.008 Bazele antreprenoriatului; 

S.06.A.027 Administrarea afacerilor; 

F.07.O.015 Comportamentul consumatorului. 
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II. Motivaţia, utilitatea modulului pentru dezvoltarea profesională 

 

Noțiunile pe care elevii le vor învăța la cursul Comerț on line îi vor ajuta foarte mult în carieră, să 

îmbrățișeze alte îndeletniciri din sfera economică şi managerială, ori, de ce nu, să demareze o 

afacere pe cont propriu. Studierea acestui curs va contribui la formarea şi dezvoltarea de 

competențe profesionale, ce corespund nivelului patru de calificare bazate pe: 

 - cunoștințe și principii generale din domeniul tehnologiilor comerciale ale unui punct de vânzare, 

care vor atrage consumatorii, vor face să între în magazin, vor face să cumpere și vor face să 

revină; 

 - abilități cognitive și practice necesare pentru aprovizionarea cu mărfuri, recepționarea acestora 

după cantitate și calitate, evaluarea factorilor de influență a poziției magazinului, crearea unui 

design memorabil, organizarea interioară a spațiului magazinului și determinarea metodelor și 

tehnicilor de vânzare, pentru practicarea unui comerț modern și civilizat;  

- organizarea rațională a proceselor tehnologice în cadrul unităților comerciale, prin studierea și 

implementarea tehnologiilor comerciale moderne. 

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.08.O.016 Analiza  mediului de marketing 

S.08.A.011 Gestiunea forțelor de vânzare 

S.08.O.025 Marketing internațional  

S.08.A.033 Sisteme informaționale în marketing 

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 ocupație constă în asigurarea distribuției fizice a produselor și serviciilor unei entități.  
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III. Competenţele profesionale specifice modulului 

 

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. 

 

CPS.1. Cunoașterea principalelor aspecte care caracterizează comerţul on line. 

CPS.2. Însuşirea diferitelor domenii ale comerţului şi a modului practic de realizare a lor. 

CPS.3. Cunoașterea şi înțelegerea principalelor tipuri de mecanisme şi modele ale comerţul 

electronic, modelarea unor sisteme de plăti electronice. 

CPS.4. Însuşirea de cunoștințe şi formarea abilităților comerciale şi electronice necesare 

aplicării modelelor de comerţ electronic, sistemelor de plăți electronice şi procedurilor de 

securizare a tranzacțiilor electronice. 

CPS.5. Însuşirea cunoştinţelor teoretice şi formarea deprinderilor practice privitoare la 

realizarea de aplicaţii ale serviciilor Internet. 

 

IV. Administrarea modulului 

 

Semestrul 

Numărul de ore 
Modalitate 

de 

evaluare 

Numărul 

de credite Total 

Contact direct 
Lucrul 

individual Prelegeri 
Practica/ 

seminar 

VIII 90 10 30 50 Examen 3 

 

V. Unitățile de învățare 

 

Unități de competență Unități de conținut Abilități 

1.  COMERŢUL ON LINE CA FORMĂ MODERNĂ A AFACERILOR 

UC .1 Cunoașterea 

principalelor aspecte care 

caracterizează comerţul on 

line. 

 

1.Definiţii şi conținutul 

comerţului on line.  

2. Avantajele şi dezavantajele 

comerţul on line.  

3. Forme de organizare a 

comerţului on line.  

 

A 1 Identificarea definiției și 

conținutul comerțului on line. 

A 2 Formularea  avantajelor și 

dezavantajelor comerțului on 

line.  
A 3 Analiza formelor de 

organizare a comerțului on 

line. 
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2. MODELELE DE BAZA ALE COMERŢULUI ON LINE 

UC.2.  Însuşirea diferitelor 

domenii ale comerţului şi a 

modului practic de realizare a 

lor. 

 

 

 

1. Modelul Business to Business  

(B2B).  

2. Modelul Business to 

Consumer (B2C).  

3. Alte modele.  

4. Domeniile comerţului on line. 

A 4  Identificarea modelelor de 

afaceri on line şi a  

caracteristicilor sale specifice. 

A 5 Gestionarea  domeniilor 

comerțului on line. 

3. SISTEME DE PLATA PENTRU COMERTUL ON LINE 

UC.3. Cunoașterea şi 

înțelegerea principalelor tipuri 

de mecanisme şi modele ale 

comerţul on line, modelarea 

unor sisteme de plăti 

electronice; 

 

 

1. Plăți electronice. Definiție, 

concept, clasificare  

2. Instrumente electronice de 

plata: ordinul de plata electronic, 

cecul electronic. Cardul 

electronic. Cardul ca instrument 

de plata. 

3. Tipuri de carduri. Operațiuni 

cu carduri. Operațiuni 

frauduloase cu cardul. 

 

A 6 Descrierea modalităţilor de 

plată în cadrul practicării 

afacerilor on line şi a 

caracteristicilor sale specifice. 

 A 7 Identificarea tipurilor de 

carduri bancare. 

A 8 Stabilirea  operațiunilor 

frauduloase cu cardul. 

4. INTERNETUL BANCAR 

UC.4. Însuşirea de cunoștințe 

şi formarea abilităților 

comerciale şi electronice 

necesare aplicării modelelor 

de comerţ on line, sistemelor 

de plăți electronice şi 

procedurilor de securizare a 

tranzacțiilor electronice; 

 

1. Internetul bancar .Internetul 

bancar-suport de comunicare.  

2. Operațiuni bancare prin 

Internet. 

3.  Securitatea operațiunilor 

bancare prin Internet. 

A 9 Specificarea avantajelor 

internetului bancar.  

A 10  Consultarea operațiunilor 

bancare. 

A 11 Specificarea categoriilor 

de riscuri asociate 

operațiunilor prin  internet. 

 

5. SECURITATEA ÎN COMERȚUL ON LINE 

UC.5. Însuşirea de cunoștințe 

şi formarea abilităților 

comerciale şi electronice 

necesare aplicării modelelor 

de comerţ electronic, 

sistemelor de plăți electronice 

şi procedurilor de securizare a 

tranzacțiilor electronice; 

1. Securizarea tranzacțiilor 

electronice. Securizarea 

rețelelor.  

2. Atacuri asupra rețelelor. 

Modalităţi de punere în practică 

a atacurilor. 

A 12 Specificarea categoriilor 

de amenințări on line.  

A 13 Identificarea căilor de 

securizare a rețelelor. 

A 14 Practicarea modalităților 

de securizare a rețelelor 

  

6. INIȚIEREA UNEI AFACERI ON LINE 

UC. 6. Însuşirea cunoştinţelor 

teoretice şi formarea 

deprinderilor practice 

privitoare la realizarea de 

aplicaţii ale serviciilor 

Internet; 

 

1. Generarea de idei de afaceri 

on line . 

2. Planificarea si realizarea unui 

site . 

3. Găzduirea unui site . 

4. Promovarea unui site.  

5. Administrarea unui site. 

 

A 15 Identificarea categoriei de 

afaceri electronice. 

A 16 Stabilirea etapelor 

realizării unei afaceri 

electronice. 

A 17 Gestionarea tehnologii 

folosite pentru dezvoltarea 

afacerilor electronice. 

A 18 Gestionarea site-lui. 
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                   VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unități de învățare 

 

Nr. 

crt. 
Unităţi de învățare 

Numărul de ore 

Total  Contact direct Lucrul 

individual Preleg. Practica/ 

Seminar 

1.  Comerţul on line ca formă modernă a 

afacerilor. 
14 2 4 8 

2.  Modelele de bază ale comerţului on line. 16 2 6 8 

3.  Sisteme de plată pentru comerțul on line. 16 2 6 8 

4.  Internetul bancar. 14 2 4 8 

5.  Securitatea în comerțul on line.  14 2 4 8 

6.  Iniţierea unei afaceri on line. 16 - 6 10 

Total 

 
90 10 30 50 

 

VII. Studiu individual ghidat de profesor  

 Materii pentru studiul 

individual 

Produse de 

elaborat 

Modalităţi de evaluare Termen de 

realizare 

1. COMERŢUL ON LINE CA FORMĂ MODERNĂ A AFACERILOR. 

1.1. Etapele comerţului on 

line.  

1.2. Impactul comerţului on 

line asupra societății. 

Referat.  

Elaborarea unei 

sinteze (unui 

proiect) 

Corespunderea referatului 

temei.  Profunzimea şi 

completitudinea dezvoltării 

temei 

Săptămâna  1 

 

Săptămâna 2 

 

2. MODELELE DE BAZĂ ALE COMERŢULUI ON LINE. 

2.1 Modelele comerțului on 

line. 

2.2. Modelul B2B. 

2.3. Modelul B2C. 

2.4. Modelul C2C. 

2.5. Modelul C2B. 

2.6. Modelul G2C. 

2.7. Modelul G2G. 

Raport: de analiză 

comparată 

Expune tematica lucrării în 

cauză.  Utilizează formulări 

proprii, fără a distorsiona 

mesajul lucrării supuse 

rezumării. 

 

 

Săptămâna   

3-8 

 

 

3. SISTEME DE PLATĂ PENTRU COMERȚUL ON LINE. 

3.1.  Evoluția sistemului de 

plată pentru comerțul on line. 

 

Studiu de caz Corectitudinea interpretării 

studiului de caz propus. 

 

Săptămâna 9 

4. INTERNETUL BANCAR. 

4.1. Metode tradiționale de 

plată.  

4.2.  Sistemele de plată 

electronică. 

Eseu structurat 

 

 

Studiu de caz 

Completitudinea interpretării 

informațiilor prin prisma 

problemei de la care pornește 

acesta.   

Prezentarea studiului. 

 

 

Săptămâna 10 

 

Săptămâna 11 
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5. SECURITATEA ÎN COMERȚUL ON LINE. 

5.1 Servicii și mecanisme de 

securitate ale entității. 

5.2 Mecanisme de Securitate. 

Studiu de caz 
Corectitudinea interpretării 

studiului de caz propus. 

 

Săptămâna 12 

 

6. INIŢIEREA UNEI AFACERI ON LINE. 

6.1. Iniţierea unei afaceri on 

line.  

Studiu de caz Corectitudinea interpretării 

studiului de caz propus. 

Săptămâna  

13-15 

 

 

VIII. Lucrări practice recomandate 

 
1. Prezentarea modelelor de comerţ electronic dezvoltate la moment în lume şi pe teritoriul 

R. Moldova conform clasificărilor însușite. 

2. Alegerea modalităţilor de plată pentru un magazin online  

3. Elaborarea topului celor mai eficiente modalități de promovare a produselor online. 

4.  Proiectarea unui magazin online 

 

IX. Sugestii metodologice 

Comerțul este o ramură importantă a economiei naționale, un complex de activități cu importanță 

socială, care trebuie să corespundă nivelului general de dezvoltare a comunității pe care o 

deservește. Pentru desfășurarea activității de comerț în condițiile moderne, entitățile trebuie să 

asigure un grad sporit de competitivitate, care presupune, cunoașterea procesului comercial, a 

operațiunilor comerciale și a procedeelor comerciale legate de recepționarea, păstrarea, 

organizarea și deservirea consumatorilor în unitățile de comerț. 

Curriculumul la modulul Comerțul on line 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 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; 
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 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.  

Strategiile, metodele şi tehnicile utilizate în procesul de formare a competenţelor se vor realiza în 

cadrul unor forme de organizare a acțiunii didactice, cum ar fi: activități frontale, activități în grup 

şi activități individuale. Aceste forme de activitate prezintă anumite valențe formative: activitatea 

în grup contribuie la formarea competenței de comunicare, dezvoltând şi abilități de parteneriat, 

de cooperare, colaborare, luare de decizii etc., iar activitatea individuală dezvoltă abilități de 

acțiune independentă, autoinstruire, responsabilitate etc. 

 La alegerea strategiilor didactice se va ține cont de următorii factori: scopurile și obiectivele 

propuse; conținuturile stabilite; resursele didactice, nivelul de pregătire inițială și capacitățile 

elevilor, competențele ce trebuie dezvoltate. Se recomandă utilizarea într-o cât mai mare măsură 

a învățării centrate pe elev. În acest caz profesorul are doar rolul de facilitator, comunicator, 

colaborator, implicând activ pe cel ce învață. Se vor promova metode activ – participative, centrate 

pe elev, care dezvoltă gândirea, încurajează participarea elevilor, dezvoltă creativitatea şi 

realizează o comunicare multidirecțională.  

Avantajele învățării centrate pe elev: 

 creșterea motivației elevilor, deoarece aceștia sunt conștienți că pot influența procesul de 

învăţare;  

 eficacitatea mai mare a învățării şi a aplicării celor învățate, deoarece aceste abordări 

folosesc învățarea activă;  

 înțelegerea mai bună;  

 posibilitatea mai mare de includere poate fi adoptată în funcţie de potențialul fiecărui elev, 

ținând cont de faptul că fiecare elev are o capacitate de a învăța diferită şi un stil de învăţare 

diferit.  

Profesorul va utiliza următoarele metode, procedee și tehnici de predare-învățare:  

 prelegerea, explicația, conversația euristică, dialogul;  

 observația (vizite la agenți economici de profil); 
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 munca independentă;  

 simularea (a diverselor situații întâlnite în activitatea şi viața reală);  

 jocul de rol (situații concrete legate de organizarea unităților comerciale);  

 exerciţiul, discuțiile în grup care stimulează critica;  

 învățarea prin proiecte (elaborarea unor mini proiecte cu teme date şi o anumită structură 

sugerată de către cadrul didactic);   

 studiul de caz;  

 navigarea pe internet pentru a descoperi aspecte specifice activităţilor în unităţile de 

comerț; 

 studierea materialelor de specialitate (tipărituri, materiale pe suport electronic, materiale 

promoţionale, documente specifice, etc.). 

Studiul individual al elevului ghidat de profesor este realizat pe fiecare temă, propunându-se în 

acest scop sarcinile respective. Pentru elevii cu rating scăzut, care întâmpină dificultăți în găsirea 

răspunsurilor la întrebările şi problemele propuse pentru studiul individual, se oferă consultații 

suplimentare.   

 

X. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale 

Analiza procesului de evaluare face posibilă evidențierea, în fiecare act de evaluare, a următoarelor 

elemente: 

 subiectul evaluării, evaluatorul (cel ce evaluează); 

 obiectul evaluării: Ce evaluăm? 

* cunoștințe, atitudini, aptitudini, deprinderi; 

* organizarea procesului de învăţare; 

* rezultatele (produsul) sau procesul în sine; etc. 

 baza evaluării (criteriul de evaluare); 

 scopul evaluării (de ce evaluăm?) 

În procesul de evaluare se va ține cont de următoarele aspecte: 

* Gradul de aplicare în practică a cunoştinţelor economice acumulate la lecțiile de sfera 

economică; 

* Gradul de aplicare în practică a cunoştinţelor informatice acumulate la lecțiile de aria TIC; 

* Gradul de aplicabilitate a cunoştinţelor/proiectelor/lucrărilor prezentate în viață reală; 

* Gradul de implicare al elevului în procesul de studiu la lecțiile cu contact direct, în grupele de 

lucru şi în procesul de studiu individual; 

* Originalitatea, creativitatea şi complexitatea cunoştinţelor/lucrărilor/proiectelor prezentate. 
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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.  

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: 
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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 enunţare a textului sursă. 

Muncă pertinentă de reformulare. 

Stăpânirea normelor sintactice la nivel de prezentare logică a 

ideilor. 

Text formatat citeţ, lizibil. 

 

Nota finală a modulului 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) per elev sau  

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. BUCUR C. Comerţ Electronic. Ed. ASE, 

Bucureşti, 2002; 

Biblioteca 

2. ROSCA Ion Gh. Comerţul electronic. Ed. 

Economica, Bucureşti, 2004; 

Biblioteca 

3. TIMOFTE Carmen. Comerţul Electronic – 

suport de curs. 2002. 

Biblioteca 

4. 4. PATRICIU Victor-Valeriu. Internet-ul şi 

dreptul. Ed. All, 1999; 

Biblioteca 

5. PATRICIU Victor-Valeriu. Securitatea 

comerţului electronic. Ed. All, Bucureşti, 

2001; 

Biblioteca 

6. Cele mai critice 20 de vulnerabilități ale 

securității pe Internet 

Internet 

www.sans.org/top20/top20-v50-

romanian.pdf, SANS, 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


