
 
 
Conţinutul cursului: 
Conceptul de bază a relaţiilor de export şi import în activitatea economică internaţională 
Definirea exportului şi importului, identificarea canalelor de distribuţie internaţionale 
Corelarea dintre Export, Import şi Marketing, rolul acestora în activitatea internaţională de export-import 
Procesele logistice, perioadele ciclice în activitatea de export-import 
Gestiunea tehnicii, practicii şi procedurii canalelor de distribuţie în relaţii de export-import internaţional 
Canale şi fluxuri materiale, clasificări şi prognosticuri 
Tehnici, practici şi proceduri de aprovizionare şi depozitare 
Logistica stocurilor, tehnici, practici şi proceduri de distribuţie internaţională 
Organizarea şi controlul activităţilor de export-import şi aprovizionare 
 
Finalităţi de studiu: 
La finalizarea acestui curs, studentul trebuie să demonstreze următoarele cunoştinţe, abilităţi şi competenţe:  
cunoaşterea esenţei, structurii şi funcţiilor operaţiunilor de export-import: tehnici, practici şi proceduri; 
principiilor funcţionării efective a export-importului şi canalelor de distribuţie întreprinderilor internaţionale; 
conceptele de politica economică a export-importului: tehnicii, practicii si procedurii internaţionale; 
importanţa stabilirii serviciilor prestate şi plăţilor, propuse în activitatea de export-import; să remedieze 
obiectivele şi subiectele export-import: tehnici, practici si proceduri; să cunoască esenţa principalelor 
componente mondoeconomice în privinţa export-importului şi relaţiile dintre sistemul economic naţional şi 
internaţional; să cunoască metode de negocieri în planul formalităţilor de plăţi în practicii si proceduri de 
export-import; să numească principalele surse de selectare a informației pentru stabilirea preţurilor 
internaţionale în operaţii de export-import internaţionale; să estimeze în ce constă rolul operaţiilor de export-
import: tehnici, practici si proceduri; să demonstreze procedura aprecierii activităţii de export-import, 
efectuate întru ridicarea nivelului serviciilor prestate clienţilor în activitatea sa economică; să evalueze 
conceptul tehnicilor, practicilor şi procedurilor de concepere ale operaţiilor de export-import şi canale de 
distribuţie întreprinderilor internaţionale; să aprecieze modalităţile de promovare a export-importului şi 
canalelor de distribuţie internaţională, ridicarea nivelului acestuia prin corespunderea tehnicilor, practicilor şi 
procedurilor desfăşurate în domeniul. 
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