INTRODUCERE

Universitatea Cre tin „Dimitrie Cantemir” a fost acreditat prin
Legea nr. 238/23.04.2002 devenind parte component a Sistemului Na ional
de înv mânt superior.
Universitatea noastr a ob inut consecutiv, ultima dat în 2015,
calificativul „grad de încredere ridicat” în urma evalu rii institu ionale din
partea Agen iei Române de Asigurare a Calit ii în Înv mântul Superior.
Facultatea de Management Turistic i Comercial din cadrul Universit ii
Cre tine Dimitrie Cantemir din Bucure ti a fost înfiin at în 1990 cu denumirea
Facultatea de Management Turistic i Hotelier având înscri i 331 de studen i.
În 1992 a primit denumirea din prezent iar în 1995 a ob inut autoriza ia de
func ionare provizorie prin Hot rârea de Guvern nr. 568/1995, cu dou forme
de înv mânt: înv mânt cu frecven i înv mânt cu frecven redus .
În primii ani de la înfiin are, absolven ii Facult ii au sus inut examenul
de licen în cadrul Facult ii de Comer din ASE Bucure ti, pentru ca începând
cu promo ia 2002, prin Acreditarea Universit ii i a Facult ilor de
Management Turistic i Comercial din Bucure ti, Timi oara i Cluj-Napoca s
ni se confere dreptul de a organiza examen de licen .
La aproape 30 ani de la înfiin are, Facultatea se mândre te cu peste
10.000 studen i i masteranzi, diplomele absolven ilor fiind recunoscute i
apreciate pe pia a muncii. În acela i timp, de ine un loc important pe pia a
educa ional i urm re te permanent s î i consolideze pozi ia ob inut în
cadrul înv mântului economic superior, cu orientare în special spre afacerile
din comer , turism i servicii, în spiritul centr rii ac iunilor pe calitate i
excelen în coal .
Lucrarea de fa a fost elaborat de un colectiv de cadre didactice al
Facult ii de Management Turistic i Comercial Bucure ti, din cadrul
Universit ii Cre tine „Dimitrie Cantemir” i are drept scop familiarizarea
studen ilor de la programul de studii universitare de licen „Economia
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Comer ului, Turismului si Serviciilor”cu subiectele tip gril pentru proba scris
a examenului de licen .
În scopul sprijinirii absolven ilor pentru ob inerea unor rezultate deosebite
la examenul de licen care se sus ine la finalul programului de studii
universitare, lucrarea con ine un num r de 900 de subiecte tip gril (cu patru
r spunsuri, din care se alege o singur variant ), i reprezint o baz de date
pentru proba scris .
Subiectele tip gril elaborate vizeaz cuno tin ele asimilate de c tre
studen i în cadrul urm toarelor discipline: Economia serviciilor; Fundamentele
tiin ei m rfurilor; Economie comercial ; Economia turismului; Resurse i
destina ii turistice; Economia i gestiunea întreprinderii; Management;
Managementul resurselor umane; Managementul calit ii; Marketing;
Cercet ri de marketing; Tehnici promo ionale; Comunicare i negociere în
afaceri.
În lucrare se eviden iaz tematica corespunz toare fiec rei discipline i
sursele bibliografice aferente acestora iar la finalul lucr rii sunt prezentare
variantele corespunz toare de r spuns pentru fiecare din subiectele tip gril
elaborate.
Tuturor absolven ilor Facult ii de Management Turistic i Comercial
Bucure ti, din cadrul Universit ii Cre tine „Dimitrie Cantemir” le dorim
SUCCES la examenul de licen !

Autorii
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DIMITRIE CANTEMIR
(1673-1723)
DIMITRIE CANTEMIR, fiul lui Constantin Cantemir, s-a n scut în 26
octombrie 1673 i a încetat din via în 21 august 1723. La 20 de ani, în anul
1693, devine pentru o scurt perioad (martie-aprilie), domn al Moldovei, unde
avea s revin în anii 1710-1711.
De i a stat ostatic la Constantinopol peste 17 ani, turcii socotindu-l om de
încredere în politica extern , s-a orientat spre Rusia, încheind la Lutk (1711) un
tratat secret de alian cu Petru I, în speran a eliber rii rii de sub domina ia
turceasc . În r zboiul ruso-turc, din 1711, Cantemir a trecut f i de partea
trupelor ruse ti. Dup înfrângerea armatelor ruso-moldovene la St nile ti,
Cantemir s-a refugiat în Rusia, unde a devenit consilier intim a lui Petru I i a
desf urat o rodnic activitate tiin ific . În anul 1714 Cantemir a fost ales
membru al Academiei din Berlin.
În opera lui Cantemir, influen at de Umanismul Rena terii i de gândirea
înaintat din Rusia, s-au oglindit cele mai importante probleme ridicate de
dezvoltarea social-istoric a Moldovei de la sfâr itul secolului al XVII-lea i
începutul secolului al XVIII-lea.
Dimitrie Cantemir a fost primul autor român de lucr ri filosofice
propriu-zise. Gândirea lui filosofic reflect lupta dintre concep iile religioase,
medievale i cele laice moderne, v dind tendin e înaintate, ra ionaliste. El a
afirmat existen a cauzalit ii i legit ii în natur i societate, exprimându- i
încrederea în puterea tiin ei i a ra iunii omene ti, c utând s delimiteze
domeniul tiin ei de cel al teologiei. Este autorul uneia dintre primele istorii ale
9

Imperiului Otoman „Incrementa atque decrementa aulaeothomanice”
(„Cre terea i descre terea Cur ii Otomane”), lucrare tradus în limba englez ,
francez i german i care a fost timp de un veac lucrare de baz prin care
Europa a cunoscut istoria Turciei.
În „Hronicul vechimii romano-moldo-vlahilor”, Dimitrie Cantemir a
c utat s l mureasc problema originii poporului român i a unit ii sale etnice
i s dovedeasc continuitatea lui pe teritoriul Daciei. Opera sa de istorie i
geografie este str b tut de ideea eliber rii poporului nostru de sub jugul
turcesc.
Lucrarea lui Dimitrie Cantemir „Descriptio Moldaviae” scris în 1716,
la cererea Academiei din Berlin, reprezint prima monografie geografic
româneasc .
În „Istoria Ieroglific ” (1705), prima încercare de roman social din
literatura român , Dimitrie Cantemir satirizeaz , recurgând la alegorie,
boierimea intrigant i acaparatoare a p mânturilor ranilor.
Printre lucr rile de seam ale lui Dimitrie Cantemir se mai num r :
„Divanul”, „Prescurtare a sistemului logicii generale”, „Cercetarea
natural a monarhiilor”, „Sistema religiei mahomedane” etc.
Pentru studen ii i cadrele didactice din Universitatea noastr este o
mândrie c aceasta func ioneaz sub efigia marelui enciclopedist al civiliza iei
na ionale din secolul al XVIII-lea, DIMITRIE CANTEMIR, domnitor al
Moldovei, membru al Academiei din Berlin, istoric, geograf, orientalist i
folclorist, filosof i teolog, naturalist i matematician, muzician i orator,
filolog i literat, întruchipând însu irile unuia dintre cei mai mari umani ti ai
epocii sale.
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I. TEMATICA EXAMENULUI DE LICEN
LA SPECIALIZAREA „ECONOMIA COMER ULUI,
TURISMULUI I SERVICIILOR”

ECONOMIA SERVICIILOR
1.

Con inutul serviciilor
- Conceptul de servicii;
- Caracteristicile serviciilor;
- Tipologia serviciilor.

2.

Aspecte ale gândirii economice i evolu ia serviciilor
- Începuturile, gândirea clasic i contemporan privind serviciile;
- Evolu ia i dimensiunile macroeconomice ale serviciilor.

3.

Pia a serviciilor
- Globalizarea pie elor i contextul interna ional;
- Caracteristici i particularit i ale pie ei serviciilor;
- Cererea de servicii;
- Oferta de servicii;
- Conjunctura serviciilor.

4.

Servicii de pia
- Servicii de pia pentru popula ie;
- Servicii de pia prestate în principal pentru întreprinderi.

5.

Eficien a economic i social a serviciilor
- Particularit i privind eficien a în sectorul serviciilor;
- Criterii de evaluare i indicatori de exprimare a eficien ei serviciilor;
- Rezultate i performan e ale întreprinderilor de servicii de pia .
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FUNDAMENTELE TIIN EI M RFURILOR
1.

Metode de cercetare a calit ii m rfurilor
- Principii de baz ale metodologiei de cercetare a calit ii m rfurilor;
- Clasificarea i caracterizarea principalelor metode de cercetare a
calit ii m rfurilor.

2.

Elemente de teoria calit ii m rfurilor
- Conceptul de calitate;
- Caracterul complex i dinamic al calit ii;
- Ipostazele calit ii;
- Rela ia: calitate – utilitate (valoare de întrebuin are) – nevoi;
- Elementele componente ale calit ii: cerin e, propriet i, caracteristici,
func ii;
- Modalit i de exprimare a calit ii: parametri, indici i indicatori;
- Factori care determin i influen eaz calitatea produselor.

3.

Standardizarea la nivel na ional, european i interna ional
- Asigurarea i îmbun t irea calit ii produselor/serviciilor-obiectiv
principal al standardiz rii.

4.

Marcarea
- Marca de calitate.

5.

Calitatea i protec ia consumatorilor
- Drepturile fundamentale ale consumatorilor.

6.

Calitatea i protec ia consumatorilor
- Îmbun t irea calit ii produselor din punct de vedere ecologic.
ECONOMIE COMERCIAL

1.

Locul, rolul i importan a comer ului în economia na ional
- Comer ul: definire, istoric, con inut, func ii, condi ii, rol, importan ;
- Actele de comer – actele aferente unei exploat ri comerciale;
- Comerciantul – profesionist al întreprinderii comerciale;
- Importan a comer ului în economia na ional .

2.

Aspecte privind organizarea comer ului interior
- Principii de organizare a comer ului;
- Comer ul cu ridicata: con inutul activit ii i rolul economical
comer ului cu ridicata, func iile comer ului cu ridicata, tipologia
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