
I. Descrierea programului de studii de licenţă 
 
Domeniul fundamental de ierarhizare:  Ştiinţe sociale  
Ramura de ştiinţă: Ştiinţe economice  
Domeniul de licenţă: Administrarea Afacerilor 
Program de studii de licenţă: Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor  
Baza legală a programului: Acreditat - HG 140/2017 cu modificările și completările ulterioare 
Forma de învăţământ: Învăţământ cu frecvenţă 
Durata studiilor: 6 semestre 
 
Misiunea programului de studii de licenţă 
Misiunea programului „Economia comerţului, turismului şi serviciilor” din cadrul Universităţii 
„Petru Maior” este strâns legată de comunitatea locală şi regională, având în vedere lipsa de 
specialişti în comerţ, turism şi servicii în judeţul Mureş şi în judeţele limitrofe precum şi faptul că 
instituţiile din sectorul terţiar derulează periodic concursuri pentru ocuparea unor posturi în care se 
solicită specialişti în domeniul comerţului, turismului şi al serviciilor. Crearea acestui program de 
studii reprezintă un demers prin care Universitatea se aliniază cerinţelor mediului economic, 
asigurând astfel diversificarea ofertelor de specializare în concordanţă cu nevoile constatate. 
 
Obiectivele programului de studii: 
 
Obiective generale: 
- modernizarea permanentă a planurilor de învăţământ şi a programelor analitice în conformitate cu 
standardele stabilite pe plan naţional şi prin preluarea (de la alte specializări de profil din ţara şi 
străinătate) elementelor cu caracter de noutate şi necesitate; 
- competenţele pregătirii de specialitate să fie puternic şi în permanenţă racordate la problemele 
specifice economiei româneşti şi regionale, raportându-se tot timpul la performanţele tehnice şi 
economice naţionale şi internaţionale;  
- temele proiectelor de diplomă să fie mai bine ancorate în rezolvarea unor probleme ridicate de 
realităţile activităţii economice, păstrându-şi totuşi obiectivele didactice de evaluare a dobândirii 
competenţelor profesionale; 

 
Obiective specifice: 
- asigurarea premizelor unei informări continue şi în conformitate cu noile tehnici, politici etc. în 
domeniul administrării afacerilor; 

 - însuşirea la nivelul studenţilor a unor cunoştinţe, tehnici, metode şi proceduri moderne privind 
gestionarea activităţilor din domeniul producţiei şi al serviciilor; 
 - oferirea răspunsului la cererea manifestată de cei dornici să urmeze studii care să acopere necesităţile 
lor de dezvoltare profesională 

 
Titlul absolventului: Licenţiat în ştiinţe economice 
Calificarea universitară : Economia comerţului, turismului şi serviciilor                                            
Cod RNCIS  L070030030 

 
Competenţe 
Competenţe profesionale: 
C1 Realizarea prestațiilor în comerț, turism si servicii 
C2. Comercializarea produselor/serviciilor 
C3. Gestionarea relațiilor cu clienții si furnizorii 
C4. Gestionarea si alocarea resurselor materiale si financiare  
C5. Asigurarea calităţii prestaţiilor in comerț, turism si servicii 
C6. Asistenţă în managementul resurselor umane 



Competenţe transversale: 
CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei 
strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă 
CT2. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi 
aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei 
CT3. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a 
resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare. 

 
Standarde ocupaţionale: 
263104- consilier/expert/inspector/referent/economist in comerț și marketing; 263120- cercetător 
economist în marketing; 243102- organizator activitate turism; 141108-director de camping; 
141109-director de sat de vacanta; 141110-director de popas turistic; 141111-director restaurant; 
143902-sef agenție/oficiu turism; 143908-manager in activitatea de turism; 143909-director de 
agenție de turism tour- operatoare/detailista/filiala/sucursala; 143910-director centru informare 
turistica; 143911-director de departament organizare evenimente; 143912-conducator de pensiune 
turistica (rurala, agroturistica, montana); 214135-logistician gestiune flux; 214137-documentarist 
ordonanțare logistica; 243102-organizator activitate turism; 243216-analist servicii client; 243219-
asistent comercial; 263101-consilier/ expert/ inspector/ referent/ economist în management; 
263104-consilier/ expert/ inspector/ referent/ economist în comerț si marketing; 263113-asistent de 
cercetare economist în management; 263121-asistent de cercetare economist în marketing; 263204-
analist in turism; 422102-agent de turism; 422103-agent de turism tour-operator; 422104-agent de 
transport turistic intern; 422106-agent de asistenta turistica; 422107-agent turism de afaceri; 
422110-functionar agenție voiaj; 515203-administrator pensiune turistica; 511301-ghid de turism; 
511302-ghid de turism intern (local); 511303-ghid național de turism (tour-operator). 
 
II. Cerinţe pentru obţinerea diplomei de licenţă 
1. Credite ECTS - 6 semestre 

 
ECTS 

      - credite la discipline obligatorii 
 

158 
    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 - credite la discipline opţionale 

 
22 

                       Total credite 
 

180 
     Credite la discipline facultative 

 
15 

     Credite la disciplina "Educație fizică" 
 

3 
     Credite pentru examenul de finalizare a studiilor 10 
                        Total 208 
      

2. Examen de finalizare a studiilor 
       Perioada: iulie din anul de finalizare a studiilor potrivit calendarului academic 

 
Constă în 2 probe: 

  Proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate - 5 ECTS 
  Proba 2: Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă - 5 ECTS 

    Credite acordate: 10 ECTS 
      


