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Date despre unitatea de curs: 

 

Denumirea cursului 

Autorui programei:  

Fundamentele Marketingului 

Conf.univ. Viorelia Moldovan-Batrînac 

Titulari ai cursului:  conf.univ. Viorelia.Moldovan-Batrînac 

lector, master Larisa Trifonova 

lector, master Țăruș Radu 

Email:  v.moldovan-batrinac@ulim.md 

larisa.trifonova@gmail.com  

radu.tarus@gmail.com  

Codul cursului:  F.02.O.010 

Categoria formativă a cursului  
(F-fundamentală, G-generală, S-de specialitate,  

U-socio-umanistică, M-de orientare către 

masterat):  

F 

Categorie de opţionalitate a cursului 

(O- obligatorie, A- opţională, L- liberă alegere):  

O 

Credite ECTS:  5 

Specialitatea:  Marketing 

Ciclul:  Licență 

Anul de studii: I 

Semestrul:  II 

Numărul total de ore:  150 

Numărul de ore de contact:  60 

Din ele prelegeri:                  

seminarii:               

laboratoare:  

30  

30 

- 

Numărul de ore pentru studiul individual:  90 

Limba de predare:  Română/ rusă/engleză 

Discipline premergătoare:  În cadrul ciclului I – Licență: Microeconomie, 

Fundamentele managementului, Psihologia 

businessului 

 

Descrierea şi scopul unităţii de curs 

Disciplina F.02.O.010 Fundamentele Marketingului  

dezvoltă capacitatea de a înțelege importanța orientării întregului mers al afacerii din punct de vedere al 

consumatorului și a valorii așteptate de acesta, a valorii pentru întreprindere și acționari a valorii societale. 

Cursul este orientat spre examinarea proceselor de gestiune și menținere a relațiilor profitabile cu consumatorii 

prin înțelegerea nevoilor lor, transpunerea acestor nevoi în oferte care vor de valoare pentru consumatori, 

comunicarea și furnizarea acestor oferte consumatorilor. În cadrul cursului vor fi explicate teoriile și 

conceptele de marketing, totodată fiind susținute de discuții privind   practicile competitive.  

Cursul este obligatoriu pentru toți studenții admiși la programe din cadrul domeniului de formare științe 

economice ciclul I Licență. Acest curs este unul introductiv și relevant pentru studenții viitori economiști de a 

avea o înțelegere generală a marketingului indiferent de specializare. 

Obiectivul primar al acestui curs este dezvoltarea înțelegerii : 

mailto:v.moldovan-batrinac@ulim.md
mailto:larisa.trifonova@gmail.com
mailto:radu.tarus@gmail.com
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1) teoriilor și conceptelor fundamentale de marketing 

2) tehnicilor relevante și cadrului de aplicare a acestora 

3) modului în care procesele de marketing sunt organizate și aplicate pentru crearea, furnizarea și 

schimbului de valoare cu clienții. Astfel, acest curse dezvoltă baza teoretică pentru acumularea de noi 

cunoștințe în cadrul disciplinelor studiate ulterior. 

Finalități educaționale: 

La finalizarea cursului studenții vor fi capabili să: 

1) identifice și descrie principalele teorii, concepte și cadru de aplicare a marketingului și a altor 

cunoștințe interdisciplinare; 

2) aplice concepte, tehnici și metodologii de evaluare și analiză a problemelor complexe și deciziilor de 

marketing, considerând diverse situații și contexte practice locale și internaționale; 

3) utilizeze resursele de o manieră informată și conștientă ca parte a procesului de dezvoltare a planului 

de marketing și a soluțiilor judicioase de marketing; 

4) dezvolte și aprecieze practici etice, de responsabilitate socială, conștiință culturală și de dezvoltare 

durabilă în aplicarea marketingului; 

5)  lucreze efectiv individual și în echipă; 

6) comunice efective oral și scris cunoștințele de marketing. 

 

Finalități generice Corespondența 

cu finalitățile 

programului 

Finalități specifice Itemi de evaluare a 

finalităților 

1. Cunoștințe  

 

K1, K2 

 

 

K3,K4 

Cunoștințe 

 

1. Să identifice și descrie principalele teorii, concepte 

și cadru de aplicare a marketingului și a altor 

cunoștințe interdisciplinare. 

2. Să cunoască concepte, tehnici și metodologii de 

evaluare și analiză a problemelor complexe și 

deciziilor de marketing considerând diverse situații 

și contexte practice locale și internaționale. 

 Participare la discuții  

 Analiza individuală a 

unei situații de caz 

 Analiza în grup a unei 

situații de caz și 

elaborarea Planului de 

marketing 

 Testare în auditoriu 

 Testare finală 

2. Gîndire critică și 

soluționarea 

problemelor 

 

S1, S2, S3 

Abilități 

2. Să aplice concepte, tehnici și metodologii de 

evaluare și analiză a problemelor complexe și 

deciziilor de marketing considerând diverse situații 

și contexte practice locale și internaționale. 

3. Să utilizeze resursele de o manieră informată și 

conștientă ca parte a procesului de dezvoltare a 

planului de marketing și a soluțiilor de marketing 

judicioase. 

 Participare la discuții  

 Analiza individuală a 

unei situații de caz 

 Analiza în grup a unei 

situații de caz și 

elaborarea Planului de 

marketing 

 Testare în auditoriu 

 Testare finală 

3. Comunicare in 

contexte diferite și 

pentru diferite 

auditorii  

a. scrisă 

b. orală 

c. tehnologii de 

prezentare 

diferite 

 

S3 

Abilități 

6. Să comunice efectiv oral și scris cunoștințele de 

marketing. 

 Participare la discuții  

 Analiza individuală a 

unei situații de caz 

 Analiza în grup a unei 

situații de caz și 

elaborarea Planului de 

marketing 

 Testare în auditoriu 

 Testare finală 

4. Lucru în echipă  

S 1-3 

C1-3 

Abilități 

6. Să lucreze efectiv individual și în echipă 
 Participare la discuții  

 Analiza în grup a unei 

situații de caz și 

elaborarea Planului de 

marketing 

5. Responsabilitate  

a. etică,  

b. ambientală 

c. pentru 

dezvoltară 

durabilă 

C1-3 Competențe 

4. Să dezvolte și aprecieze practici etice, de 

responsabilitate socială, conștiință culturală și de 

dezvoltare durabilă în aplicarea marketingului. 

 Participare la discuții  

în contexte diverse 

 Prezentarea 

rezultatelor/concluziilor 

cercetărilor în grup 

 

6. Conștiință C1-3 Competențe  Participare la discuții în 
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a. socială  

b. culturală 

4. Să dezvolte și aprecieze practici etice, de 

responsabilitate socială, conștiință culturală și de 

dezvoltare durabilă în aplicarea marketingului. 

 

contexte diverse 

 Prezentarea 

rezultatelor/concluziilor 

cercetărilor în grup 

 rezultatelor/concluziilor 

cercetărilor în grup și 

individual 

 

Evaluarea: 

Cerințe generale 

În vederea promovării cursului trebuie să obțineți o medie de cel puțin 5 la toți itemii de evaluare a 

finalităților. Pentru a fi admis la examenul final îndeplinirea condițiilor minime la toți itemii este obligatorie. 

Detalii: 

Item Pondere Volum Forma și termenul 

prezentării 

Analiza individuală a unei 

situații de caz 

 

5% Max. 1000 cuvinte Remis online la 6 

săptămână  în format pdf. 

Analiza în grup a unei situații 

de caz și elaborarea Planului 

de marketing.  Raport și 

prezentare 

20%  Raportul de grup 

max.2000 cuvinte 

 Prezentarea 10 min plus 

5 min pentru întrebări și 

răspunsuri 

Raportul pe suport de 

hărtie și prezentare in 

Power Point, Prezi, Mind 

Nova sau Visio la alegere .  

Prezentare începând cu 

săptămâna 8 

Participarea la discuții în 

auditoriu : la prelegeri, 

seminarii, lecturi/workshop cu 

lectori invitați 

5%  participarea la discuții și 

prezentarea unor viziuni 

critice 

Pe tot parcursul 

semestrului 

Cercetare-revista critică a 3-4 

articole științifice 

5%  lucrare individuală –

revista critică a 3-4 

articole actuale publicate 

în reviste de specialitate 

indexate max.1000 

cuvinte si 10-15 slide-uri 

Raport narativ și prezentare 

orală în ppt. sau alt format 

pe toată durata semestrului 

Teste de evaluare a 

cunoștințelor 

15%*2 2 ore academice Săptămâna 6,13 

Examen final 35% 3 ore academice În timpul sesiunii de vară 

conform orarului ULIM 

Total 100%   

 

Tehnici de învățare și predare 

 Lecții 

 scopul lecțiilor este de a ajuta studenții să înțeleagă principalele concepte și modele atît din punct de 

vedere teoretic, cît și practic . Lecțiile sunt structurate de o manieră în care să evidențiază teoriile, 

conceptele și metodologiile relevante domeniului de marketing 

 Discuții în auditoriu (5%) 

discuțiile în auditoriu sunt o componentă importantă pentru utilizarea fluentă a conceptelor de 

marketing și a dezvolta abilitățile de a aplica atât conceptele , cît și teoriile, metodologiile specifice de 

marketing în contextul soluționării unor probleme concrete de marketing. Discuțiile în auditoriu vin să 

suplimenteze orele de curs și implică combinația dintre discuțiile deschise și cele în grup mic. 
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Studenților li se va propune să discute aspecte competitive de marketing, să analizeze și să soluționeze 

probleme reale de marketing, să dezvolte planuri marketing de creative  și de succes. Pentru 

maximizarea efectului și experienței de învățare studenții trebuie să citească resursele bibliografice 

recomandate , să caute activ informații suplimentare la subiectul discutat. Această metodă combinată 

de predare și învățare ajută studenții să integreze, sintetizeze, să aplice și să comunice elementele 

discutate pe parcursul studierii disciplinei. Studenții sunt încurajați să devină observatori activi a 

mediului care îi înconjoară din perspectiva marketingului, să planifice și să îndeplinească varii 

însărcinări, să lucreze în coeziune în echipa formată. 

 Analiza individuală a unei situații de caz (5%) 

Scopul acestui item de evaluare este de a dezvolta înțelegerea și aplicarea conceptelor studiate în 

auditoriu și lecturate în resursele bibliografice recomandate. Situația de caz va oferi oportunitatea de a 

dezvolta gândirea critică și abilitatea de a soluționa probleme, de a aplica cunoștințele de marketing și 

de a dezvolta abilitățile de comunicare scrisă.  

 Analiza în grup a pieței unui produs/serviciu și elaborarea Planului de marketing (20%)  

Rolul acestui item este de a dezvolta abilitatea de a lucra în grup. În acest scop în prima săptămâna a 

cursului veți constitui un grup de lucru/cercetare  în număr de 4-6 persoane la propria  alegere sau la 

decizia profesorului. Grupul va alege un produs sau serviciu în funcție de  interesul personal, 

specificul  specialității sau actualitatea de piață și conform indicațiilor metodologice va realiza studiul. 

 Revista critică a articolelor științifice (5%) 

Studiul critic al unui articol este o sarcină individuală obligatorie pentru portofoliul la Disciplinele din 

aria Marketingului care solicită  sinteza și evaluarea unui articol dintr-o revistă sau ziar 

național/internațional de specialitate. Articolul supus studiului critic este selectat de student și trebuie 

să  dezvolte tematica cursului studiat, conținând aspecte inovaționale sau relevante pentru sectorul 

terțiar. Elaborarea studiului critic necesită lecturarea atentă și eficientă a articolului , precum și 

lecturarea a altor articole relevante temei articolului analizat , astfel încît să fiți capabili să realizați o 

evaluare judicioasă. Un studiu critic presupune realizare a două sarcini: generalizarea și evaluarea 

informației/opiniilor prezentate într-un articol. 

 

 Teste: 2  teste curente (2*15%) și test  sumativ (35%) 

 

Volumul de timp alocat pentru studiu 5 ECTS, 150 ore total 

Pentru atingerea obiectivelor și finalităților proiectate a cursului trebuie să alocați circa 10 ore pe săptămână 

pentru lecturare, cercetare, examinarea situațiilor de caz, frecventare orelor de curs și seminarii, pregătirea 

temelor individuale sau de grup. În perioada pregătirii studiului individual, de grup, testări curente și test 

sumativ, efortul ar putea fi mai mare. Trebuie să considerați volumul de timp necesar pentru studierea 

disciplinei, în vederea  echilibrării timpului cu cel destinat pentru alte activități și pentru muncă. 

Bibliografie: 

 manual: 

 

în limba română 

Kotler Managementul Marketingului,  

în limba engleză 

Kotler, Armstrong, Principles of Marketing , 2012 Pearson Prentice Hall 

http://english4success.ru/Upload/books/584.pdf  

 

 suport de curs: 

prezentări actualizate, studii de caz, articole, manuale digitale le puteți accesa în dropbox, blogul catedrei, 

mediateca ULIM 

 

http://english4success.ru/Upload/books/584.pdf


 6 

Reviste 

Journal of Marketing, www.ama.org/publications/JournlOfMarketing  

Journal of European Marketing, www.emeraldinsight.com/toc/ejm  

Journal of Marketing research, www.ama.org/publications/JournlOfMarketingResearch  

 

 

Resurse Internet: 

 Biroul Național de Statistică. http://www.statistica.md/ 

 Eurostat. http://ec.europa.eu/eurostat 

 Asociația americană de marketing. www.ama.org  

 European Sales and Marketing Association. https://www.esma.org/  

 The chatered institute of marketing, professional marketing competencies. www.cim.co.uk 

 European marketing confederation qualification and certification framework (emcq), www. 

Emc.be  

 Marketing sectoral national qualifications framework. www.marketingleonardo.eu   

 

Evaluarea și dezvoltarea cursului 

În fiecare an la finele semestrului în care este predat cursul se administrează un chestionar, prin care este 

colectat și analizat feedbackul studenților și a altor actori. Pe baza opiniilor colectate și a noilor practici cursul 

este actualizat continuu. Sunt încurajate  sugestiile și propunerile , inclusiv , pe măsura predării disciplinei. 

 

Structura cursului 

Nr. 

temei 

Denumirea temei Volum de timp 

prelegeri 

Volum de timp 

seminarii 

Volum de timp 

lucru individual 

Modulul1 Definirea Marketingului și 

procese de marketing 

4 4 4 

1.  Marketing orientat spre 

consumator. Crearea și captarea 

valorii – introducere. Strategia de 

Marketing 

 4 4 

Modulul 2 Înțelegerea pieței și 

consumatorului 

8 12 36 

2.  Analiza Mediului de marketing. 

Analiza PESTEL 

 2 4 

3.  Piețe și comportamentul de 

consum. Analiza piețelor 

 4 10 

4.  Strategia și planificarea de 

marketing, dezvoltare relațiilor cu 

consumatorul 

 2 6 

5.  Gestiunea informației de Marketing  4 6 

6.  Comportamentul consumatorului 

final, industrial, instituțional 

 4 10 

Modulul 3 Elaborarea strategiilor axate pe 

consumator și Mixul de 

marketing 

14 10 40 

7.  Segmentarea și poziționarea pe 

piață 

 1 4 

8.  Mixul de marketing   2 

9.  Produs, Serviciu, Brand - crearea 

valorii pentru consumator 

 3 8 

10.  Crearea produselor noi, Ciclul de 

viață al produselor 

 1 8 

11.  Comunicarea integrată a Valorii: 

Publicitate, Relații cu publicul 

,Vînzări personale, marketing direct 

și online 

 3 8 

http://www.ama.org/publications/JournlOfMarketing
http://www.emeraldinsight.com/toc/ejm
http://www.ama.org/publications/JournlOfMarketingResearch
http://www.ama.org/
http://www.cim.co.uk/
http://www.marketingleonardo.eu/


 7 

12.  Strategii de distribuție. Comerțul 

angro și cu amănuntul 

 1 6 

13.  Înțelegerea și captarea valorii de la 

consumator. Strategii de preț 

 1 4 

Modulul 4 Marketing extins 4 4 10 

14.  Marketing global  2 4 

15.  Marketing sustenabil, 

responsabilitate socială și etică 

 2 6 

Total  30 30 90 

 

 

Autorii: 

Viorelia.Moldovan-Batrînac 

Larisa Trifonova 

Radu Țăruș 

 

01.09.2016 


