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FIȘA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituția de învățământ superior Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 

1.2 Facultatea Facultatea de Științe Economice 

1.3 Departamentul Management, Marketing și Administrarea afacerilor 

1.4 Domeniul de studii Administrarea afacerilor 

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6 Programul de studii / Calificarea Strategii și politici de management și marketing ale firmei 
 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei 
MANAGEMENTUL MARKETINGULUI ÎN 

FIRMA MODERNĂ 

2.2 Titularul activităților de curs Prof. univ. dr. Luigi-Nicolae Dumitrescu 

2.3 Titularul activităților de seminar Prof. univ. dr. Luigi-Nicolae Dumitrescu 

2.4 Anul de 

studiu 
II 2.5 Semestrul  I 2.6 Tipul de evaluare E 

2.7 Regimul 

disciplinei 
Ob. 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 

3.1 Număr de ore pe 

săptămână 
4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de 

învățământ 
56 din care: 3.2 curs 28 3.3 seminar/laborator 28 

Distribuția fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 46 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 38 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 44 

Tutoriat 6 

Examinări 10 

Alte activități - 

3.7 Total ore studiu individual 144 

3.9 Total ore pe semestru 200 

3.10 Numărul de credite 8 
 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum        

 Management; 

 Marketing; 

 Cercetări de marketing; 

 Comportamentul consumatorului. 

4.2 de competențe         Cunoașterea mediului extern și intern al firmei; 
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 Cunoașterea etapelor procesului de management al 

marketingului. 

5. Condiții (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfășurare a                                     

cursului                  
 Sala de curs dotată cu videoproiector 

5.2. de desfășurare a                                    

seminarului 
 Sala de curs dotată cu videoproiector 

 

6. Competențele specifice acumulate 

C
o
m

p
et

en
țe

  

p
ro

fe
si

o
n
al

e 

 Cunoașterea, înțelegerea și utilizarea conceptelor specifice managementului marketingului; 

 Explicarea și interpretarea procesului de management al marketingului în concordanță cu 

evoluția mediului de afaceri; 

 Capacitatea de a implementa strategii de marketing la nivelul firmei; 

 Abilități de evaluare a performanței marketingului la nivelul firmei; 

 Capacitatea de a acționa creativ și proactiv în scopul atragerii, menținerii și fidelizării 

clienților. 

C
o
m

p
et

en
țe

 

tr
an

sv
er

sa
le

  Cunoașterea evoluției marketingului modern și a caracteristicilor acestuia; 

 Abilitatea de a utiliza modelul holistic al marketingului modern; 

 Capacitatea de a operaționaliza etapele procesului de management al marketingului în funcție 

de condițiile concrete ale companiei; 

 Stimularea atitudinii pentru valorificarea marketingului modern în orientarea spre client a 

companiei. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei 
 Cunoașterea și înțelegerea adecvată a conceptelor și a 

metodologiilor specifice managementului marketingului. 

7.2 Obiectivele specifice             

 Explicarea și interpretarea etapelor procesului de 

management al marketingului în concordanță cu variabilele 

exogene și endogene ale mediului în care își desfășoară 

activitatea compania; 

 Utilizarea corectă a metodelor și tehnicilor de segmentare a 

pieței, alegerea pieței țintă și poziționarea pe piață a 

companiei; 

 Fundamentarea corectă a variabilelor mix-ului de 

marketing; 

 Cunoașterea modalităților de atragere, menținere și 

fidelizare a clientelei și aplicarea lor în funcție de condițiile 

specifice ale companiei. 
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8. Conținuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observații 

Rolul și conținutul managementului marketingului 

modern 
Prelegerea 2 ore 

Evoluția marketingului modern (marketingul 1.0, 

2.0, 3.0) 
Prelegerea 2 ore 

Marketingul holistic Prelegerea 2 ore 

Crearea valorii, a satisfacției și a fidelității în relația 

cu clientul 
Prelegerea 4 ore 

Marketingul la nivel strategic Prelegerea 2 ore 

Nivelul tactic al marketingului modern Prelegerea 2 ore 

Implementarea și controlul marketingului modern Prelegerea 2 ore 

Orientarea spre client – expresie a marketingului 

modern 
Prelegerea 4 ore 

Marketingul 3.0 Prelegerea 4 ore 

Direcții strategice în marketingul 3.0 Prelegerea 4 ore 

Bibliografie 

 Kotler Philip; Kartajaya Hermawan; Setiawan Iwan, Marketing 3.0. De la produs la consumator și la 

spiritul uman, editura Publica, București, 2010 

 Kotler Philip; Keller Lane Kevin, Managementul marketingului, ediția a V-a, editura Teora, 

București, 2008 și 14
th
 Edition, Upper Saddle River, New Jersey, Prentice-Hall, 2011 

 Kotler Philip; Caslione John A., Chaotics. Management și marketing în era turbulențelor, editura 

Publica, București, 2009 

 Gamble Paul R.; Tapp Alan; Marsella Anthony; Stone Merlin, Revoluția în marketing. O abordare 

radicală pentru o afacere de succes, editura Polirom, Iași, 2008 

 Kotler Philip; Jain Dipak; Maesincee Suvit, Marketingul în era digitală. O nouă viziune despre profit, 

creștere și înnoire, editura Meteor Press, București, 2009 

 Bruhn Manfred, Orientarea spre client – temelia afacerii de succes, editura Economică, București, 

2001 

8.2 Seminar/laborator                 Metode de predare Observații 

Metode și instrumente de cercetare a pieței 
Explicația, dezbaterea, 

exercițiul 
2 ore 

Criterii de segmentare, alegerea piețelor țintă și 

poziționarea pe piață 

Explicația, dezbaterea, 

exercițiul 
4 ore 

Analiza procesului de lansare în fabricație și pe 

piață a unui nou produs 

Explicația, dezbaterea, 

exercițiul 
2 ore 

Analiza etapelor procesului de fundamentare a 

strategiei de preț 

Explicația, dezbaterea, 

exercițiul 
2 ore 

Analiza canalelor de marketing 
Explicația, dezbaterea, 

exercițiul 
2 ore 

Analiza etapelor comunicării eficiente de 

marketing 

Explicația, dezbaterea, 

exercițiul 
4 ore 
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Instrumente de atragere, menținere și fidelizare a 

clientului 

Explicația, dezbaterea, 

exercițiul 
2 ore 

Efectele psihologice și comportamentale ale 

clienților în lanțul valorii 

Explicația, dezbaterea, 

exercițiul 
2 ore 

Controlul orientării spre client 
Explicația, dezbaterea, 

exercițiul 
4 ore 

Analiza managementului brandului 
Explicația, dezbaterea, 

exercițiul 
2 ore 

Analiza vocației societale a marketingului 3.0 
Explicația, dezbaterea, 

exercițiul 
2 ore 

Bibliografie 

 Collins Jim, Excelența în afaceri, editura Curtea Veche, București, 2006 

 Kotler Philip; Trias de Bes Fernando, Marketing lateral. Noi tehnici pentru descoperirea ideilor de 

succes, editura Codecs, București, 2004 

 Imbriale Robert, Marketingul motivațional, Amsta Publishing, București, 2008 

 de Ferrariis Carlo A., Savignano Paolo, Love Marketing. Strategii și tehnici de seducție pentru toți, 

grupul editorial Corint, editura RUNA, București, 2005 

 Trout Jack, Rivkin Steve, Noua poziționare. Cele mai noi informații despre strategia de business 

numărul unu din lume, editura Brandbuilders, București, 2008 

 Trout Jack, Rivkin Steve, Diferențiază-te sau mori. Cum să supraviețuiești în epoca actuală a 

concurenței, editura Brandbuilders, București, 2006 

 Claeyssen Yan, Deydier Anthony, Riquet Yves, Marketingul direct multicanal. Prospectarea, 

fidelizarea și recâștigarea clientului, editura Polirom, Iași, 2009 

 Bruhn Manfred, Relationship Marketing – Das Management von Kundenbeziehungen, 2
te
 Auflage, 

Vahlen Verlag, München, 2009 
 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 

asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Lucrările practice și activitățile aplicative vor reflecta stadii ale aplicării marketingului modern în 

practica companiilor de pe piața românească. 
 

10. Evaluare 

Tip activitate         10.1 Criterii de evaluare 
10.2 Metode de 

evaluare 

10.3 Pondere din nota 

finală 

10.4 Curs              

Cunoașterea conținutului 

marketingului modern 
Examen scris 50% 

Aplicarea corectă a 

metodelor și tehnicilor de 

atragere, menținere și 

fidelizare a clientelei 

Activități aplicative 10% 

Cunoașterea cadrului 

integrativ al orientării spre 

client 

Examen parțial 10% 
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10.5 Seminar 

Cunoașterea modului de 

segmentare și poziționare pe 

piață 

Activități aplicative 10% 

Cunoașterea paradigmelor 

marketingului modern 
Referate 10% 

Cunoașterea componentelor 

marketingului holistic 
Referate 10% 

10.6 Standard minim de performanță                                                        

 Realizarea a 60% din punctajul total (100 de puncte) 
 

 

Data completării      Semnătura titularului de curs     Semnătura titularului de seminar 

    01.10.2016      ..........................................      .......................................... 
 

Data avizării în departament                Semnătura șefului departamentului 

..........................................     .......................................... 


