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FIȘA DISCIPLINEI 

 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 
1.2 Facultatea        Facultatea de Științe Economice 
1.3 Departamentul   Departamentul de Management, Marketing și Administrarea 

Afacerilor 
1.4 Domeniul de studii                 Management 
1.5 Ciclul de studii                   Licență 
1.6 Programul de studii/Calificarea    Management 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei              MARKETING 
2.2 Titularul activităţilor de curs    Lect.univ.dr. Camelia Budac 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Asist.univ.dr. Alma Pentescu 
2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei Ob 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor 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 învăţământ 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp                                                            ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe                             25 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate  şi pe teren                              20 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri                   20 
Tutoriat 2 
Examinări 2 
Alte activităţi  0 
3.7 Total ore studiu individual      69 
3.9 Total ore pe semestru            125 
3.10 Numărul de credite              5 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum        ●  
4.2 de competenţe        ● 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 
5.1. de desfăşurare a                                     
cursului                  

● facilităţi tehnice: videoproiector, laptop, tabla, instrumente de scris 

5.2. de desfăşurare a                                    
seminarului/laboratorului 

● facilităţi tehnice: videoproiector, laptop, tabla, instrumente de scris 
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6. Competenţele specifice accumulate 
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Identificarea, analiza şi gestionarea elementelor care definesc mediul intern şi extern al organizaţiei 
prin diagnosticare şi analiză SWOT 

 Identificarea  teoriilor,  conceptelor,  metodelor şi instrumentarului necesare proceselor 
manageriale,  în corelaţie cu mediul organizaţiei 

 Explicarea, interpretarea şi corelarea factorilor care constituie mediul intern şi extern al 
organizaţiei în dinamica acestora 

 Aplicarea de metode, tehnici  şi instrumente manageriale în rezolvarea de probleme/situaţii 
bine definite în dinamica mediului intern şi extern al organizaţiei 

 Evaluarea critic-constructivă a utilizării metodelor de monitorizare şi diagnosticare a 
mediului intern şi extern al organizaţiei 

 Realizarea de lucrări de analiză, diagnoză, audit privind funcţionarea organizaţiei  

C
om
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 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de 
relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Cunoașterea conținutului, principiilor și instrumentelor 
fundamentale ale marketingului la nivelul organizației și aplicarea 
conceptelor de marketing într-un cadru realist 

7.2 Obiectivele specifice              Însuşirea principalelor concepte de marketing, a metodelor şi 
tehnicilor de analiză a mediului extern şi de fundamentare a 
componentelor mix-ului de marketing; 

 Formarea unor deprinderi în implementarea conţinutului 
procesului de marketing în domeniul economic 

 Cunoașterea și înțelegerea importanței componentelor politicii de 
marketing și aplicarea corespunzătoare a strategiilor de marketing 
în contextul pieței și al particularităților organizației. 

    
8. Conţinuturi 
 

8.1 Curs                              Metode de predare Observaţii 
Fundamente teoretice: rolul şi conţinutul marketingului, apariţia şi 
evoluţia marketingului, funcţiile marketingului, universalitatea şi 
specializarea marketingului. 

Prelegere 
Dezbateri 

2 ore 

Analiza mediului extern al organizației: macromediul, micromediul 
şi relaţiile organizației cu mediul său extern. 

Expunere interactivă 
Studii de caz 
Dezbateri 

2 ore 

Analiza mediului intern al organizației: capacitatea comercială, 
capacitatea financiară, capacitatea productivă, capacitatea 
organizatorică 

Expunere interactivă 
Studii de caz 
Dezbateri 

2 ore 

Piaţa organizației. Cercetarea pieței organizației Conversaţia euristică 
Expunere interactivă 
Dezbateri 

2 ore 
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Segmentarea pieţei, alegerea segmentului ţintă, poziţionarea Conversaţia euristică și 
catehetică 
Expunere interactivă 
Dezbateri 

2 ore 

Segmentarea pieţei, alegerea segmentului ţintă, poziţionarea Conversaţia euristică  
Expunere interactivă 
Dezbateri 

2 ore 

Mix-ul de marketing: rol, conţinut. Caracteristicile politicii de 
produs 

Expunere interactivă 
Studiu de caz 
Dezbateri 

2 ore 

Strategii de produs Conversaţia euristică 
Expunere interactivă 
Dezbateri 

2 ore 

Politica de preț Expunere interactivă 
Studiu de caz 
Dezbateri 

2 ore 

Strategii de preț Conversaţia euristică  
Expunere interactivă 
Dezbateri 

2 ore 

Politica de promovare Expunere interactivă 
Studiu de caz 
Dezbateri 

2 ore 

Strategii de promovare 
 

Conversaţia euristică 
catehetică 
Expunere interactivă 
Dezbateri 

2 ore 

Politica de distribuție Expunere interactivă 
Studiu de caz 
Dezbateri 

2 ore 

Strategii de distribuție Expunere interactivă 
Studiu de caz 
Dezbateri  

2 ore 

Bibliografie 
 Blythe Jim - Esentialul in marketing, editura Rentrop & Straton, Bucuresti, 2005 
 Kotler Philip, Keller Kevin Lane – Managementul Marketingului, Pearson Education, 2012, editia a14a 
 Kotler Philip, Gary Armstrong – Principles of Marketing, Pearson Global Edition, 2012  
 Kotler Philip, Kartajaya Hermawan,  Setiawan Iwan - Marketing 3.0 : De la produs la consumator si la 

spiritul uman, Bucuresti, editura Publica, 2010 
 Kotler Philip, Caslione John A. - Chaotics: Management si marketing in era turbulentelor, editura Publica, 

Bucuresti, 2009 
 Kotler, Ph. – Kotler despre marketing, Curier Marketing, colecţie: Brandbuilders, marketing&advertising 

books, Bucureşti, 2003 
 Meerman Scott David – Noile reguli de marketing si PR, editura Publica, Bucuresti, 2010 
 Ries Al, Trout Jack – Poziționarea. Lupta pentru un loc în mintea ta. Cum să te faci văzut și auzit pe o 

piață de desfacere supraaglomerată, editura Brandbuilders, București, 2004 
 Trout Jack, Trout despre strategie. Cum să cucerești piața și să ocupi un loc în mintea consumatorului, 

editura Brandbuilders, București, 2005 
 Trout Jack, Rivkin Steve, Diferențiază-te sau mori. Cum să supraviețuiești în epoca actuală a concurenței, 

editura Brandbuilders, București, 2006 
8.2 Seminar/laborator                 Metode de predare Observaţii 
Introducere în marketing; Cerințe seminar Conversația, dezbaterea 2 ore 
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Concepte aferente marketingului Conversația, studiul de caz 2 ore 
Mediul de marketing (micromediul) Conversația, exercițiul 2 ore 
Mediul de marketing (macromediul) Explicația, aplicații 2 ore 
Dimensiunile pieței - structura pieței (aplicații: Testul χ2, metoda 
Belson) 

Explicația, aplicații 2 ore 

Dimensiunile pieței - aria pieței (aplicații: gradul de concentrare a 
pieței, gravitația comercială, capacitatea de atracție a cumpărăturilor) 

Explicația, aplicații 2 ore 

Dimensiunile pieței - capacitatea pieței (aplicații: cota de piață) Explicația, aplicații 2 ore 
Dimensiunile pieței - dinamica pieței Explicația, aplicații 2 ore 
Evaluarea cunoștințelor dobândite Test 2 ore 

Politica de produs 
Conversația, exercițiul, 
studiul de caz 

2 ore 

Politica de preț Conversația, aplicații 2 ore 
Politica de distribuție Conversația, aplicații 2 ore 

Politica promoțională 
Conversația, exemple 
video 

2 ore 

Recapitulare Conversația, explicația 2 ore 
Bibliografie: 

• Balaure, V. (coord.) – Marketing, ediția a II-a revăzută și adăugită, editura Uranus, București, 2002 
• Blythe, J. – 100 idei geniale de marketing, editura Adevărul, București, 2009 
• Godin, S. – Toți marketerii sunt mincinoși: Talentul de a spune povești autentice într-o lume sceptică, 

editura Curtea veche, București, 2015 
• Kotler, P. – Kotler despre marketing: Cum să creăm, să câștigam și cum să dominam piețele, editura 

Brandbuilders, București, 2008 
• Kotler, P.; Armstrong, G. – Principles of Marketing, 16th Edition, Pearson, Boston, 2015 
• Kotler, P.; Keller, K.L. – Marketing Management, 15th Edition, Pearson, Upper Saddle River, 2015 
• Meerman Scott, D. – Noile reguli de marketing și PR, editura Publica, București, 2010 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
Elaborarea conținutul disciplinei urmărește un grad înalt de compatibilizare cu programe din străinătate. De 
asemenea, în elaborarea acestuia au fost implicați reprezentanți ai mediului de afaceri. Conținutul disciplinei 
se actualizează în permanență, în concordanță cu noutățile din domeniu. 

 
10. Evaluare 

Tip activitate         10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din                                                        
nota finală 

10.4 Curs              Participarea la dezbateri Notare pe parcursul semestrului 10% 
Cunoașterea conținutului 
si instrumentarului 
specifice disciplinei 

Examen scris  30% 

10.5 Seminar/laborator Teme seminar Se evaluează contribuția 
studentului la seminar 

10% 

Aplicarea corectă a 
conceptelor abordate pe 
parcursul întâlnirilor 

Proiect de echipă 25% 

Cunoașterea aplicațiilor 
abordate pe parcursul 
întâlnirilor 

Test 25% 

10.6 Standard minim de performanţă   
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● Studentul probează un grad de cunoaştere de cel puţin 50% la examenul scris şi realizează un punctaj 
individual pe activitatea depusă la seminar având un nivel calitativ reprezentând cel puţin 50% din cel aşteptat 

 
 
Data completării      Semnătura titularului de curs     Semnătura titularului de seminar 
    01.10.2016           ............................       .......................... 
 
 
Data avizării în departament                Semnătura şefului departamentului 
   03.10.2016       .......................... 

 


