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FIŞA 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 Marketing 
1.5 Ciclul de studii Licență 
1.6 Programul de studii / Calificarea Marketing 
 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Marketingul serviciilor 
2.2 Titularul activităților de curs prof. univ. dr. Luigi-Nicolae Dumitrescu 
2.3 Titularul activităților de seminar asist. univ. dr. Alma Pentescu 
2.4 Anul de 
studiu 

II 2.5 Semestrul II 
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: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuția fondului de timp ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 28 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 19 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 20 
Tutoriat 0 
Examinări 2 
Alte activități .................................. 0 
3.7 Total ore studiu individual 69 
3.9 Total ore pe semestru 125 
3.10 Numărul de credite 5 
 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum 
 Microeconomie; 
 Marketing; 
 Management. 

4.2 de competențe 
 Cunoașterea caracteristicilor serviciilor; 
 Cunoașterea etapelor procesului de 

management al marketingului 
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5. Condiții (acolo unde este cazul) 
5.1. de desfășurare a                                     
cursului 

 Sală cu echipament de predare multimedia și acces la 
internet 

5.2. de desfășurare a                                    
seminarului/laboratorului 

 Sală cu echipament de predare multimedia și acces la 
internet 

 
6. Competențele specifice acumulate 
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 Cunoașterea, înțelegerea și utilizarea conceptelor specifice marketingului integrat în servicii; 
 Explicarea și interpretarea proceselor de marketing extern, interactiv și intern; 
 Capacitatea de evaluare a performanței marketingului integrat la nivelul întreprinderii de 

servicii; 
 Abilități de evaluare a calității serviciilor; 
 Capacitatea de a acționa creativ și proactiv în scopul adaptării ofertei de servicii la nivelul 

așteptărilor și percepțiilor consumatorilor. 
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  Definirea adecvată a conceptelor și principiilor specifice marketingului în servicii; 
 Capacitatea de a operaționaliza etapele procesului de marketing extern, interactiv și intern la 

nivelul întreprinderii prestatoare; 
 Abilitatea de a utiliza modele de gestionare a calității în servicii; 
 Stimularea atitudinii pentru valorificarea marketingului integrat în întreprinderea prestatoare. 

 
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 marketingului integrat în servicii. 

7.2 Obiectivele specifice 

 Explicarea și operaționalizarea etapelor procesului de 
marketing extern; 

 Explicarea și operaționalizarea etapelor procesului de 
marketing interactiv; 

 Explicarea și operaționalizarea etapelor procesului de 
marketing intern; 

 Cunoașterea metodelor și tehnicilor de măsurare a așteptărilor, 
percepțiilor și satisfacției consumatorului de servicii. 

 
8.  Conținuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observații 
Civilizația serviciilor – realitate a lumii 
contemporane: evoluția și rolul serviciilor; conținutul 
și clasificarea serviciilor 

Prelegerea 2 ore 

Marketingul serviciilor – o știință vie: dezvoltarea 
marketingului; metode de succes în marketingul 
serviciilor 

Prelegerea 2 ore 

Evoluția marketingului extern Prelegerea 2 ore 
Nivelul strategic al marketingului extern Prelegerea 2 ore 
Nivelul tactic al marketingului extern Prelegerea 4 ore 
Controlul marketingului extern Prelegerea 2 ore 
Rolul și conținutul marketingului interactiv Prelegerea 2 ore 
Modele de operaționalizare a marketingului 
interactiv 

Prelegerea 4 ore 
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Rolul marketingului intern Prelegerea 2 ore 
Conținutul marketingului intern Prelegerea 4 ore 
Marketingul cu responsabilitatea socială Prelegerea 2 ore 
Bibliografie 
 Bălășescu S., Bălășescu M., Marketingul în comerțul cu amănuntul, Editura Universității 

“Transilvania”, Brașov, 2010 
 Bărbulescu G., Burghelea C., Marketingul activităților din comerț, turism și servicii, ediția a II-a, Ed. 

Didactică și Pedagogică, București, 2009 
 Dumitrescu L., Apostu C., Marketingul și calitatea serviciilor, Editura Expert, București, 2009 
 Fisk R., Grove S., John J., Services Marketing Interactive Approach, 4th Edition, Cengage Learning, 

2013 
 Kotler P., Keller L.K., Managementul marketingului, ediția a V-a, Editura Teora, București, 2008 
 Olteanu V., Marketingul serviciilor – o abordare managerială, Editura Ecomar, București, 2008 
8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observații 

Bunuri vs. servicii; Cerințe seminar Conversația 

2 ore / sunt indicate tematica și 
cerințele ce vor sta la baza 
realizării unor teme și proiecte de 
evaluare pe parcursul 
semestrului. 

Mix-ul de marketing extins 
Explicația, conversația, 

exercițiul 
4 ore 

Calitatea în servicii - delimitări conceptuale 
Explicația, dezbaterea, 

exercițiul 
4 ore 

Implementarea calității serviciilor (1): 
prestarea corect de prima dată / prestarea 
foarte bine a doua oară / satisfacerea și 
depășirea așteptărilor consumatorilor 

Explicația, dezbaterea, 
exercițiul 

2 ore 

Implementarea calității serviciilor (2): 
ghiduri, protocoale, proceduri, standarde, 
indicatori 

Explicația, conversația 2 ore 

Evaluarea calității serviciilor (1): utilizând 
modele de evaluare a calității serviciilor 

Explicația, conversația 2 ore 

Evaluarea calității serviciilor (2): utilizând 
cercetări calitative și cantitative 

Explicația, conversația, 
exercițiul 

2 ore 

Abordare practică asupra calității 
serviciilor 

Conversația 2 ore / invitat extern 

Harta serviciului 
Explicația, conversația, 

exercițiul 
2 ore 

Diferențierea ofertei de servicii 
Explicația, conversația, 

studiul de caz 
2 ore 

Abordare practică asupra diferențierii în 
servicii 

Conversația 2 ore / invitat extern 

Evaluarea cunoștințelor dobândite Test 
2 ore / data testului va fi stabilită 
de comun acord cu studenții 

Bibliografie 
 Cetină I., Marketingul serviciilor. Fundamente și domenii de specializare, Editura Uranus, București, 

2009 
 Hoffman D., Bateson J., Services Marketing: Concepts, Strategies, & Cases, 4th Edition, Cengage 

Learning, 2010 
 Kaufman Ron, Cultura serviciilor superioare, Ed. Publica, București, 2013 
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 Kotler P., Bowen J., Makens J., Marketing for Hospitality and Tourism, 6th Edition, Prentice Hall, 
2013 

 Lovelock C., Wirtz J., Services Marketing. People, Technology, Strategy, 7th Edition, Pearson 
Education, 2012 

 Pentescu A., Marketingul serviciilor de sănătate: satisfacția pacienților, Ed. Universității “Lucian 
Blaga” din Sibiu, Sibiu, 2014 

 Wilson A., Zeithaml V.A., Bitner M. J., Gremler D.D., Services Marketing. Integrating Customer 
Focus across the Firm, 2nd Edition, McGraw-Hill, 2012 

 Zeithaml V.A., Parasuraman A., Berry L.L., Delivering Quality Service: Balancing Customer 
Perceptions and Expectations, New York: The Free Press, 1990 

 
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 

asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 Aplicațiile practice și studiile de caz privind operaționalizarea marketingului integrat în servicii vor 

reflecta aspectele de specificitate ale sectorului terțiar 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 integrat în 
servicii 

Examen scris 50% 

10.5 Seminar/laborator 

Cunoașterea principalelor 
aspecte ale calității serviciilor 

Evaluare orală 
continuă, teme 

15% 

Cunoașterea conținutului mix-
ului de marketing extins și a 
hărții serviciului 

Test 20% 

Aplicarea corectă a modelelor 
de evaluare a calității 
serviciilor 

Proiect (în echipă) 15% 

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 
   03.10.2016                   ............. 


