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MARKETING 

1. Date despre unitatea de curs/modul  

Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică 

Departamentul Ingineria Software şi Automatică 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 
Programul de studiu 526.2 Tehnologii Informaţionale 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite ECTS 

III (învăţământ cu frecvenţă) 
IV (învăţământ cu frecvenţă redusă) 

6; 
8 

E 
U – unitate de 
curs umanist 

O - unitate de curs 
obligatorie 

2 

 

2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 
Curs Laborator/seminar Proiect de an Studiul materialului teoretic Pregătire aplicaţii 

60 15 15 - 15 15 

60 (f/r) 6 6 - 20 28 

 

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Teoria economică, Etica și cultura profesională  

Conform competenţelor Cunoașterea categoriilor economice de bază 

 

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector şi calculator. 

Seminar Studenţii vor perfecta rapoarte conform condiţiilor formulate în indicaţiile metodice. 
Pentru a atinge obiectivele cursului studenţii trebuie să posede abilităţi de rezolvare a problemelor 
economice. Aceste competenţe sunt formate de următoarele unităţile de curs, prevăzute de planul 
de învăţământ: matematica, informatica, teoria economică.  

 

5. Competenţe specifice acumulate 
Competenţe 
profesionale 

CP 1. Utilizarea conceptelor, principiilor, metodelor și tehnicilor de cercetare specifice economiei. 
✓ Cunoaşterea aprofundată a conceptelor, principiilor, metodelor şi tehnicilor de cercetare 

specifice marketingului 
✓ Aplicarea conceptelor, principiilor, metodelor şi tehnicilor de cercetare specifice marketingului 
✓ Valorificarea și abordarea comparativă a conceptelor, principiilor, metodelor şi tehnicilor de 

cercetare specifice marketingului 
CP4. Definirea conceptelor, teoriilor, modelelor şi metodelor de studiere a marketingului ca ştiinţă. 

✓ Studierea metodelor de segmentare a pieţei.  
✓ Proiectarea unei cercetări de marketing. 

CP6.Sistematizarea factorilor de influenţă a comportamentului consumatorului şi modelarea acestuia. 
✓ Identificarea și descrierea factorilor de influenţă al comportamentului consumatorului; 
✓ Cunoaşterea posibilităţilor de modelare a comportamentului consumatorului; 
✓ Valorificarea cunoștințelor obţinute; 

Competenţe 
transversale 

CT1. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup, deprinderea şi exercitarea rolurilor specifice în munca 
de echipă, prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare interpersonală. 

http://www.utm.md/
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CT3. Executarea unor sarcini profesionale complexe în condiţii de autonomie şi de independenţă 
profesională. Demonstrarea spiritului de inițiativă și acțiune pentru actualizarea cunoștințelor 
profesionale, economice. 

 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general • cunoaşterea locului şi rolului marketingului în sistemul ştiinţelor economice; 

• cunoaşterea metodelor de segmentare a pieţei; 

• cunoaşterea politicilor de marketing; 

Obiectivele specifice • cunoaşterea şi elaborarea strategiilor de marketing în vederea ocupării anumitor segmente de piaţă 

favorabile tuturor stakeholderilor; 

• cunoaşterea formelor de organizare a activităţii de marketing; 

• cunoaşterea eficienţei de marketing în condiţiile unei dezvoltări durabile. 

 
7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ cu 
frecvenţă 

învăţământ cu 
frecvenţă redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Bazele marketingului 1 0,5 

T2. Mediul de marketing al firmei 1 0,5 

T3. Piaţa firmei 2 0,5 
T4. Cercetările de marketing 2 1 

T5. Studierea pieţei 2 1 

T6. Comportamentul consumatorului 2 0,5 
T7. Politica de marketing a firmei 2 1 

T8. Politicele de produs, preţ, plasament şi promovare   2 0,5 

T9. Organizarea activităţii de marketing 1 0,5 

Total prelegeri: 15 6 

Tematica activităţilor didactice 
Numărul de ore 

învăţământ cu 
frecvenţă 

învăţământ cu 
frecvenţă redusă 

Tematica seminarelor 

S1. Bazele marketingului 1 0,5 

S2. Mediul de marketing al firmei 1 0,5 
S3.piaţa firmei 2 0,5 

S4. Cercetările de marketing 2 1 

S5.Studierea pieţei 2 1 

S6. Comportamentul consumatorului 2 0,5 

S7. Politica de marketing a firmei 2 1 

S8. Politicele de produs, preţ, plasament şi promovare   2 0,5 

S9. Organizarea activităţii de marketing 1 0,5 
Total seminare: 15 6 

 

8. Referinţe bibliografice 

Principale 1. Ph. Kotler, G. Armstrong. Principiile marketingului. Ediţia a III, Bucureşti: Teora, 2004. 1038 p. 
ISBN 1-59496-026-7. 

2. S.Petrovici, Gr. Belostecinic. „Marketing” – Chişinău: A.S.E.M., 1998, 380p. 

Suplimentare 1. M. Grigoraş. Marketingul societal ca componentă a responsabilităţii sociale corporative. Chişinău: 
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Print-Caro, 2014. 184 p. ISBN 978-9975-56-133-4. 
2. C. Sasu. Marketing internaţional. Iaşi: Graphix, 1994. ISBN 973-9163-05-x. 

 
9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

30% 30%  40% 
Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi seminare; 

Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări; 

Obţinerea notei minime de „5” la examen. 
 


