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MARKETING 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Inginerie Economică şi Business 

Catedra/departamentul Teorie economică și Marketing 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 529.1 – Inginerie și Managementul Calității (IMC) 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

III (învăţământ cu frecvenţă);/ 
III (învăţământ cu frecvenţă   
      redusă); 
 

 
6/8 

E 

U – unitate de 
curs de 

orientare 
socio-

umanistică 

A-unitate de 
curs 

opțională 2 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator/seminar 
Teză 

anuală 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicaţii 

60 30 - - 45 - 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Teoria economică, Integrarea economică europeană, Etica profesională și 
bazele comunicării. 

Conform competenţelor Conştientizarea nevoii de formare continuă, utilizarea eficientă a 
resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru dezvoltarea personală şi 
profesională. 

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

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

Laborator/seminar Formele dominante de organizare a seminarelor : lucrul în grup și individual, expunere, 
studiul de caz, rezolvarea problemelor. 

 
5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

CP1. Operarea cu fundamente științifice inginerești, economice și de drept pentru 
rezolvarea sarcinilor specifice ingineriei construcțiilor 

 Identificarea adecvată a conceptelor, principiilor, teoremelor  și metodelor de bază 
din matematică, fizică, grafică inginerească, drept, teorii economice etc. 

 Utilizarea  metodelor de evaluare, din disciplinele fundamentale, pentru 
identificarea, modelarea, analiza și aprecierea calitativă și cantitativă a 
caracteristicilor, şi pentru prelucrarea și interpretarea rezultatelor, din ingineria 
construcțiilor. 

 Elaborarea proiectelor profesionale specifice domeniului construcțiilor. 
CP2. Culegerea, analiza și interpretarea informației necesare studiilor de fezabilitate a 
construcțiilor  

http://www.utm.md/


 Cunoașterea cadrului informațional necesar procesului de analiză cu scopul 
elaborării algoritmului de calcul pentru studii de fezabilitate a viitoarei construcții, 
inclusiv resurse recomandate.  

 Utilizarea cunoştinţelor de bază din ştiinţele arhitectonice și tehnologice pentru 
explicarea şi interpretarea diferitelor tipuri de situaţii necesare în proiectarea 
construcțiilor.  

 Selectarea surselor informaționale (utilizarea aplicațiilor software), culegerea și 
clasificarea informației necesare studiilor de fezabilitate, în condiţii de asistenţă 
calificată. 

CP6. Managementul  de proiect, a bunurilor imobile și afacerilor în construcții. 

 Cunoașterea teoriilor, principiilor, metodelor de management de proiect și gestiunii  
imobilului aflat în exploatare și afacerilor în construcții. 

 Generalizarea informației tehnico-inginerești, economico-financiare și manageriale 
pentru soluționarea unor probleme specifice domeniului.   

 Elaborarea proiectelor de gestiune a construcțiilor. Elaborarea Business Planurilor. 

 

Competenţe 
transversale 

CT2. Realizarea activităților și exercitarea rolurilor specifice muncii în echipă pe diferite 

paliere ierarhice. Promovarea spiritului de inițiativă, dialogului, cooperării, atitudinii pozitive 

și respectului față de ceilalți, diversități și multiculturalități și îmbunătățirea continuă a 

propriei activități. 
 

1. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Formarea  abilităţilor de comunicare și fundamentare a cunoştinţelor necesare pentru 
utilizarea instrumentariului ştiinţific adecvat şi formarea gândirii de marketing. 

Obiectivele specifice Să  analizeze principalele strategii de produs, preț, distribuție și promovare. 
Să  utilizeze instrumentarul ştiinţific în domeniu elaborării și implementării politicii de 
marketing a firmei și a elementelor mixului de marketing,  

 

2. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Conceptul de marketing şi funcţiile lui în economia de piață. 2  
1 T.2. Mediul  de marketing al întreprinderii 2 

T.3. Piaţa în viziunea de marketing 3 1 

T.4. Cercetări   de marketing 3 1 

T.5. Identificare segmentelor de  piață.  2 - 

T.6.Studierea comportamentului consumatorului 2 1 

T.7. Politica de produs în mixul de marketing 3 1 

T.8. Politica de preţ. 3 1 

T.9. Politica de distribuție. 2 1 

T.10.Politica de promovare 2 1 

T.11.Organizarea activității de marketing. 2 - 

T.12.Marketingul internațional 4 - 

Total prelegeri: 30 8 
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7. Evaluare 

Curentă 
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; 

 

 

 


