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MARKETING SOCIAL-POLITIC 

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 362.1 Marketing și logistică  

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

II (învăţământ cu frecvenţă); 
 

4 
E 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
4 

 
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 

120 30 30  60  

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Marketing, Merceologie, Cercetări de marketing. 

Conform competenţelor Abilităţi  teoretice privind organizarea activităţii de marketing al 
organizaţiilor sociale şi politice. 

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

 
5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

CP 4.Elaborarea de politici şi strategii de marketing  
 Definirea și explicarea politicilor şi strategiilor de marketing 
 Identificarea și descrierea submixului politicilor de marketing 
 Analiza şi utilizarea informaţiilor în procesul de fundamentare şi luare a deciziilor de 

marketing 
 Aplicarea conceptelor, principiilor, metodelor şi tehnicilor în procesul de fundamentare 

şi luare a deciziilor de marketing 
 Elaborarea mix-ului de marketing 

 
 

Competenţe 
transversale 

CT1. Executarea responsabilă a sarcinilor profesionale, în condiţii de autonomie restransă şi 
asistenţă calificată  

 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

http://www.utm.md/
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Obiectivul general Crearea unor abilităţi practice de analiză şi sinteză a activităţii de marketing a 
organizaţiilor sociale şi politice, precum şi formularea unor strategii de marketing 
viabile. 

Obiectivele specifice Familiarizarea cu noţiunile specifice marketingului social-politic, cunoaşterea și 
aplicarea tehnicilor şi metodelor specifice din marketingul  social, politic şi electoral. 

 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 
T1. Esența marketingului social-politic. 4 - 

T2. Mediul extern de marketing al organizaţiilor nelucrative. 2 - 

T3. Piaţa organizaţiilor sociale şi politice. 2 - 

T4. Cercetări de marketing social-politic. 4 - 

T5. Studierea comportamentului grupurilor-ţintă. 4 - 

T6. Strategii de marketing a organizaţiilor sociale şi politice. 2 - 

T7. Politica de produs a organizaţiilor sociale şi politice. 2 - 

T8. Politica de preț a organizaţiilor sociale şi politice. 2 - 

T9. Politica de distribuție a organizaţiilor sociale şi politice. 2 - 

T10. Politica de comunicaţie promoţională a organizaţiilor sociale şi politice. 4 - 

T11. Organizarea de marketing a activității organizaţiilor sociale şi partidelor politice. 2 - 

Total prelegeri: 30 - 
 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

LP1. Conţinutul conceptului de marketing social-politic.  2 - 

 LP2. Analiza mediului extern de marketing al organizaţiilor sociale şi politice. 4 - 

LP3. Particularităţile pieţei organizaţiilor sociale şi politice. 4 - 

LP4. Metodologia cercetărilor de marketing social-politice. 2 - 

 LP5. Particularităţile studierii comportamentului în marketingul social-politic.  2 - 

LP6. Strategii de marketing specifice organizaţiilor sociale şi politice. 2 - 

LP7. Particularităţile politicii de produs a organizaţiilor sociale şi politice. 2 - 

LP8. Particularităţile politicii de preţ a organizaţiilor sociale şi politice. 4 - 

LP9. Particularităţile politicii de distribuţie a organizaţiilor sociale şi politice. 2 - 

LP10. Particularităţile politicii de comunicaţie promoţională a organizaţiilor sociale 
şi politice. 

2 - 
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LP11. Organizarea de marketing a activităţii organizaţiilor sociale şi partidelor 
politice. 

4 - 

Total lucrări de laborator/seminare: 30 - 
 

8. Referinţe bibliografice 

Principale 1. Răzvan Z. Marketing social-politic. Bucureşti: Editura Uranus, 2001. 
2. Mihalache D. Curs de marketing politic. Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”. 

Facultatea de Știinţe Politice, 2012.  

Suplimentare 1. Străinescu I. Managementul organizaţiilor neguvernamentale. Bucureşti: Editura Didactică și 
Pedagogică, 2007. 

2. Kotler Ph., Armstrong G. Principiile marketingului. Ediţia X-a. Bucureşti: Teora, 2004. 1064 p. 
 

3. Evaluare 

Curentă 
Teză anuală 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; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii aspectelor privind Marketingul social-politic. 

 


