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1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică 

Catedra/departamentul Ingineria Software și Automatică 

Ciclul de studii Studii superioare de licență, ciclul I 

Programul de studiu 0613.3 Ingineria software 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

IV (învăţământ cu 
frecvenţă); 

7 E 

U-unitate de 
curs de 

orientare 
socio-

umanistă 

A-Unitate de 
curs 

opțională 
5 

 

2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Seminar/Laborator 
Proiect de 

an 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicaţii 

150 30 30/15 - 30 45 

 

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 Dialog activ cadru didactic-studenți în vederea însușirii materialului predat la 
orele de curs și a celui studiat independent de studenți, rezolvarea problemelor, 
lucru în grup și individual. 

 

5. Competenţe specifice acumulate 
Competenţe 
profesionale 

C1 Privind fundamentele științifice și inginerești ale tehnologiilor informaționale 
 Identificarea și definirea conceptelor, teoriilor și metodelor de științe 

fundamentale și aplicative suport pentru ingineria tehnologiilor 
informaționale.  

 Explicarea soluțiilor inginerești prin utilizarea tehnicilor, conceptelor și 
principiilor din științele exacte și aplicative . 

 Rezolvarea prob-lor din domenii de activitate umană. 
 Alegerea criteriilor și metodelor pentru analiza avantajelor și dezavantajelor 

metodelor și procedeelor aplicate la soluționarea problemelor.  

http://www.utm.md/


 

 Identificarea și aplicarea metodelor și algoritmilor învățați pentru probleme 
tip ale științelor fundamentale și aplicative. 

 
 

Competenţe 
profesionale 

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. Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale  
CT2. Identificarea, descrierea și derularea activităților organizate într-o echipă cu 
dezvoltarea capacităților de comunicare și colaborare, dar și cu asumarea diferitelor 
roluri (de execuție și conducere)  
CT3. Demonstrarea spiritului de inițiativă și acțiune pentru actualizarea propriilor 
cunoștințe profesionale, economice și de cultura organizațională 

 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Însuşirea principiilor de bază de organizare şi funcţionare a activităţii de 
marketing în cadrul unei întreprinderi. 

Obiectivele 
specifice 

Însuşirea locului şi funcţiilor marketingului în cadrul sistemului disciplinelor 
economice. 
Cunoaşterea şi însuşirea conceptelor de bază, a elaborării și implementării 
politicii de marketing a întreprinderii. 

 
7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 
Numărul de ore 

învăţământ cu frecvenţă 

Tematica prelegerilor 

T1. Internetul: de la comunicare la marketing  2 

T2. Conceptul de marketing electronic, probleme, controverse  2 

T3. Modele de afaceri consacrate pe internet 2 

T4. Instrumente de bază disponibile afacerilor pe internet și funcțiile  4 

T5. Cercetarea de marketing pe internet  2 

T6. Planul de marketing electronic  2 

T.8. Strategii de marketing electronic  2 

T.9. Mix-ul de marketing electronic  2 

T.10. Managementul marketingului electronic  2 

T.11. Valoarea și satifacția oferită clienților pe internet – avantaj 
competitiv  

4 



 

T.12. Relații extraordinare cu clienții pe internet  2 

T.13. Secretele succesului în marketingul electronic 2 

T.14. Viitorul marketingului electronic 2 

Total prelegeri: 30 

 

 

Tematica activităţilor didactice 
Numărul de ore 

învăţământ cu frecvenţă 

Tematica seminarelor 

S1.Conceptul de marketing și evoluția acestuia. 4 

S2. Factorii micro - şi macromediul de marketing al întreprinderii. 4 

S3.Calculul capacităţii pieţei şi cotei de piaţă. 4 

S4. Etapele unei cercetări de marketing. 4 

S5.Analiza comportamentului consumatorului, factorilor de influenţă şi a 
procesului deciziei de cumpărare. 

4 

S6.Componentele politicii de produs. Etapele ciclului de viață a 
produsului. 

4 

S7.Elaborarea strategiei de preţ. Strategii de distribuție. 4 

S8. Componentele politicii promoţionale. 2 

Total seminare: 30 

 

 

Tematica activităţilor didactice 
Numărul de ore 

învăţământ cu frecvenţă 

Tematica laboratoarelor 

Reguli de desfăsurare activități de seminar; studiu de caz – business on-
line  

2 

Elaborarea unui cehstionar de evaluare a satisfacției clienților pe internet  2 

Studii de caz – firme care s-au remarcat pentru vânzarea produselor și 
serviciilor on-line  

2 

Plan de marketing  2 

Piața virtuală – segmentare, alegerea pieței țintă  2 

Analiza SWOT și analiza concurețială  2 

Strategii de marketing electronic; prezentarea planului de marketing 
realizat  

3 

Total seminare: 15 
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9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

30% 30% 0 40% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi seminare; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări 

 


