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METODE ȘI TEHNICI MODERNE DE PROMOVARE A PRODUSELOR INDUSTRIALE  

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi (FIMIT) 

Catedra/departamentul Inginerie și Management Industrial 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 521.8.1   Inginerie şi Marketing in Construcţia de Maşini 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

IV (învăţământ cu frecvenţă); 
IV (învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

VII; 
VIII E 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
8 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în planul 
de învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Seminar 
Proiect de 

an 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicaţii 

 IMCM Zi 240/fr 240 60/18 60/18  60/102 60/102 

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Managementul resurselor umane, Drept economic; Metode Economico 
Matematice, Marketing Online, Marketing strategic, Comportamentul 
consumatorului produselor industriei constructoare de mașini. 

Conform competenţelor Cunoașterea noțiunii de venit, profit, cost de producere, matrice, sistem 
de ecuații., piață, consumator, mediu online. 

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de tablă, proiector 
ecran. Nu vor fi tolerate întârzierile studenţilor, precum şi convorbirile telefonice în 
timpul cursului. 

Laborator/seminar Studenţii vor perfecta un portofoliu care vor conține problemele rezolvate pe parcursul 
semestrului. Fiecare având probleme individuale oferite de profesor. 

 
5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

 CPL 1. Căpătarea abilităților de efectuare și de formare a sarcinilor în domeniul 

managementului industrial, cu demonstraţii şi aplicaţii în baza cunoştinţelor obținute din 

ştiinţele fundamentale. 

  
 
 

Competenţe 
profesionale 

 CPL 2. Racordarea cunoștințelor, principiilor și metodelor științelor tehnico-economice la 
procesele de producere a semifabricatelor, pieselor, produselor și asamblarea lor în echipamente 
finale, specifice ramurii 

Competenţe 
profesionale 

 CPL 3. Utilizarea unor aplicaţii software și a tehnologiilor informaționale în efectuarea calculelor 
economice pentru proiectarea ciclurilor de producție în funcție de gradul de specializare a 
întreprinderilor din domeniu. 

Competenţe 
profesionale 

 CPL 3. Utilizarea unor aplicaţii software și a tehnologiilor informaționale în efectuarea calculelor 
economice pentru proiectarea ciclurilor de producție în funcție de gradul de specializare a 

http://www.utm.md/
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întreprinderilor din domeniu. 

  CPL 4. Proiectarea ciclurilor de producție și a proceselor asociate activității de bază. 

  CPL 5. Planificarea, coordonarea și monitorizarea subsistemelor manageriale ale întreprinderilor 
din domeniu cu scopul asigurării calităţii produselor finale (conform standardelor internaționale 
de management a calității) 

  CPL 6. Evaluarea și monitorizarea situațiilor economico-financiară a întreprinderilor din domeniu 

Competenţe 
transversale 

CT1. Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale inginerești în cadrul strategiilor 

manageriale a întreprinderii din domeniu. 

 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Însuşirea procedeelor de promovare a produselor industriale 

Obiectivele specifice Să înţeleagă şi să descrie structura metodele de promovare a produselor industriale. 
Să formuleze determine metode de formare actiunilor si strategiilor de promovare a 
produselor industriale. 

 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 
T1. Rolul promovă rii în activitatea companiilor industrial. 2 0,5 

T2 Scopul promovă rii produselor industriale 2 0,5 

T3 Promovarea produselor ș i ciclul de viaț ă  al acestora. 2 0,5 

T4.  Calitatea produselor ca metoda de promovare 2 0,5 

T5. Reclama ca instrument de promovare. 2 1 

T6. Mărcile comerciale ș i promovarea produselor. 2 1 

T7.  Ambalajul și eticheta ca instrument de promovare. 4 1 

T8.  Canalele de distribuț ie ca instrument de promovare. 4 1 

T9. Asortimentul de produse și politica de promovare 4 1 

T10. Metode de stimulare a vînzărilor ca instrument de promovare. 4 1 

T11. Politica de preț  ca instrument de promovare 4 1 

T.12. Promovarea prin intermediul evenimentelor  4 1 

T.13. Marketingul direct ca instrument de promovare 2 1 

T.14. Crearea relațiilor personale ca instrument de promovare. 2 1 

T.15. Politica de garanție și deservire a produselor ca instrument de 
promovare 

2 1 

T.16. Vînză rile electronice a instrument de promovare. 4 1 

T.17. Marketing social ș i rolul acestuia în promovarea produselor. 4 1 

T.18. Marketingul Online ș i efectual acestuia în promovarea produselor. 4 1 

T.19. Evaluarea activită ț ii de promovare a produselor. 4 1 
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T.20. Optimizarea și reorganizarea activității de promovare. 4 1 

Total prelegeri: 60 18 
 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica  Seminarelor 
LP.1. Rolul promovă rii în activitatea companiilor industrial. 2 0,5 

LP.2 Scopul promovă rii produselor industriale 2 0,5 

LP.3 Promovarea produselor ș i ciclul de viaț ă  al acestora. 2 0,5 

LP.4.  Calitatea produselor ca metoda de promovare 2 0,5 

LP.5. Reclama ca instrument de promovare. 2 1 

LP.6. Mărcile comerciale ș i promovarea produselor. 2 1 

LP.7.  Ambalajul și eticheta ca instrument de promovare. 4 1 

LP.8.  Canalele de distribuț ie ca instrument de promovare. 4 1 

LP.9. Asortimentul de produse și politica de promovare 4 1 

LP.10. Metode de stimulare a vînzărilor ca instrument de promovare. 4 1 

LP.11. Politica de preț  ca instrument de promovare 4 1 

LP..12. Promovarea prin intermediul evenimentelor  4 1 

LP..13. Marketingul direct ca instrument de promovare 2 1 

LP..14. Crearea relațiilor personale ca instrument de promovare. 2 1 

LP..15. Politica de garanție și deservire a produselor ca instrument de 
promovare 

2 1 

LP..16. Vînză rile electronice a instrument de promovare. 4 1 

LP..17. Marketing social ș i rolul acestuia în promovarea produselor. 4 1 

LP..18. Marketingul Online ș i efectual acestuia în promovarea produselor. 4 1 

LP..19. Evaluarea activită ț ii de promovare a produselor. 4 1 

LP..20. Optimizarea și reorganizarea activității de promovare. 4 1 

Total seminare: 60 18 
 

8. Referinţe bibliografice 

Principale - Phillip Kothler, Bazele marketingului, Novosibirsk, 1992 

- Dumitru Patrache, Marketing industrial,Bucureşti, 1994 

- Petrovici, Sergiu; Muştuc, Svetlana, Bazele marketingului (probleme, cazuri, teste) 

Chisinău, 1999 

- Ştefănescu, Paul, Bazele marketingului : manual destinat studenţilor facultăţilor de profil şi 
intreprinzătorilor particulari, Bucureşti, 1994 

- Gherasim, Toader; Maxim, Emil, Bazele marketingului, Iaşi, 1997 

- Meghişan, Gheorghe, Bazele marketingului\\1998\, Bucureşti, 1998 

- Bazele marketingului, Iaşi, 1992  

- Prutianu, Ştefan; Anastasiei, Bogdan; Jijie, Tudor, Cercetarea de marketing: studiul pieţei pur şi simplu, 

Iaşi, 2002 
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- Paina, Nicolaie; Pop, Marius D., Cercetări de marketing, Cluj-Napoca, 1997 

- Costea, Carmen, Comerţ şi marketing : teste grilă pentru examenul de licenţă, Bucureşti, 1999 

- Belostecinic, Grigore, Concurenţă. Marketing. Competitivitate, Chişinău, 1999 

LITERATURA RECOMANDATĂ (SUPLEMENTARĂ) 

- Belch, George E.; Belch, Michael A, Advertising and promotion : an integrated marketing 
communications perspective,Boston, 1999 

- Akademiâ rynka : Marketing, Moskva, 1993 

- Al patrulea val: network marketing-ul în secolul XXI, Bucureş ti, 2002 
- Poe, Richard, Al treilea val: noua eră  în network marketing, Bucureş ti, 1999 

- Spircu, Liliana; Calciu, Mihai; Spircu, Tiberiu, Analiza datelor de Marketing, Bucureş ti, 1994 
- Demetrescu, Mihai C., Analiza de sisteme în marketing, Bucureş ti, 1982 

- Cârstea, Gheorghe, Asigurarea ş i gestiunea resurselor materiale. Marketingul aprovizionă rii, 
Bucureş ti, 2000 

- Evdokimov, Fedor Ivanoviců ; Gavva, Vladimir Mefodieviců , Azbuka marketinga, Doneck, 1998 

- McCarthy, Jerome E.; Perreault, William D., Basic marketing, USA, [s. n.], 1987 
- McCarthy, Jerome E.; Perreault, William D, Basic marketing: a global-managerial approach, Burr 

Ridge, 1993 
- Perreault, William D.; McCarthy, Jerome E, Basic marketing: a global-managerial 

approach\\1999\ 
Boston, 1999 

- McCarthy, Jerome E.; Perreault, William D, Basic marketing: a managerial approach, USA, [s. 

n.], 1987 
-  Bernhardt, Kenneth L.; Kinnear, Thomas C., Cases in marketing management, Plano, 1988 
- Papuc, Mihai; Kacs˘, Simona; Zbuchea, Alexandra, Cercetă ri de marketing : aplicaţ ii, Bucureş ti, 

2004 
- Bă lan, Carmen, Cercetă ri de marketing: conţ inutul, rolul, tipologia ş i procesul cercetă rii de 

marketing, Bucureş ti,  2000 

a. Gherasim, Toader; Gherasim, Adria, Cercetă ri de marketing, Bucureş ti, 2003 

 
 

9. 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; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii condiţiilor de aplicare a procedeelor de modelare 
constructivă. 

 


