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MARKETING INDUSTRIAL 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Facultatea Tehnologie și Management în Industria Alimentară 

Catedra/departamentul Economie și Management în Industrie 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 521.8 Inginerie și Management în Industria Alimentară 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

II (învăţământ cu frecvenţă); 
III (învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

3 
5 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 
Proiect de 

an 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicaţii 

120 30 30 - 30 30 
 

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Matematica economică, Bazele economiei 

Conform competențelor Conștientizarea metodelor teoriei economice și aplicarea procedeelor 
matematice de calcul. 

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

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

Seminar În vederea efectuării calculelor studenții vor avea nevoie de un calculator de buzunar. 
Studenții vor în echipe la realizarea lucrului individual, prezentarea căruia se va efectua în 
auditoriu. 

 

5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

CP2. Asocierea cunoştinţelor, principiilor şi metodelor specifice ştiinţelor economice pentru 
identificarea şi analiza fenomenelor economice specifice întreprinderilor industriei 
alimentare. 

 Descrierea funcţiilor managementului şi a funcţiunilor întreprinderilor din industria 
alimentară.  

 Explicarea rolului interacţiunii şi exercitări funcţiilor managementului şi funcţiunilor 
întreprinderii din industria alimentară. 

 Conceperea funcţionării întreprinderilor din industria alimentară. 
 Evaluarea caracteristicilor funcţiunilor întreprinderii din industria alimentară. 
 Formularea soluţiilor pentru asigurarea activităţii eficiente a întreprinderii din industria 

alimentară. 

Competenţe 
profesionale 

CP4. Analiza activităţii întreprinderii pe domenii: marketing, producere, MRU, finanţe la 
întreprinderile industriei alimentare. 

 Identificarea şi descrierea elementelor definitorii ale performanţelor întreprinderii din 
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industria alimentară. 
 Explicarea interacţiunii factorilor care determină performanţele întreprinderii din 

industria alimentară. 
 Aplicarea metodelor şi principiilor de bază pentru creşterea performanţelor întreprinderii 

din industria alimentară. 
 Alegerea criteriilor şi metodelor de evaluare a performanţelor întreprinderii din industria 

alimentară. 
 Dezvoltarea de soluţii complexe pentru creşterea performanţelor întreprinderii din 

industria alimentară. 

Competenţe 
profesionale 

CP5. Sinteza şi formularea problemelor în baza analizelor efectuate la nivel de întreprindere 
din industria alimentară. 

 Utilizarea cunoştinţelor interdisciplinare pentru asigurarea eficienţei. 
 Utilizarea adecvată a metodelor de evaluare şi eficientizare a activităţii întreprinderii din 

industria alimentară. 
 Realizarea proiectelor ce ar include identificarea şi analiza problemelor, planificarea, 

implementarea şi realizarea unui feed-back adecvat. 

Competenţe 
profesionale 

CP6. Elaborarea  variantelor alternative de soluţionare a problemelor la nivel de 
întreprindere din industria alimentară. 

 Descrierea subdiviziunilor întreprinderii din industria alimentară. 
 Utilizarea de metode şi instrumente specifice economice şi manageriale pentru explicarea 

funcţionării întreprinderii din industria alimentară. 
 Aplicarea principiilor şi metodelor fundamentale pentru determinarea soluţiilor 

economice şi manageriale. 
 Elaborarea şi implementarea de soluţii complexe pentru asigurarea activităţii eficiente a 

întreprinderii din industria alimentară. 

Competenţe 
transversale 

CT1. Comportarea onorabilă, responsabilă, etică, în spiritul legii pentru a asigura reputaţia 
profesiei. 

 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general formarea unei baze teoretico–practice în domeniului marketingului orientat spre 
maximizarea eficienţei economice prin investigarea pieţei, satisfacerea nevoilor de 
consum și nevoilor pieței industriale 

Obiectivele specifice - Perceperea locului marketingului pentru funcționarea întreprinderii în 

condițiile economia de piață; 

- însușirea obiectivelor, funcțiilor și domeniilor marketingului; 

- delimitarea metodelor de cercetare a pieței bunurilor de larg consum și pieței 

bunurilor industriale; 

- conștientizarea specificului segmentării pieței bunurilor de larg consum și 

pieței bunurilor industriale; 

- identificarea elementelor mixului de marketing; 

- argumentarea ciclului de viață a produsului; 

- delimitarea specificului organizării activităţii de marketing industrial;  

- argumentarea politicilor de marketing la nivel de întreprindere; 
- cunoașterea organizării activităților de marketing a întreprinderii 
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7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 
Numărul de ore 

învăţământ 
cu frecvenţă 

învăţământ cu 
frecvenţă redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Rolul marketingului în condițiile economiei de piață. Noțiuni introductive 
în marketing.  

2 

2 
T2. Mediul de marketing al întreprinderii 2 

T3. Piața în viziunea de marketing  4 

2 
T4. Cercetarea pieței în marketing 2 

T5. Segmentarea pieței și selectarea pieței-țină  2 

2 
T6. Cercetarea comportamentului consumatorului 2 

T7. Elementele mixului de marketing.  2 

2 T8. Produsul ca element al mixului de marketingul. Politica de produs. 4 

T9. Prețul ca element al mixului de marketing. Politica de preț a 
întreprinderii 

2 

T10. Politica de promovare. 2 

2 
T11. Politica de distribuție în mixul de marketing 2 

T12. Organizarea activității de marketing în cadrul întreprinderii 2 

2 
T13. Planificare în marketing. 2 

Total prelegeri: 30 12 
 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

S1. Rolul marketingului în condițiile economiei de piață. Noțiuni introductive în 
marketing.  

2 

2 
S2. Mediul de marketing al întreprinderii 2 

S3. Piața în viziunea de marketing  4 

2 
S4. Cercetarea pieței în marketing 2 

S5. Segmentarea pieței și selectarea pieței-țină  2 

2 S6. Cercetarea comportamentului consumatorului 2 

S7. Elementele mixului de marketing.  2 

S8. Produsul ca element al mixului de marketingul. Politica de produs. 4 

2 
S9. Prețul ca element al mixului de marketing. Politica de preț a întreprinderii 2 

S10. Politica de promovare. 2 

S11. Politica de distribuție în mixul de marketing 2 

S12. Organizarea activității de marketing în cadrul întreprinderii 2 

2 
S13. Planificare în marketing. 2 

Total seminare: 30 10 
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9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Evaluarea curentă 1 Evaluarea curentă 2 

30% 30% - 40% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri și seminare; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare din evaluările curente medii (1 și 2); 
Demonstrarea în lucrare de examinare finală a capacităților de aplicare a metodelor specifice obiectului de studiu 
al statisticii. 
 


