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DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR  

 

OBIECTIVE*  Înţelegerea complexităţii criteriilor de decizie folosite de marketeri în procesul de formulare a unei strategii de 
comunicare pentru un brand; 
Familiarizarea cu conceptele de marketing şi comunicare integrată şi relaţionarea cu agenţiile specializate în 
sfera MarCom-ului; 
Aplicarea strategiilor de comunicare integrată de marketing; 
Înţelegerea nevoii de analiză strategică a pieţelor în condiţii de concurenţă; 
Dezvoltarea capacităţii de a analiză în scris şi oral a problemelor strategice. 

COMPETENȚE SPECIFICE ACUMULATE 

COMPETENȚE 

PROFESIONALE** 
Utilizarea corecta a principalelor metode, tehnici, tactici si strategii de comunicare si/sau mediere 
Identificarea particularitatilor utilizarii specializate a diverselor tipuri media în comunicare 
Utilizarea unor metode de cercetare pentru definirea problemelor de interes public si rezolvarea acestora prin 
modele de planificare specifice 
Elaborarea unui plan de comunicare eficienta în situatii definite de comunicare publica 

COMPETENȚE 

TRANSVERSALE 
Rezolvarea în mod realist - cu argumentare atât teoretica, cât si practica - a unor situatii profesionale uzuale, 
în vederea solutionarii eficiente si deontologice a acestora 
Aplicarea tehnicilor de munca eficienta în echipa multidisciplinara cu îndeplinirea anumitor sarcini pe paliere 
ierarhice 

CONTINUTUL 

CURSULUI 
1. Piata – definitie, tipuri de piete, segmentarea 
2. Cercetarea de marketing – concepte, etape, metode 
3. Comportamentul cumparatorului – procesul decizional, factori de influenta 
4. Produsul – definitie, componenta, branding, pozitionare 
5. Pretul – factori, obiective, strategii 
6. Distributia – canale, retele, logistica 
7. Advertising – definitii, instrumente, media 
8. Relatii publice 
9. Promovarea vanzarilor – definitii, categorii, planning 
10. Vanzarea personala – scop, tipuri, etape, functii 
11. Marketing direct – definitie, contact, personalizare, database marketing 
12. Marketing interactiv – online, social media, blog marketing 
13. Planificarea si implementarea campaniilor integrate de marketing. 

BIBLIOGRAFIE  
 (SELECTIVĂ) 

Kerin, Roger A., et. al., Marketing– The Core, McGraw Hill, 2007 
Munteanu, Corneliu, et al., Marketing - Principii, practici, orizonturi, Sedcom Libris, 2008 
William F. Arens, David H. Schaefer, Essentials of Contemporary Advertising, McGraw Hill, 2007 



CONȚINUTUL 

LUCRĂRILOR DE 

SEMINAR/LABORATOR 

1.Segmentarea pieţei 
2.Cercetarea comportamentului consumatorilor 
3.Intelegerea si dezvoltarea strategiilor de marketing 
4.USP si insight publicitar 
5.Tehnici promotionale – Push vs. Pull 
6.Promovarea prin evenimente 
7-14.Prezentare de proiecte de grup 

BIBLIOGRAFIE  
 (SELECTIVĂ) 

Corneliu Munteanu, et al., Marketing - Principii, practici, orizonturi, Sedcom Libris, 2008; 
 

REPERE 

METODOLOGICE*** 
PPT, Videoproiectii, studii de caz, suport suplimentar de curs in limba engleza 

 

EVALUARE metodele  Examinare scrisa, prezentari orale si video-asistate 

forme Examen, Proiect de echipa, Lucrari scrise 

ponderea 
formelor de 
evaluare în 

formula notei 
finale 

Examen 50%. 
Lucrari de seminar 50% 

standardele 
minime de 

performanță**** 

Elaborarea unui proiect de specialitate sau cel putin a unei parti a unui asemenea proiect, 
aplicand atat cunostinte, teorii si metode de diagnoza si interventie, cat si norme si 
principii de etica profesionala.  
Participarea la realizarea unui proiect in echipa, cu indeplinirea unor functii profesionale 
date. 

*  obiectivele sunt formulate în funcție de grila competențelor profesionale pentru programul de studii 
** la nivel de descriptor 
*** strategia didactică, materiale, resurse 
**** raportate la competențele formulate la Obiective sau la Standardele minime de performanta din grila 1L/1M după caz 
 
Data completării,                                    Titular de curs,                                                     Titular seminar,                   
20 septembrie 2016                                                      lect.dr. Adrian Monoranu                                        asist.asoc. dr. Rareș Obadă 
 
                Data avizării în departament, 
                   25 septembrie 2016 
                             Director de departament, 
                                                                                  conf.univ.dr. Gheorghe-Ilie Fârte 
 


