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Universitatea: „Vasile Alecsandri” din Bacău 

Facultatea: Științe Economice 

Domeniul: Marketing 

Programul de studii: Marketing 

Forma de învăţământ: IF 

 

 

 

REZUMATELE  FIŞELOR DISCIPLINELOR 

 

Anul de studiu: II 

Anul universitar: 2019/2020 

 

I. Disciplina: Tehnici promoţionale 

 

II. Statutul disciplinei:  

 

III. Precondiții - 
 

IV. Conţinutul disciplinei:  
1. Conceptul de comunicare în viziunea de marketing  

2. Conţinutul activităţii de comunicare promoţională 

3. Procesul decizional de elaborare şi operaţionalizare a strategiei de comunicare promoţională  

4. Modelarea procesului decizional privind comunicarea  promoţională 

 

V. Bibliografia minimală obligatorie 

1. Epuran, Gh., Comunicarea în marketing, Editura Alma Mater, Bacău, 2002; 

2. Popescu, I.C., Comunicarea în marketing, Editura Uranus, Bucureşti, 2002. 
 

VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 

I 2x14=28 2x14=28 - - 5 

 

VII.  Procedura de evaluare a cunoștințelor: examen 

 

 

I. Disciplina: Marketing direct 

 

II. Statutul disciplinei:  

 

III. Precondiții - 
 

IV. Conţinutul disciplinei:  
1. Comunicarea directă – conţinut şi trăsături 
2. Marketingul direct – concept, caracteristici, dezvoltare 

3. Mixul de marketing direct - bazele de date, oferta, comunicarea şi logistica 

4. Managementul marketingului direct. Integrarea marketingului direct în organizaţie 

5. Tehnicile şi instrumentele marketingului direct 
6. Utilizarea mediilor tradiţionale de comunicare în sfera marketingului direct 

 

V. Bibliografia minimală obligatorie 

1. Prihoancă, Diana, Marketing direct. Note de curs, Editura Alma Mater, Bacău, 2014. 

X obligatoriu  opțional  facultativ 

X obligatoriu  opțional  facultativ 
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VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 

I 2x14=28 2x14=28 - - 5 

 

VII.  Procedura de evaluare a cunoștințelor: examen 

 

  

I. Disciplina: Econometrie 

 

II. Statutul disciplinei:  

 

III. Precondiții - 
 

IV. Conţinutul disciplinei:  
1. Econometria – definiţii şi obiective; Econometria şi interdependenţele din economie; 

Econometria şi metodologia statistico-matematică. Analiza seriilor multidimensionale   

2. Analiza seriilor cronologice şi estimarea tendinţei indicatorilor economico-sociali  

3. Analiza seriilor multidimensionale  

4. Analiza seriilor teritoriale 

5. Utilizarea metodei indicilor în analiza dinamicii fenomenelor complexe şi descompunerea 
pe factori de influenţă 

6. Indicele Preţurilor de Consum (IPC) şi utilizarea acestuia în analiza dinamicii reale a 
fenomenelor măsurate valoric 

 

V. Bibliografia minimală obligatorie 

1. Harja, Eugenia, Statistică şi Econometrie – Editura Alma Mater, Bacău, 2009. 

 

VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 

I 2x14=28 2x14=28 - - 6 

 

VII.  Procedura de evaluare a cunoștințelor: examen 
 

 

I. Disciplina: Comportamentul consumatorului 

 

II. Statutul disciplinei:  

 

III. Precondiții - 
 

IV. Conţinutul disciplinei:  
1. Nevoi, motivaţii şi personalitate 

2. Percepţii şi imagini   
3. Atitudini şi preferinţe 

4. Grupuri şi lideri de opinie  

5. Identităţi socio-demografice  

6. Clase sociale şi stil de viaţă  
7. Cultura şi sistemele de valori  

X obligatoriu  opțional  facultativ 

X obligatoriu  opțional  facultativ 
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8. Procesul de cumpărare  

9. Unitatea decizională în cumpărare  

10. Situaţiile de cumpărare   

11. Modele decizionale 

 

V. Bibliografia minimală obligatorie 

1. Balaure, V. (coord), Marketing, Editura Uranus, Bucureşti, 2002; 
2. Cătoiu, I., Teodorescu, N., Studiul comportamentului consumatorului, Editura Economică, 

Bucuresti, 2003. 

 

VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 

I 2x14=28 2x14=28 - - 5 

 

VII.  Procedura de evaluare a cunoștințelor: examen 

 

 

I. Disciplina: Etica în afaceri 

 

II. Statutul disciplinei:  

 

III. Precondiții - 
 

IV. Conţinutul disciplinei:  
1. Etica – de la ramura filosofica la lumea afacerilor. Morală, etică, deontologie – clarificări 

conceptuale     

2. Istoric şi abordări ale eticii; sisteme de evaluare a moralităţii unui act sau unei decizii 
3. Analiza şi soluţionarea problemelor etice 

4. Principii practice ale eticii în afaceri 

5. Codul manierelor în afaceri 

6. Coduri de etică ale organizaţiilor. Coduri etice şi declaraţii ale unor organisme şi asociaţii 
profesionale 

7. Etica şi procesul decizional 
8. Probleme de ordin etic în management (mita, constrângerea, înşelăciunea, furtul, 

discriminările) 
9. Probleme de ordin etic în publicitate : “democraţia publicitară” şi tehnicile dresajului 

publicitar 

10. Concurenta şi etica 

11. Etica şi dreptul de proprietate intelectuală 

12. Protecţia consumatorului de servicii 
13. Responsabilitatea socială a corporaţiilor 
14. Etica – teorie şi practică în diverse  ţări ale lumii: studii de caz 

 

V. Bibliografia minimală obligatorie 

1. Morar, Vasile N., Etica în afaceri şi politică: morală elementară şi responsabilitate socială, 

Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2006; 
2. Potincu, Cristian, Potincu, Laura, Etica în afaceri și responsabilitate socială corporatistă, 

Editura CH Beck, 2014.  

 

VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

 

X obligatoriu  opțional  facultativ 
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Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 

I 2x14=28 - - - 4 

 

VII.  Procedura de evaluare a cunoștințelor: examen 
 

 

I. Disciplina: Limba străină (3) – Limba engleză 

 

II. Statutul disciplinei:  

 

III. Precondiții - 
 

IV. Conţinutul disciplinei:  
1. Presenting and presentation skills 

2. Meetings – cultural differences in meetings 

3. Networking and conferences (Relaţionarea în lumea afacerilor, organizarea şi desfășurarea 

unei conferinţe) 
4. Making decisions and the marketplace (Procesul decizional în lumea afacerilor; luarea 

deciziilor la locul de muncă) 
5. Management and marketing (Management şi marketing) 
6. The Global village and Globalization (Globalizarea şi lumea afacerilor) 
7. Negotiating The grammar of diplomacy (Negocierile şi limbajul diplomaţiei) 

 

V. Bibliografia minimală obligatorie 

1. Naunton, Jon, Head for Business, Upper Intermediate Student’s Book, Oxford UP, Oxford, 

second edition, 2004. 

 

VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 

I - 2x14=28 - - 2 

 

VII.  Procedura de evaluare a cunoștințelor: verificare 

 

 

I. Disciplina: Marketing şi dezvoltare durabilă 

 

II. Statutul disciplinei:  

 

III. Precondiții - 
 

IV. Conţinutul disciplinei:  
1. Economia consumului sustenabil. Modificări structurale cu impact asupra activităţii de 

marketing. 

2. Secolul XXI: de la marketingul societal la marketingul responsabil 

3. Responsabilitatea socială: locul si rolul acţiunilor CSR în secolul XXI 
4. Stakeholderii: pilon în asimilarea conceptului de responsabilitate socială 

5. Responsabilitatea socială în practica globală şi europeană 

6. Responsabilitatea socială în România  

7. Dezvoltarea durabilă – delimitări conceptuale şi operaţionale 

8. Dezvoltarea durabilă în România - direcţii strategice de dezvoltare durabilă în România. 

X obligatoriu  opțional  facultativ 

 obligatoriu X opțional  facultativ 
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9. Strategii de marketing pentru dezvoltarea durabilă 

 

V. Bibliografia minimală obligatorie 

1. Pohoaţă, Ion, Dezvoltarea durabilă, Note de curs. 

 

VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 

I 2x14=28 - - - 3 

 

VII.  Procedura de evaluare a cunoștințelor: verificare 

 

 

I. Disciplina: Marketing agroalimentar 

 

II. Statutul disciplinei:  

 

III. Precondiții - 
 

IV. Conţinutul disciplinei:  
1. Marketingul produselor agroalimentare – definire, importanţă, domeniu de aplicare  
2. Piaţa produselor agroalimentare 

3. Comportamentul de cumpărare şi consum al consumatorilor de produse agroalimentare 

4. Produsul în marketingul agroalimentar  

5. Preţul în marketingul agroalimentar  

6. Distribuţia în marketingul agroalimentar  
7. Promovarea în marketingul agroalimentar  

 

V. Bibliografia minimală obligatorie 

1. Ţimiraş, Laura Cătălina, Marketing agroalimentar. Curs universitar, Editura Alma Mater, 

Bacău, 2016. 

 

VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 

I 2x14=28 - - - 3 

 

VII.  Procedura de evaluare a cunoștințelor: verificare 
 

 

I. Disciplina: Relaţii publice 

 

II. Statutul disciplinei:  

 

III. Precondiții - 
 

IV. Conţinutul disciplinei:  
1. Relaţiile publice – aspecte definitorii  

2. Principalele tehnici folosite în activitatea de relaţii publice  
3. Programele de relaţii publice 

4. Tehnici legate de evocarea unor evenimente speciale  

 obligatoriu X opțional  facultativ 

X obligatoriu  opțional  facultativ 
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5. Relaţiile cu presa 

6. Etică şi deontologie în activitatea de relaţii publice 

 

V. Bibliografia minimală obligatorie 

1. Epuran, Gh., Relaţii publice, Editura Alma Mater, Bacău 2012. 

 

VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 

II 2x11=22 2x11=22 - - 5 

 

VII.  Procedura de evaluare a cunoștințelor: examen 
 

 

I. Disciplina: Marketingul serviciilor 

 

II. Statutul disciplinei:  

 

III. Precondiții - 
 

IV. Conţinutul disciplinei:  
1. Marketingul serviciilor – domeniul specializat al marketingului 

2. Mediul de marketing al firmei de servicii 

3. Comportamentul consumatorului de servicii  

4. Politica de produs în domeniul serviciilor 

5. Politica de preţ în servicii 
6. Politica de distribuţie a firmei de servicii 
7. Politica de comunicare a firmei de servicii 

8. Implicarea umană, dovezile fizice, procesul – componentele ale mixului de marketing în 

servicii 

9. Managementul activităţii de marketing în servicii 
 

V. Bibliografia minimală obligatorie 

1. Danu M., Marketingul serviciilor – note de curs, Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău, 
2012; 

2. Kotler Ph., Managementul marketingului, Editura Teora, Bucureşti, 2004;  

3. Kotler Ph., s.a., Principiile marketingului, Editura Teora, Bucureşti, 2003. 

 

VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 

II 2x11=22 2x11=22 - - 5 

 

VII.  Procedura de evaluare a cunoștințelor: examen 

I. Disciplina: Business to business marketing 

 

II. Statutul disciplinei:  

 

X obligatoriu  opțional  facultativ 

X obligatoriu  opțional  facultativ 
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III. Precondiții - 
 

IV. Conţinutul disciplinei:  
1. Fundamentele conceptului şi demersului de business to business marketing  

2. Cumpărătorii organizaţionali şi comportamentul de piaţă 

3. Demersul de segmentare în cadrul pieţelor de afaceri 
4. Comportamentul de cumpărare  
5. Planificarea strategiei de marketing în cadrul pieţelor de afaceri 
6. Politica de produs în marketingul business to business 

7. Politica de preţ în marketingul business to business 

8. Politica de distribuţie în marketingul business to business 

9. Politica promoţională în marketingul business to business 

 

V. Bibliografia minimală obligatorie 

1. Nichifor Bogdan, - Business to business marketing, Editura Alma Mater, Bacău 2012. 

 

VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 

II 2x11=22 2x11=22 - - 5 

 

VII.  Procedura de evaluare a cunoștințelor: examen 
 
 
I. Disciplina: Managementul resurselor umane 

 

II. Statutul disciplinei:  

 

III. Precondiții - 
 

IV. Conţinutul disciplinei:  
1. Funcția de personal a întreprinderii – noțiuni fundamentale 

2. Planificarea și previziunea necesarului de personal 

3. Analiza și reproiectarea posturilor 

4. Recrutarea și selectia de personal 

5. Salarizarea 

 

V. Bibliografia minimală obligatorie 

1. Mironescu, Roxana, Feraru, Andreea, Managementul resurselor umane, Editura Alma 

Mater, Bacău, 2014. 

 

VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 

II 2x11=22 1x11=11 - - 4 

 

VII.  Procedura de evaluare a cunoștințelor: examen 
I. Disciplina: Limba străină (4) – Limba engleză 

 

II. Statutul disciplinei:  

 

X obligatoriu  opțional  facultativ 

X obligatoriu  opțional  facultativ 
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III. Precondiții - 
 

IV. Conţinutul disciplinei:  
1. Accounting and financial statements (Contabilitatea, documente specifice, situaţii 

financiare) 

2. Business documents and reports (Documente şi rapoarte folosite în domeniul afacerilor) 

3. Products and services. The production process (Produse şi servicii) 

4. Marketing; advertising; brands; promotional tools (Marketing şi publicitate; strategii de 
promovare) 

5. Economics and ecology, green economies (Relația dintre economie şi ecologie; economiile 
verzi) 

6. International trade (Comerţul internaţional) 
 

V. Bibliografia minimală obligatorie 

1. Naunton, Jon, Head for Business, Upper Intermediate Student’s Book, Oxford UP, Oxford, 

second edition, 2004. 

 

VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 

II - 2x11=22 - - 3 

 

VII.  Procedura de evaluare a cunoștințelor: verificare 

 

 

I. Disciplina: Comerţ internaţional 
 

II. Statutul disciplinei:  

 

III. Precondiții - 
 

IV. Conţinutul disciplinei:  
1. Fluxurile de comerţ internaţional  - liantul sistemului economiei mondiale 

2. Teorii și modele privind schimburile.  
3. Metodologia şi indicatorii de măsurare a comerţul international 
4. Cadrul instituţional al comerţului internaţional - de la GATT la OMC. 

5. Analiza comerţului internaţional al României: specializarea regională din România 
comparativ cu Uniunea Europeană. 

 

V. Bibliografia minimală obligatorie 

1. Ignat I., Pralea S., Economie mondială, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2006;   
2. Stângaciu O.A. Convergenţa comerţului regional intra-industrie în România - o perspectivă 

empirică asupra modelelor de specializare, Editura Alma Mater a Universităţii „Vasile 

Alecsandri” din Bacău, 2012; 
3. Stângaciu O.A. Dinamica comerţului internaţional şi convergenţa economiilor regionale în 

România, Editura Alma Mater a Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, 2012; 
4. Stângaciu O.A. Comerţ internaţional – note de curs, 2016. 

 

VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

 

 

 

 obligatoriu X opțional  facultativ 
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Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 

II 2x11=22 2x11=22 - - 5 

 

VII. Procedura de evaluare a cunoștințelor: verificare 
 
 

I. Disciplina: Marketingul micilor afaceri 

 

II. Statutul disciplinei:  

 

III. Precondiții - 
 

IV. Conţinutul disciplinei:  
1. Particularităţile întreprinderilor mici şi mijlocii 
2. Rolul şi importanţa întreprinderilor mici şi mijlocii în economie 

3. Particularităţi ale demersului de planificare strategică în cadrul întreprinderilor mici şi 
mijlocii 

4. Particularităţi ale mix-ului de marketing specific întreprinderilor mici si mijlocii 

 

V. Bibliografia minimală obligatorie 

1. Zaiţ, L., Marketingul micilor afaceri: note de curs, Marketing ID, Editura Alma Mater, 

Bacău, 2014. 
 

VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 

II 2x11=22 2x11=22 - - 5 

 

VII.  Procedura de evaluare a cunoștințelor: verificare 

 

 

I. Disciplina: Practică 

 

II. Statutul disciplinei:  

 

III. Precondiții - 
 

IV. Conţinutul disciplinei:  
1. Descrierea generală a întreprinderii  
2. Analiza mediului de marketing al întreprinderii  

3. Piaţa întreprinderii  
4. Concurenţa  
5. Conjunctura pieţei  
6. Strategia de piaţă şi mixul de marketing  
7. Politica de produs  

8. Politica de preţ  
9. Politica de distribuţie   
10. Politica promoţională  
11. Analiza sistemului decizional de marketing  

12. Organizarea activităţii de marketing 

 

 obligatoriu X opțional  facultativ 

X obligatoriu  opțional  facultativ 
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V. Bibliografia minimală obligatorie 

1. Mihai Deju, Eugenia Harja, Ovidiu-Leonard Turcu, Marcela-Cornelia Danu, Laura Ţimiraş 
(2011), „Marketing. Concepte. Aplicaţii şi studii de caz. Ediţie revăzută şi actualizată”, 

Editura Alma Mater, Bacău, ISBN 978-606-527-124-1 (lucrare elaborată în cadrul 
proiectului POSDRU „Pregătire practică pentru piaţa muncii”). 

 

VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 

II - 3x30=90 - - 3 

 

VII.  Procedura de evaluare a cunoștințelor: colocviu 

 

 

I. Disciplina: Educaţie fizică 

 

II. Statutul disciplinei:  

 

III. Precondiții - 
 

IV. Conţinutul disciplinei:  
1. Menţinerea şi întărirea sănătăţii, călirea organismului şi dezvoltare fizică armonioasă a 

organismului cu ajutorul următoarelor discipline sportive (handbal, fotbal, baschet, volei, 
tenis, badminton, tenis de masa ) şi a exerciţiilor cu caracter atletic desfăşurate în aer liber; 

2. Dezvoltarea deprinderilor, priceperilor motrice şi a aptitudinilor psiho-motrice prin 

intermediul practicării jocurilor sportive (handbal, fotbal, baschet, volei, tenis, badminton, 
tenis de masa) şi a exerciţiilor cu caracter atletic desfăşurate în aer liber; 

3. Organizarea, conducerea şi arbitrarea unei competiţii sportive organizate în timpul liber. 
 

V. Bibliografia minimală obligatorie 

1. Acsinte A.,  Jocuri şi activităţi dinamice de timp liber, Ed. Performantica, Iaşi, 2007; 
2. Balint Gh., Jocurile dinamice – o alternativă pentru optimizarea lecţiei de educaţie fizică cu 

teme din fotbal în învăţământul gimnazial, Editura Pim, Iaşi, 2009; 
3. Balint Gh., Bazele generale ale fotbalului, Editura Pim, Iaşi, 2008; 
4. Ciocan V. C., Baschet – Îndrumar metodico – practic, Editura Alma Mater, Bacău, 2004; 
5. Dobrescu T., Gimnastica aerobică- o alternativă pentru un nou stil de viaţă al 

adolescentelor, Ed. Pim, Iaşi 2008; 
6. Dobrescu T., Gimnastica aerobică- strategii pentru optimizarea fitnessului, Ed. Pim, Iaşi 

2008; 

7. Drăgoi, C-C, Turism, Editura Alma Mater, Bacău, 2010; 

8. Şufaru C., Handbal III, Editura Pim, Iaşi, 2006. 
 

VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 

II - 1x11=11 - - 1 

 

VII.  Procedura de evaluare a cunoștințelor: verificare 

 

 

 

X obligatoriu  opțional  facultativ 
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       DECAN,                                                  DIRECTOR DEPARTAMENT, 

 Semnătura Semnătura 

 Prof.univ.dr. Turcu Ovidiu Leonard Prof.univ.dr. Harja Eugenia 

 

 

 

  

Observaţii:  
1. Documentul se numerotează începând cu 1 de la prima pagină şi se semnează de decan, pagină 

cu pagină, în dreapta jos, cu excepţia ultimei pagini, unde semnează pentru încheierea 
documentului, alături de directorul de departament. 

 Observaţia de mai sus este solicitarea ministerului pentru vizarea diplomei. 

2. Rectoratul ataşează o adeverinţă de autentificare a rezumatelor, în care se menţionează cui şi 
pentru ce scop i se eliberează. 

3. Capul de tabel de la pct. VI se modifică corespunzător specificului facultăţii şi rămâne acelaşi 
pentru toate disciplinele, ca şi la foaia matricolă. 

4. Rezumatele se întocmesc pe specializări/programe de studii şi promoţii, pe cât posibil în ordinea 

disciplinelor de pe foaia matricolă/suplimentul la diplomă. 
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