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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: III 

Anul universitar: 2019/2020 

 

I. Disciplina: Cercetări de marketing 

 

II. Statutul disciplinei:  

 

III. Precondiții - 
 

IV. Conţinutul disciplinei:  
1. Proiectarea cercetărilor de marketing  

2. Măsurarea si scalarea fenomenelor în cercetările de marketing 

3. Metode de obţinere a informaţilor 
4. Analiza informaţiilor în cercetările de marketing 

 

V. Bibliografia minimală obligatorie 

1. Ţimiraş Laura Cătălina, Cercetări de marketing. Curs universitar, Editura Alma Mater 

Bacău, 2012; 
2. Cătoiu Iacob, Bălan Carmen, Onete Bogdan, Popescu Ioana Cecilia, Vegheş Călin, Metode 

şi tehnici utilizate în cercetările de marketing – aplicaţii, Editura Uranus, Bucureşti, 1997. 
 

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 strategic 

 

II. Statutul disciplinei:  

 

III. Precondiții - 
 

IV. Conţinutul disciplinei:  
1. Marketing strategic şi marketing operaţional – delimitări conceptuale  

2. Contextul european şi mondial al dezvoltării marketingului 
3. Fundamentele marketingului strategic. Partea 1 – procesul de segmentare a pieţelor 
4. Fundamentele marketingului strategic. Partea a 2-a: atractivitate şi competitivitate 

5. Fundamentarea şi elaborarea unei strategii de marketing 

 

X obligatoriu  opțional  facultativ 

X obligatoriu  opțional  facultativ 
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V. Bibliografia minimală obligatorie 

1. Nichifor, B., Zaiţ, L., - Marketing strategic, Ed. Alma Mater, Bacău 2013. 
 

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: Cybermarketing 

 

II. Statutul disciplinei:  

 

III. Precondiții - 
 

IV. Conţinutul disciplinei:  
1. Istoricul si evolutia internetului   

2. Comunicarea interpersonală şi comunicarea de masă  

3. Tehnici publicitare utilizate pe reţeaua internet  
4. Eficienţa publicităţii prin internet 
5. Aspecte decizionale în utilizarea internet ca suport publicitar 

6. Elemente practice privind utilizarea internet ca suport publicitar 

 

V. Bibliografia minimală obligatorie 

1. Nichifor Bogdan Vasile - Marketing pe internet: note de curs, Alma Mater, 2014. 

 

VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 

I 1x14=14 2x14=28 - - 4 

 

VII.  Procedura de evaluare a cunoștințelor: examen 

 

 

I. Disciplina: Iniţiere în antreprenoriat 
 

II. Statutul disciplinei:  

 

III. Precondiții - 
 

IV. Conţinutul disciplinei:  
1. Antreprenoriatul şi antreprenorul: defniri şi nuanţări 
2. Perspective asupra antreprenorului  

3. Diferenţe între antreprenoriat şi managementul întreprinderilor mici şi mijlocii 
4. Antreprenoriat comercial  

5. Antreprenoriatul social. Delimitări conceptuale  

6. Elaborarea planului de afaceri  

 

X obligatoriu  opțional  facultativ 

X obligatoriu  opțional  facultativ 
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V. Bibliografia minimală obligatorie 

1. Grigore, A.,M., (2012), Antreprenoriat şi management pentru afaceri mici şi mijlocii, 
Editura: CH Beck, Colecţia: Oeconomica; 

2. Văduva S. (2004), Antreprenoriatul, București: Ed. Economică. 

 

VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 

I 1x14=14 1x14=14 - - 4 

 

VII.  Procedura de evaluare a cunoștințelor: examen 

 

 

I. Disciplina: Marketing internaţional 
 

II. Statutul disciplinei:  

 

III. Precondiții - 
 

IV. Conţinutul disciplinei:  
1. Marketingul internaţional – definiţii şi obiective     

2. Mediul dinamic al comerţului internaţional 
3. Geografia şi marketingul internaţional  
4. Cultura şi comportamentul consumatorului 

5. Mediul politic 

6. Mediul legislativ internaţional  
7. Formarea unei viziuni globale prin intermediul cercetărilor de marketing  
8. Pieţele în expansiune 

9. Regiunile economice 

10. Managementul marketingului global. Planificare şi organizare  
11. Marketingul bunurilor de consum 

12. Marketingul produselor industriale  

13. Sistemul internaţional de distribuţie 

14. Publicitatea şi efortul promoţional 
15. Vânzarea personală şi managementul vânzărilor 
16. Preţul pe pieţele internaţionale 

 

V. Bibliografia minimală obligatorie 

1. Epuran Gh., Marketing internaţional, Editura Alma Mater, Bacău, 2001;  
2. Pop N., Dumitru I., Marketing internaţional, Editura Uranus, Bucureşti, 2001. 

 

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 

 

 

 

 

X obligatoriu  opțional  facultativ 
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I. Disciplina: Proiecte de marketing 

 

II. Statutul disciplinei:  

 

III. Precondiții - 
 

IV. Conţinutul disciplinei:  
Studenţii vor realiza un proiect de cercetare cu tema „Elaborarea şi operaţionalizarea unui 

program de cercetare având ca scop studierea variabilelor de macro şi micromediu de marketing 
– Studiu de caz la ....................... (o organizaţie, colaborator în cadrul proiectului POSDRU/ 

156/1.2/G/137623 )”.  

Lucrarea se va realiza în conformitate cu precizările din Ghidul metodologic elaborat în cadrul 
proiectul mai sus menţionat, fiind, aşadar, structurată astfel:  

Introducerea; 

Metodologia cercetării; 
Rezultatele cercetării; 
Concluziile; 

Referinţele bibliografice; 
Anexele (dacă este cazul). 

Proiectul poate fi realizat în colaborare - max. 5 studenţi. 
În cadrul orelor de seminar se va realiza proiecţia preliminară a planului de lucru, discuţii, 
dezbateri pe marginea aspectelor întâmpinate în procesul de elaborare a proiectului. 

De asemenea, studenţii vor fi familiarizaţi cu utilizarea platformei http://portal-fsec.ub.ro/) 

 

V. Bibliografia minimală obligatorie 

1. Balaure, Virgil (coord) (2002), Marketing, Ed. Uranus, Bucureşti. 
 

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: Simulări de marketing 

 

II. Statutul disciplinei:  

 

III. Precondiții - 
 

IV. Conţinutul disciplinei:  
1. Conţinutul şi rolul simulărilor de marketing  
2. Clasificarea tehnicilor de simulare 

3. Componentele sistemelor de simulare de marketing 

4. Etapele simulărilor de marketing 

5. Simulare cu ajutorul programului EXCEL 

 

V. Bibliografia minimală obligatorie 

1. Curteanu Silvia – Excel prin exemple, Ed. Polirom, Iaşi, 2004; 
2. Ţimiraş Laura Cătălina - Simulări de marketing. Note de curs, Editura Alma Mater Bacău, 

2012. 

 

X obligatoriu  opțional  facultativ 

 obligatoriu X 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 1x14=14 - - 4 

 

VII.  Procedura de evaluare a cunoștințelor: verificare 

 

 

I. Disciplina: Managementul produsului și al brandului 

 

II. Statutul disciplinei:  

 

III. Precondiții - 
 

IV. Conţinutul disciplinei:  
1. Atribuţii şi domenii decizionale în politica de produs 

2. Semnificaţii ale produsului în optica de marketing 

3. Marca 

4. Gama de produse 

5. Procesul inovaţiei de produs 

6. Ciclul de viaţă al produsului 

7. Alternative strategice în politica de produs 

 

V. Bibliografia minimală obligatorie 

1. Balaure, Virgil (coord), 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 1x14=14 - - 4 

 

VII.  Procedura de evaluare a cunoștințelor: verificare 

 

 

I. Disciplina: Marketing social-politic 

 

II. Statutul disciplinei:  

 

III. Precondiții - 
 

IV. Conţinutul disciplinei:  

1. Mediul extern de marketing al organizaţiilor sociale şi politice 

2. Piaţa organizaţiilor sociale şi politice 

3. Managementul marketingului organizaţiilor sociale şi politice 

4. Politica de marketing a organizaţiilor sociale şi politice 

5. Studierea comportamentului consumatorului în marketingul social şi politic 

 

V. Bibliografia minimală obligatorie 

1. Prihoancă, D. – Marketing social – politic. Note de curs, Ed. Alma-Mater, 2013, Bacău. 

 

 obligatoriu X 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 

II 2x12=24 1x12=12 - - 4 

 

VII.  Procedura de evaluare a cunoștințelor: examen 

 

 

I. Disciplina: Managementul relaţiilor cu clienţii 
 

II. Statutul disciplinei:  

 

III. Precondiții - 
 

IV. Conţinutul disciplinei:  
1. Evoluţia conceptului de marketing  

2. Orientarea către piaţă/client – o soluţie pertinentă în demersul de reevaluare a marketingului 

tradiţional 
3. Coordonatele marketingului relaţional 
4. Marketingul relaţional în cadrul pieţelor de afaceri între necesitate şi realitate 

5. Managementul relaţiilor cu clienţii în cadrul pieţelor de consum: elaborarea, fundamentarea, 
implementarea şi controlul strategiei de fidelizare 

6. Managementul plângerilor şi reclamaţiilor 
 

V. Bibliografia minimală obligatorie 

1. Zaiţ, L., Managementul relaţiilor cu clienţii, 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 2x12=24 1x12=12 - - 4 

 

VII. Procedura de evaluare a cunoștințelor: verificare 

 

 

I. Disciplina: Managementul marketingului 

 

II. Statutul disciplinei:  

 

III. Precondiții - 
 

IV. Conţinutul disciplinei:  
1. Locul marketingului şi managementului în teoria şi practica economică 

2. Convergenţa şi complementaritatea funcţiilor managementului şi marketingului 
3. Instrumente şi metode moderne de management utilizate în derularea proceselor de 

marketing 

4. Concepte, tehnici şi instrumente de marketing utilizate în managementul activităţilor 

specific 

5. Managementul cercetării de marketing 

 

X obligatoriu  opțional  facultativ 

X obligatoriu  opțional  facultativ 
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V. Bibliografia minimală obligatorie 

1. Nicolescu, O., Verboncu, I., Managementul organizaţiei, Editura Economică, Bucureşti, 
2007; 

2. Olteanu, V, Management marketing, Editura ECOMAR, Bucureşti, 2003; 

3. Turcu, O. (coordonator),  Management, Editura Alma Mater, Bacău, 2008. 

 

VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 

II 2x12=24 - - - 3 

 

VII.  Procedura de evaluare a cunoștințelor: examen 

 

 

I. Disciplina: Tehnici de vânzare 

 

II. Statutul disciplinei:  

 

III. Precondiții - 
 

IV. Conţinutul disciplinei:  
1. Elemente conceptuale privind forţele de vânzare 

2. Caracteristicile  forţelor  de  vânzare 

3. Principiile fundamentale ale vânzării 
4. Etapele procesului de vânzare  

5. Tipurile de vânzări 
6. Teorii despre vânzare şi cumpărare 

7. Activitatea de vânzare şi rolul ei strategic 

 

V. Bibliografia minimală obligatorie 

1. Blythe, J., Managementul vânzărilor şi al clienţilor cheie, Editura Codecs, Bucureşti, 2005; 
2. Olariu, I., Tehnici de vânzare: suport de curs ID, Editura Alma Mater, Bacău, 2015. 

 

VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 

II 2x12=24 1x12=12 - - 4 

 

VII.  Procedura de evaluare a cunoștințelor: examen 

 

 

I. Disciplina: Analiza informaţiilor utilizând SPSS 

 

II. Statutul disciplinei:  

 

III. Precondiții - 
 

IV. Conţinutul disciplinei:  
1. Introducere în SPSS.  

2. Pregătirea, sistematizarea şi prezentarea datelor în SPSS.  
3. Reprezentarea grafică a unei distrubuţii în SPSS. 

X obligatoriu  opțional  facultativ 

X obligatoriu  opțional  facultativ 
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4. Analiza indicatorilor tendinţei centrale şi variaţiei în SPSS. 
5. Analiza seriilor interdependente în SPSS. 

6. Exemplu de analiză a informaţiilor de marketing folosind SPSS. 

 

V. Bibliografia minimală obligatorie 

1. Harja, Eugenia, Stângaciu, Oana Ancuţa, „Analiza informaţiei de marketing utilizând 
SPSS”-suport de curs ID, Universitatea din Bacău, 2012; 

2. Harja Eugenia, Stângaciu Oana Ancuţa, „Analiza datelor statistice utilizând SPSS”, Ed. 

Alma Mater, Bacău, 2009; 
3. ***, http://www.spss.ro (site-ul în limba română cu informaţii despre programul SPSS); 
4. ***, http://www.spss.com (site-ul soft SPSS.). 

 

VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 

II 2x12=24 2x12=24 - - 4 

 

VII.  Procedura de evaluare a cunoștințelor: verificare 

 

 

I. Disciplina: Multimedia marketing 

 

II. Statutul disciplinei:  

 

III. Precondiții - 
 

IV. Conţinutul disciplinei:  

1. Introducere în multimedia  

2. Instrumente web: cele mai utilizate forme multimedia  

3. Elemente multimedia  

4. Principii multimedia de realizare a unui website 

5. Principii multimedia de evaluare a unui website 

 

V. Bibliografia minimală obligatorie 

1. Nichifor, B., Multimedia: note de curs, Ed. Alma Mater, Bacău, 2013. 

 

VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 

II 2x12=24 2x12=24 - - 4 

 

VII.  Procedura de evaluare a cunoștințelor: verificare 

 

 

I. Disciplina: Managementul IMM-urilor 

 

II. Statutul disciplinei:  

 

 obligatoriu X opțional  facultativ 

 obligatoriu X opțional  facultativ 
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III. Precondiții - 
 

IV. Conţinutul disciplinei:  
1. IMM-urile–obiect principal al managementului intreprenorial                                                

2. Procesul de creare a IMM –urilor                                                                                             

3. Asigurarea resurselor financiare pentru IMM –uri                                                                

4. Particularităţi ale managementului întreprinderilor mici şi mijlocii                                                       
5. Dezvoltarea IMM-urilor în România 

 

V. Bibliografia minimală obligatorie 

1. Chirleşan D., Neştian A. (coord.), (2009), Întreprinzătorul, firma şi pieţele în spaţiul 
naţional, european şi global, Editura Universităţii A.I.C., Iaşi; 

2. Nicolescu, O., (2001), Managementul întreprinderilor mici şi mijlocii, Editura Economică, 
Bucureşti. 
 

VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 

II 2x12=24 2x12=24 - - 4 

 

VII.  Procedura de evaluare a cunoștințelor: verificare 

 

 

I. Disciplina: Baze de date pentru marketing 

 

II. Statutul disciplinei:  

 

III. Precondiții - 
 

IV. Conţinutul disciplinei:  
1. Definirea şi clasificarea bazelor de date.  
2. Componentele şi arhitectura bazelor de date. 
3. Proiectarea bazelor de date. 

4. Exploatarea unor baze de date internaţionale:. Tempo – online, Eurostat, World Trade 

Organisation, World Bank, OCDE, United Nations – databases 

5. Exemplu de analiză a informaţiilor de marketing extrase din bazelor de date internaţionale. 

 

V. Bibliografia minimală obligatorie 

1. Adriana Olteanu, Magdalena Anghel ,Radu Nicolae Pietraru, „Tehnologia informatiei - 

Baze de date şi utilizarea acestora”, Bucureşti, 2005; 

2. Harja Eugenia, Stângaciu Oana Ancuţa, „Analiza datelor statistice utilizând SPSS”, Ed. 

Alma Mater, Bacău, 2009; 
3. ***, http://www.insse.ro  

4. ***, https://ec.europa.eu/eurostat 

5. ***, https://www.wto.org/ 

6. ***, http://www.worldbank.org/ 

7. ***, http://www.oecd.org/ 

8. ***, http://www.un.org 

 

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 2x12=24 1x12=12 - - 4 

 

VII.  Procedura de evaluare a cunoștințelor: examen 

 

 

I. Disciplina: Preţuri şi concurenţă 

 

II. Statutul disciplinei:  

 

III. Precondiții - 
 

IV. Conţinutul disciplinei:  
1. Evoluţia conceptuală a concurenţei 
2. Politica Uniunii Europene in domeniul concurenţei 
3. Elemente ale raportului dintre politica concurenţei şi competitivitate în România 

4. Test docimologic 

5. Mecanismul preţurilor 
6. Strategii de adaptare a preţurilor la cerinţele pieţei          
7. Intervenţia statului în mecanismul preţurilor 

 

V. Bibliografia minimală obligatorie 

1. Liviana Andreea Nimineţ, Preţuri și Concurenţă. Suport de curs în format electronic. 

 

VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 

II 2x12=24 1x12=12 - - 4 

 

VII.  Procedura de evaluare a cunoștințelor: examen 

 

 

I. Disciplina: Cercetări pentru elaborarea lucrării de licenţă 

 

II. Statutul disciplinei:  

 

III. Precondiții - 
 

IV. Conţinutul disciplinei:  
Studenţii vor realiza un Proiect de cercetare, ce va reprezenta un capitol din lucrarea de licenţă, 
în care se vor parcurge următorii paşi conform Metodologiei cercetării elaborate în proiectul 
POSDRU/156/1.2/G/137623: 

- Stabilirea obiectivelor cercetării şi demersul parcurs în vederea realizării acestora; 

- Stabilirea surselor de date folosite; 

- Rezultatele cercetării; analiză/interpretare. 
 

V. Bibliografia minimală obligatorie 

Ghidul metodologic de elaborarea a temelor cu potenţial inovator de interes comun – realizat în 

cadrul proiectului POS DRU/156/1.2./G/137623 ,,Extinderea oportunităţilor de învăţare prin 
inovare, cercetare şi interacţiune cu mediul de afaceri” 

 

 obligatoriu X 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 

II - 2x30=60 - - 3 

 

VII.  Procedura de evaluare a cunoștințelor: verificare 

 

 

 

 

       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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