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Administrarea disciplinei 

Codul Total ore Curs Seminare Laborator 
Studiul 

individual 

Credite 

(ECTS) 

Limba de 

predare 

S.04.O.031 
150 26 52 - 72 5 

Română/ 

rusă 

S.05.O.028 
150 12 18 - 120 5 

Română/ 

rusă 

 

Rezultatele 

învăţării:  

Competențe 

Competențele Finalități de studiu 

 

C1 Cunoașterea conceptelor, 

teoriilor, metodelor şi 

instrumentelor de natură 

economico-socială în entităţile 

private şi publice; 

 

C2 Culegerea, analiza şi 

interpretarea de date şi informaţii 

referitoare la problemele pieţei; 

 

C5Organizarea şi desfăşurarea 

activităţilor de marketing şi logistică 

în entităţile private şi publice 

relevante cerinţelor pieţei 

• A identifica, defini concepte, teorii, metode și instrumente de 

natură economico-socială în entitățile private și publice 

• A evalua critic conceptele, metodele și instrumentele de natură 

economico-socială folosite pentru rezolvarea de probleme 

• A descrie metodele, tehnicile și instrumentele de culegere, 

analiză a datelor referitoare la problemele pieței 

• A utiliza metodele, tehnicile și instrumentele de culegere, analiză 

și interpretare a datelor referitoare la o problemă din domeniul 

specific marketingului în servicii. 

• A aplica metodele, tehnicile și instrumentele pentru elaborarea 

rapoartelor privind cercetarea pieței 

• CA efectua prognoze a evoluției pieței pe baza datelor și 

informațiilor statistice 

• A aplica metodele, tehnicile și instrumentele pentru elaborarea 

rapoartelor privind cercetarea pieței în raport cu schimbările 

mediului de marketing; 

• A descrie procesul de desfășurare a activităților în conformitate 

cu legile și normele stabilite; 

• A evalua critic modalități de aplicare a metodelor, funcțiilor 

administrative relevante pieței 

 

Conținutul 

disciplinei 

Elementele conceptuale definitorii ale marketingului serviciilor 

Mediul de marketing al firmei de servicii/ 

Comportamentul consumatorului de servicii 

Management – marketing strategic în serviciin 

Piaţa întreprinderii de servicii 

Strategiile întreprinderii de servicii şi factorii ce le influențează 

Politica de produs  în servicii 

Politica de preţ în servicii 

Politica de distribuţie în servicii 

Politica de promovare în servicii 

Elementele conceptuale definitorii ale marketingului serviciilor 

Mediul de marketing al firmei de servicii/ 



Comportamentul consumatorului de servicii 
 

Evaluarea 

rezultatelor 

Evaluarea curentă se va realiza prin: 

2 testări – evaluarea curentă-probe scrise; 

Elaborarea și susţinerea produsului lucrului individual-referat, 

aprecierea în rezultatul participării la seminare 

Evaluarea finală- examen scris sau asistat la calculator,în baza testului clasic care include itemi de divers nivel 

de complexitate: a) cunoaștere; b) aplicare; c) integrare. 

Nota generală se va determina ca o medie ponderată în modul următor: 

• evaluare curentă, inclusiv produsul lucrului individual – 60%; 

• evaluare finală – 40% 

 

Studiul 

individual 

Studiul  individual sub forma de PROIECT DE INVESTIGAȚIE. Cerințele și termenele de elaborareși 

prezentatre se conțin în curriculum-ul la disciplină  la capitolul V ”Studiul individual” (poate fi accesat pe 

platforma e-learning www.moodle.usm.md ). 
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