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Universitatea de Stat din Moldova 

Facultatea Ştiinţe Economice 

Departamentul „Economie, Marketing şi Turism” 

Pentru specialitatea: 0414 Marketing și logistică 

 

FIŞA DISCIPLINEI/MODULULUI 

 

MARKETING INDUSTRIAL 

Responsabil de disciplină/modul: dr. lect. univ. DOMBROVSCHI Ina 

Administrarea disciplinei 

Codul Total ore Curs Seminare Laborator 
Studiul 

individual 

Credite 

(ECTS) 

Limba de 

predare 

S.04.A.0.32 120 26 26 - 68 
4 

Română/ 

rusă/engleză 

S.05.A.0.32 120 12 8 - 100 
4 Română 

 

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. 

 

C5 Organizarea și desfășurarea 

activităților de marketing și 

logistică în entitățile private și 

publice relevante cerințelor pieței; 

de cunoaștere: 

•  A cunoaște concepte, teorii, metode şi instrumente de  natură 

economico-socială în entităţile private; 

• A identifica, defini concepte, teorii, metode şi instrumente de natură 

economico-socială în entitățile private și publice; 

• A aplica concepte, teorii, metode și instrumente de marketing și 

logistică în entitățile private și publice pentru rezolvarea 

problemelor; 

• A identifica şi defini metodele, tehnicile şi instrumentele de 

culegere, analiză şi interpretare a datelor referitoare la factorii care 

determină schimbările mediului de marketing; 

• A descrie metodele, tehnicile și instrumentele de culegere, analiză a 

datelor referitoare la problemele pieței; 

• A descrie procesul de desfășurare a activităților de marketing 

industrial în conformitate cu legile și normele stabilite. 

Conținutul 

disciplinei 

Semnificația marketingului industrial 

Piața industrială 

Informația în cadrul pieței industriale. Sistemul informațional de marketing 

Cercetări de marketing industrial 

Comportamentul consumatorului industrial 

 Segmentarea pieţei consumatorilor industriali şi poziţionarea pe piaţă 

Strategii de marketing 

Politica de produs 

Prețul în marketingul industrial 

Distribuția produselor industriale 

Promovarea în cadrul pieței industriale 

Evaluarea 

rezultatelor 

Evaluarea curentă se va realiza prin: 

2 testări – evaluarea curentă-probe scrise; 

Elaborarea și susţinerea produsului lucrului individual-plan de marketing, 

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% 
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Studiul 

individual 

Studenții vor elabora un proiect de investigație individual sau de grup. 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 ). 

Bibliografie 

recomandată 

Recomandată: 

  

1. Anghel, L.D. Marketing industrial (Business to business marketing): note de curs. Editura ASE, 

București , 2004. 177 p. ISBN 973-594-550-9 

2. Balaure, V. Marketing. Ed. Uranus, Bucureşti, 2000, 575 p. ISBN 973-9021-45-X 

3. Dombrovschi, I., Gotișan, I. Rolul Zonei Economice Libere „Bălţi” în atragerea investițiilor și 

asigurarea creșterii economice. In: Materialele Conferinţei Ştiinţifico-Practică 

Internaţională „Dezvoltare economică și cercetare”, UCCM, Chişinău, 18 – 19 martie 2021, p. 73-79, 

0,42 c.a. ISBN 978-9975-81-058-6. 

4. Dumitrescu, M. Marketing industrial. Editura Politehnica Press, București, 2004. 151 p. ISBN 973-

8449-39-1.  

5. Gabor, M.R. Comportamentul consumatorului. Studii de caz. Aplicaţii. Cercetări, Ed. 

Universităţii Petru Maior, Tîrgu Mureş, 2011. 

6. Găvruş, C., Marketing industrial, Editura Universităţii Transilvania din Braşov, Brașov, 2013. 125 p. 

7. Kotler, Ph. Managementul marketingului. Bucureşti, Teora, 2005, 1004 p. ISBN1-59496-025-9 

8. Kotler, P., Armstrong, G. Principiile marketingului. Ed. Teora, București, 2016, 1042 p. ISBN1-594496-

083-6. 

9. Niţă, C., Popescu, M. Dicţionar de marketing şi de afaceri. Bucureşti: Ed. Economică, 2000. 366 p. 
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