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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 

MANAGEMENTUL SERVICIILOR DE MARKETING 

Responsabil de disciplină/modul: Natalia ANTOCI, dr., conf.univ 

Administrarea disciplinei 

Codul Total ore Curs Seminare Laborator 
Studiul 

individual 

Credite 

(ECTS) 

Limba de 

predare 

S.05.A.0.40 150 30 60 - 60 5 Română/ 

rusă/engleză 

S.07.A.0.40 150 20 16 - 114 5 Română 

 

Rezultatele 

învăţării:  

Competențe 

Competențele 

C1. cunoașterea și 

înțelegerea practicii, teoriei aplicată 

și metodelor pentru gestiunea 

activităților de marketing și 

logistică în context național și 

internațional; 

 

C2. Culegerea, analiza şi 

interpretarea de date şi informaţii 

referitoare la problemele pieţei;   

 

C3. organizarea procesului 

de cercetare de marketing pentru 

evaluarea poziției concurențiale a 

unei afaceri pentru elaborarea 

mixului de marketing al companiei; 

 

C6. participarea în echipele 

multidisciplinare legate de 

activitatea companiei și planificarea 

independentă și implementarea 

planurilor legate de marketing și 

logistică; 

Finalități de studiu 

• A cunoaște conceptele, teoriile, metodele şi instrumentele de 

marketing și logistică în entităţile private şi publice 

• A descrie procesul de realizare, evaluare a proiectelor în 

marketing 

• A cunoaște ariilor de competență și aplicare a specialiștilor din 

domeniul profesional 

• A caracteriza componentele proiectelor din domeniul marketing 

• A distinge categoriile de probleme sociale și etice referitoare la 

marketing 

• A elabora strategii privind politicile marketing în cadrul 

entităților economice 

• A organiza activități antreprenoriale prin gestionarea eficientă a 

resurselor materiale, umane și financiare 

• A evalua critic modalitățile de aplicare a metodelor, funcțiilor 

administrative relevante pieței 

• A argumenta utilitățile privind elaborarea și implementarea 

proiectelor în domeniul serviciilor 

• A organiza procesul de monitorizare, elaborare și realizare a 

proiectelor din domeniul serviciilor  

• A cunoaște ariile de competență și aplicare a specialiștilor din 

domeniul profesional 

• A argumenta metodele etice privind rezolvarea problemelor 

sociale 

Conținutul 

disciplinei 

Managementul activității de marketing 

Marketing-controllingul și comunitățile de seniori marketeri 

Strategii pentru furnizarea serviciilor 

Premisele fizice: elemente, tipuri și rolul mediului fizic în servicii 

Proiectarea procesului de servire pentru crearea de valoare 

Calitatea serviciilor și standardizarea produselor 

Managementul proiectelor în servicii 

Monitorizarea și evaluarea satisfacţiei clienţilor 

Gestiunea competențelor resurselor umane din departamentul marketing 

Planificarea, monitorizarea, evaluarea și auditul activității de marketing în cadrul întreprinderilor 

Marketing relațional și managementul relațiilor cu clienții (CRM) 

Multi Level Marketing 

Globalizarea industriei serviciilor 

Evaluarea 

rezultatelor 

Evaluarea curentă se va realiza prin: 

2 testări – evaluarea curentă-probe scrise; 

Elaborarea și susţinerea produsului lucrului individual-studiu de caz, 
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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 

Studenții dintr-o grupă academică își aleg un domeniu de activitate conform CAEM, creează echipe a câte 2 

persoane, elaborează o analiză complexă asupra activității ramurii cu privire la Structura proiectului de 

investigare. 

Cerințele și termenele de elaborareși prezentatre se conțin în curriculum-ul la disciplină  la capitolul V 

”Studiu individual” . Încărcat pe platforma Moodle, în format PPT și WORD. Susținut în cadrul unei 

conferințe de totalizare 

Bibliografie 

recomandată 

de bază  

1. Cetina I.  Marketingul serviciilor. Teorie şi aplicaţii. Bucureşti: Uranus, 2006. 

2. Inițierea în managementul serviciilor / coordonator Radu Emilian, București, expert 2001 – 316p. 

3. Jivan Alexandru. Managementul serviciilor. Bucureşti: Editura de Vest, 1998. 231 p. 

suplimentară  

1. Androniceanu Armenia – Managementul schimbărilor, Ed.ALL, 1998; 

2. Clive Holtham „Key Challenges for Public Services Delivery” , Leslie Willcocks şi Jenny Harrow 

(editori) – „Rediscovering Public Services Management” 1992; 

 


