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Universitatea de Stat din Moldova 

Facultatea Ştiinţe Economice 

Departamentul Economie Marketing și Turism 

FIŞA DISCIPLINEI/MODULULUI 

 

Disciplina Marketing și logistică 

Responsabil de disciplină/modul: Buzdugan Adriana, dr., conf.univ. 

Administrarea disciplinei 

Codul Total ore Curs Seminare Laborator 
Studiul 

individual 

Credite 

(ECTS) 

Limba de 

predare 

F.02.O.0.11 150 30 45 - 105 
5 ro, ru, eng 

F.03.O.0.11 150 12 18 - 120 
5 ro, ru, eng 

 

Rezultatele 

învăţării:  

Competențe 

Competențele Finalități de studiu 

C1. Cunoașterea 

conceptelor, teoriilor, metodelor 

de bază ale științei economice în 

raport cu problemele teoretice și 

practice tipice; 

C2. Utilizarea metodelor, 

instrumentelor și tehnicilor de 

cercetare economică în contextul 

elaborării de proiecte, rapoarte, 

previziuni și alte demersuri 

profesionale; 

C3. Interpretarea 

informației economice și 

reglementărilor în domeniu, 

utilizând aparatul metodologic 

cantitativ și calitativ în contextul 

luării deciziilor economice; 
 

 A cunoaște concepte, teorii, metode şi instrumente de natură 

economico-socială în entităţile private şi publice 

 A aplica conceptele, teoriile, metodele și instrumentele 

economiei în diverse situaţii profesionale şi de viaţă 

pentru rezolvarea problemelor specifice nivelului 

microeconomic;  

 A compara conceptele teoriile, metodele și 

instrumentele economiei în entitățile private și publice 

pentru probleme din domeniul microeconomic; 

 A evalua critic conceptele, teoriile, metodele și 

instrumentele  economiei folosite pentru rezolvarea de 

probleme specifice nivelului microeconomic; 

 A cunoaște metodele și instrumentele de analiză 

referitoare la problemele pieței în raport cu schimbările 

mediului financiar bancar; 

 A analiza şi interpreta date şi informaţii referitoare la 

problemele firmei pe piaţa cu concurenţă perfectă şi 

imperfectă.  
 

Conținutul 

disciplinei 

Fundamentele socio-economice ale marketingului 

Mediul de marketing al întreprinderii 

Piața: segmentarea și poziționarea pieței 

Cercetări de marketing: conținut, domenii de aplicare, tipologie 

Comportamentul consumatorului individual și de afaceri 

Politica de produs: strategii de marcă și brand 

Politica de preț: de la costuri de producție la profit 

Politica de distribuție și logistica mărfurilor 

Politica de comunicare de marketing și promovare 

Organizarea activității de marketing 

Evaluarea 

rezultatelor 

Evaluarea curentă se va realiza prin: 

2 testări – evaluarea curentă-probe scrise; 

Elaborarea și susţinerea produsului studiului individual-Proiect de investigație 

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 studiului individual – 60%; 

 evaluare finală – 40% 

Studiul 

individual 

Studenții vor elabora un Proiect de investigație.  

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

”Studiu individual” (poate fi accesat pe platforma e-learning www.moodle.usm.md ). 

http://www.moodle.usm.md/
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Bibliografie 

recomandată 

de bază  

1. Kotler Ph., Amstrong G. Principiile marketinglui. Ediția 4. București: Teora, 2008. 1042 p. 

2. Kotler Ph., Amstrong G. Principles of marketing. 14th edition. Pearson Prentice Hall, 2012. 740 p. 

3. Lendrevie J.; Lévy J.; Lindon D. Mercator, théorie et pratique du marketing. Paris: Dalloz – 7e édition, 

2009. 1168 p. 

4. Petrovici S., Muștuc S., Golovco V. Marketing (Probleme, cazuri, teste) - Chișinău. Ed. ASEM, 2004. 

5. Tabarcea A., Buzdugan A. Culegere de teste și studii de caz la Marketing. Ch.: CEP USM, 2017, 5 c.a. 

6. Tabarcea A., Petrocivi A.: Marketing. Caiet de studiu - Chișinău CE USM, 2003 - 83p. 

7. Котлер Ф., Келлер К. Маркетинг Менеджмент. 12-е издание. М.: Питер, 2008. 814 с. 

suplimentară  

1. Asociația Americană de Marketing http:// www. Marketing power. com 

2. Biroul Național de Statistică  http://www.statistica.md/ 

3. Gribincea Alexandru. Marketing: material didactic. Chișinău: USM, 2007 - 120 p. 

4. Journal of Marketing http://www.journals.marketingpower.com 

5. Onofrei A., Tabarcea A., Buzdugan A., Ghid metodic pentru susținerea examenului de licență la 

Marketing și logistică. Ch.: CEP USM., 2017, 4,6 c.a. 

6. Revista Română de Marketing http://www.revistademarketing.ro/ 

7. Журнал «Новости Маркетинга»  http://www.marketingnews.ru/ 

8. Завьялов П.С. Маркетинге схемах, рисунках, таблицах. Учебное пособие. М. 2001. 
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