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Universitatea de Stat din Moldova 

Facultatea Ştiinţe Economice 

Departamentul „Economie, Marketing şi Turism” 

FIŞA DISCIPLINEI/MODULULUI 

 

MARKETING RELAȚIONAL 

Programul de master „Studii în marketing” 

Responsabil de disciplină/modul: Ludmila Pascari, dr. conf. univ. 

Administrarea disciplinei 

Codul Total ore Curs Seminare Laborator 
Studiul 

individual 
Credite 

(ECTS) 

Limba de 

predare 

S.03.A.11 150 20 20  110 5 Română 

 

Rezultatele 

învăţării:  

Competențe 

Competențele Finalități de studiu 

C5 Organizarea şi desfăşurarea 

activităţilor de marketing şi 

logistică în entităţile private şi 

publice relevante cerinţelor 

pieţei 

C7 

C5.1. A descrie procesului de luare a deciziilor optime în 

condiții de certitudine, incertitudine, risc și faliment 

C5.3. A elabora strategiilor privind politicile marketingului 

relational în cadrul entităților economice 

C5.6.A elabora unui plan de acțiuni privind adaptarea 

activităților de bază a entității la cerințele pieței 

Conținutul 

disciplinei 

Elemente conceptuale definitorii ale marketingului relaţional  

Specificul relațiilor de afaceri 

 Profitabilitatea clientului 

 Controlul managementului fidelizării clienţilor 

 Ataşamentul clientului faţă de întreprindere 

Managementul plângerilor şi reclamaţiilor 

Tehnologia informaţiei pentru gestiunea relaţiilor cu clienţii 

Orientarea spre client în marketingului relaţional  
 

Evaluarea 

rezultatelor 

Evaluarea curentă se va realiza prin: 

2 atestări – evaluarea curentă-probe scrise; 

Elaborarea și susţinerea produsului lucrului individual-studiu de caz privind procesul branding și 

comunicare de marketing, aprecierea în rezultatul participării la seminare. 

Evaluarea orală: 

La prezentarea orală vor participa toți coechipierii (doar un student – în cazul când a ales să 

realizeze lucrul individual de unul singur).  

Evaluarea prezentării orale se efectuiază prin întrebări-răspunsuri referitoare la sarcinile de lucru 

realizate în echipă/individual utilizând tehnica conversației de verificare. 

Nota finală la disciplină se calculează conform Regulamentului de evaluare a randamentului 
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academic al USM:   Nota semestrială (60%) + Nota de la examen(40%) 

Lucrul 

individual 

Studenții vor elabora un studiu ştiinţific cu aplicarea conceptelor, teoriilor, metodelor, 

instrumentelor economice de cercetare pe anumite tematici la nivelul entităţii economice sub formă 

de: studiu de caz 

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

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

Bibliografie 

recomandat

ă 

de bază  

1. Kotler Philip, 2003. Marketing Insights From A To Z. 80 Concepts Every Manager Needs To 

Know. New Jersey: Johm Wiley&Sons Inc.  

2. Jackson, Barbara Bund, ‘Build Customer Relationships That Last’. Harvard Business Review, 

November–December 1985b, pp. 120–8. 

3. Jones O. Thomas, Sasser, W. Earl, 1995. Why Satisfied Customers Defect. Harvard Business 

Rreview, 73(6), pp. 88-100. 

suplimentară  

1. Pascari L. Age of “Sustainable Modernity” (coautor Maria-Gabriella Baldarelli) 

Springer International Publishing A.  Print ISBN   978-3-319-50916-7, 2017. Bologna, 

Italy. pp 1-34 

2. Parasuraman A., Zeithaml A. Valarie, Berry L. Leonard. 1985. A Conceptual Model of Service 

Quality and Its Implications for Future Research,Journal of Marketing, 49 (3), pp. 41-50.  

3. Payne A., Handbook of CRM: Achieving Excellence in Customer Management, Butterworth 

Heinemann, Oxford, 2005.. 

 

Șef Departament  

V. Bulat                                

dr, conf. univ.                            
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