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Universitatea de Stat din Moldova 

Facultatea Ştiinţe Economice 

Departamentul „Economie, Marketing şi Turism” 

FIŞA DISCIPLINEI/MODULULUI 

 

PR MANAGEMENT 

Programul de master „Studii în marketing” 

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

Administrarea disciplinei 

Codul Total ore Curs Seminare Laborator 
Studiul 

individual 
Credite 

(ECTS) 

Limba de 

predare 

S.02.A.12 
150 20 20  110 

5 Română 

 

 

Rezultatele 

învăţării:  

Competențe 

Competențele Finalități de studiu 

C3 Proiectarea și planificarea 

activităților în cadrul 

entităților economice în 

elaborarea strategiilor de 

marketing 

C4 Comunicarea eficientă cu 

publicul și piața țintă (factorii 

micromediului) 

C6 Dezvoltarea 

capacităților de a răspunde 

problematicii sociale, 

științifice și etice în 

procesul muncii și vieții 

sociale 

 

 

C3.1. A cunoaște etapele procesului de proiectare și 

planificare  a activităților în cadrul entităților economice  

C3.2. A descrie etapele procesului de planificare și 

proiectare în elaborarea strategiilor de marketing 

C4.2 A explica impactul factorilor asupra comunicării 

eficiente cu publicul și piață țintă 

C4.3. A utiliza tehnicile de comunicare eficiente cu 

publicul și piața țintă 

C4.4. A experimenta, în combinație, diferite metode, 

tehnici și instrumente pentru controlul forțelor de vânzare 

C4.5. A proiecta strategii de comunicare și branding 

la nivel național și internațional 

C6.1. A consemna directivele sociale, etice și 

științifice ale aspectelor evolutive studiilor în marketing 

C6.2. A identifica spectrul problematicii sociale și 

etice în activitatea economică 

C6.3. A analiza impactul activității specifice e 

marketing asupra vieții sociale 
Conținutul 

disciplinei 

Locul si rolul relațiilor publice în economia contemporană 

Tehnici specifice activității de relații publice 

 Clientii adevaratul capital al organizatiei  

 Organizarea procesului de servire a clientilor, ca proces  

 Comunicarea în entitate 

 Sisteme de administrare a relaţiilor din cadrul entitații 

Relațiile cu presa 
Planificarea şi conducerea campaniilor de PR 

 

Evaluarea 

rezultatelor 

Evaluarea curentă se va realiza prin: 

2 atestări – evaluarea curentă-probe scrise; 

Elaborarea și susţinerea produsului lucrului individual- studiu de caz, 

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. 
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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. 

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 

recomandată 

de bază  

1. Cutlip Scott et alli, Effective Public Relations, Prentice Hall, 1994, p. 6 

2. Apud Milo Katie, Yodr Shaon, Gross Peter, Niculescu-Maier Stefan, Introducere in relatii 

publice, Editura NIM, Bucuresti, 1998, p. 27 

3. Apud Staicu Valentin, Stoica Marcela, Stoica Adrian, Relatii publice. Succes si 

credibilitate, Editura Concept Publishing, Bucuresti, 2007, p. 50 

suplimentară  

1. Drăghici,C., Mihai, D. (2010) – Managementul aprovizionării şi vânzării – Curs destinat 

studenţilor IFR , Editura Universităţii din Piteşti, Piteşti 

2. Drăghici,C., Mihai, D., Micu, C. (2010) – Curs de managementul relaţiilor cu clienţii – 

destinat studenţilor IFR , Editura Universităţii din Piteşti, Piteşti 

3. Heiman, S.E., Sanchez, D. (2004) – The new strategic selling, London: Kogan Page 

 

Șef Departament  

V. Bulat                                

dr, conf. univ.                            
 

  

 

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

