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Universitatea de Stat din Moldova 

Facultatea Ştiinţe Economice 

Departamentul „Economie, Marketing şi Turism” 

FIŞA DISCIPLINEI/MODULULUI 

 

CERCETĂRI ȘI ANALIZĂ DE PIAȚĂ 

Programul de master „Studii în marketing” 

Responsabil de disciplină/modul: Bulat Veronica, dr. lect. univ. 

Administrarea disciplinei 

Codul Total ore Curs Seminare Laborator 
Studiul 

individual 
Credite 

(ECTS) 

Limba de 

predare 

F.01.O.02 210 30 30 0 150 7 Română 

 

 

 

Rezultatele 

învăţării:  

Competențe 

Competențele Finalități de studiu 

C2. Organizarea activității de 

cercetare și analiză de piață în 

vederea fundamentării  

programelor de marketing  și a 

planurilor entității economice;  

C5. Estimarea indicatorilor de 

performanță a activității de 

marketing  în raport cu 

indicatorii economico-financiari; 

 

C2.1 A identifica direcțiile de dezvoltare teoretice specifice 

studiilor în marketing 

C.2.3 A implementa metode și tehnici combinate și nuanțate 

situațiilor concrete, generate de fenomenele activității de 

marketing 

C2.4. A determina fenomenele de piață în vederea realizării 

programelor de marketing 

C2.5. A aprecia eficiența fiecărei soluții propuse pentru 

organizarea activităților de marketing  

C2.6. A crea programe și planuri de marketing în baza 

rezultatelor cercetărilor de marketing 

C5.2. A defini ipotezele specifice în context tangențial cu alte 

domenii conexe 

C5.3. A elabora proiecte specifice de cercetare utilizând metode 

calitative și cantitative într-un mod inovativ 

C5.4. A aplica strategiile politicilor de marketing 

C5.5. A propune modificări și restructurări a funcțiunii de 

marketing în condițiile concurenței acerbe 

Conținutul 

disciplinei 

Măsurarea și scalarea fenomenelor de piață 

Cercetarea cererii de mărfuri 

Cercetarea ofertei de mărfuri 

Analiza politicii de produs pe piață 

Cercetarea politicii de preț pe piață 

Investigarea politicii de distribuție a produselor pe piață 

Analiza politicii de promovare a produselor pe piață 
 

Evaluarea 

rezultatelor 

Evaluarea curentă se va realiza prin: 

2 atestări – evaluarea curentă-probe scrise; 

Elaborarea și susţinerea produsului lucrului individual-simulare experimentală, 

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. 

Evaluarea finală, conform modelului  PBL, propus pentru anul de studii 2020-2021, se va efectua 

în baza rezultatelor acumulate anterior, pentru fiecare disciplină, în modul următor: 
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Atestare 1 Atestare 2 

Lucrul individual 

 (format 

WORD/PDF) 

Prezentarea 

orală 
Nota finală 

15% 15% 40% 30% 0,15A1+0,15A2+0,4LI+0,3P

O 
 

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: simulare experimentală 

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

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

Bibliografie 

recomandat

ă 

de bază  

1. Cătoiu I.(coord.). Cercetări de marketing. Bucureşti: Uranus, 2009. 245 p. 

2. Constantin C. Analiza datelor de marketing, aplicații în SPSS. Bucuresti: C.H.Beck, 2012. 

242 p. 

3. Cooper Lee G., Nakanishi Masao. MARKET-SHARE ANALYSIS. Evaluating 

Competitive Marketing Effectiveness. London: by Kluwer Academic Publishers, 2010. 

290 p. 

suplimentară  

1. Zikmund William G., Babin Barry J.  Essentials of Marketing Research, 4th Edition. 

Mason: South-Western Cengage Learning, 2010. 457 p. 

2. Булат Вероника, Основы управления запасами на складах. В: «Научный вестник 

Ужгородского национального университета. Серия: Международные экономические 

отношения и мировое хозяйство» Выпуск 33/2020. Ужгород, Украина. с. ?? 

ISSN: 2413-9971 (категорию «Б» Реферативные базы данных: НБУ им. В.В. 

Вернадского; Index Copernicus; Google Scholar) 

 

Șef Departament  

V. Bulat                                

dr, conf. univ.                            
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