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Universitatea de Stat din Moldova 

Facultatea Ştiinţe Economice 

Departamentul „Economie, Marketing şi Turism” 

FIŞA DISCIPLINEI/MODULULUI 

 

Trade Marketing  

Programul de master „Studii în marketing” 

Responsabil de disciplină/modul: Anatolie Gîrjău, Lector invitat. 

Administrarea disciplinei 

Codul Total ore Curs Seminare Laborator 
Studiul 

individual 
Credite 

(ECTS) 

Limba de 

predare 

F.01.O.03 240 30 30 - 180 8 Română 

 

Rezultatele 

învăţării:  

Competențe 

Competențele Finalități de studiu 

C1. Aplicarea teoriilor 

de marketing, logistică, 

branding și comunicare în 

activitatea economică a 

entității; 

C5. Estimarea 

indicatorilor de performanță a 

activității de marketing în 

raport cu indicatorii 

economico-financiari; 

C7. Dezvoltarea 

capacităților de a răspunde 

problematicii sociale, 

științifice și etice în procesul 

muncii și vieții sociale. 

C1.1 A cunoaște în profunzime  conceptele, teoriile, metodele 

şi instrumentele domeniului de specializare  

C1.3. A aplica aparatul  conceptual și metodologic în situații 

problemă, incomplet definite pentru rezolvarea lor 

C1.5. A evalua critic un proiect din perspectiva conceptelor, 

metodelor și instrumentelor utilizate pentru soluționarea 

situațiilor concrete 

C1.6. A elabora noi concepte și teorii specializate, inovative în 

domeniul profesional 

C5.2. A explica modalitatea de aplicare a indicatorilor de 

performanță în activitatea economică și de marketing a entității 

C5.4. A determina impactul vânzărilor asupra indicatorilor de 

performanță de marketing 

C5.6. A argumenta direcțiile de modificare a strategiilor de 

marketing în contextul creșterii performanței entității 

C7.1. A consemna directivele sociale, etice și științifice ale 

aspectelor evolutive studiilor în marketing  

C7.4.  A compara problemele sociale, științifice și etice în 

procesul muncii și vieții sociale 

C7.6.  A dezvolta politici sociale și etice în contextul economiei 

sustenabile 

Conținutul 

disciplinei 

Vânzarea, Etapele vânzării, Negocierea  

Managementul vânzărilor 

Marketing în vânzări 

Strategii de marketing în vânzări 

Elaborarea campaniilor promoționale in Retail (FMCG) 

Prețul si politica de preț 

Tehnici și metode de amplificare a vânzărilor 

Tehnologii utilizate in Managementul și Marketingul vânzarilor 
 

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 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: 

Atestare 1 Atestare 2 

Lucrul individual 

 (format 

WORD/PDF) 

Prezentarea 

orală 
Nota finală 

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

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.KOTLER, Ph., KELLER, K. L. Marketing Management, ediția a 16-a, PH, 2016. 

2.PAPUC M., Gestiunea forțelor de vânzare, Editura Universitară, București, 2010 

3. Guschin V. FMCG. Как наладить бизнес-процессы Editura Piter 2017  

suplimentară  

1. IMBRIALE, R. Motivational Marketing: How to Effectively Motivate Your Prospects to 

Buy Now, Buy More, and Tell Their Friends Too!, AMSTA, 2008. 

2. MUNTEANU, C. (coord.), MAXIM, E. SASU, C. Marketing: principii, practici, 

orizonturi. Iași: Sedcom Libris, 2011. 280 p.  

3. PURCĂREA, Th. Distribuţie şi merchandising, Editura Universitară Carol Davila, 

Bucureşti, 2007  

4. Н.  Ю.  Гузелевич.  «Фокусы мерчандайзинга. Эффективные «трюки» для 

торговцев и поставщиков» Editura Piter 2010 

5. Ю.  Шкляревский.  «Trademark. Как бренд-менеджеры делают это» Editura Piter 

2016 

6. С.  В.  Сысоева, Е.  А.  Бузукова.  «Категорийный менеджмент. Курс управления 

ассортиментом в рознице» Editura Piter 2015 

 

Șef Departament  

V. Bulat                                

dr, conf. univ.                            
 

  

 

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

