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MARKETING ȘI LOGISTICĂ 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea  Electronică și Telecomunicații 

Departamentul Telecomunicații 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 0710.1 Inginerie și Management în Telecomunicații 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

III (învăţământ cu frecvenţă); 
IV (învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

6 
 

7 

E 
 

E 
 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
5 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Seminar 
Proiect de 

an 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicaţii 

150 45 30 - 45 30 

150 10 8 - 70 62 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Teoria economică, marketingul serviciilor, statistica,management. 

Conform competenţelor Formarea deprinderilor de a identifica conceptele de marketing în 

activitatea întreprinderii, de a identifica problemele specifice, 

precum și a abilităților de a desfășura acțiuni de marketing ca 

organizarea activităților specifice, creare a ofertei, stabilire și 

menținere a relațiilor cu diferite  categorii de public, comunicare, 

planificare strategică și operașională de marketing. 
 

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de echipament 

informatic şi software pentru prezentări multimedia, conexiune la internet. Nu vor 
fi tolerate întârzierile studenţilor, precum şi convorbirile telefonice în timpul cursului. 

Seminar La lecțiile de seminar studenții vor fi orientați spre studierea notelor e curs, a manualelor 
și a altei literaturi de specialitate, rezolvarea problemelor, studiilor de caz, prezentarea 
de referate și comunicări tematice, la alegere,  cît și spre întocmirea unui program de 
marketing pe exemplul unei unități prestatoare de servicii de comunicații electronice. 
 

5. Competenţe specifice   acumulate 

Competențe 

profesionale 

C2. Aplicarea metodelor de bază pentru achiziția și prelucrarea semnalelor. 

       C2.1. Caracterizarea temporală, spectrală si statistică a semnalelor. 

       C2.2.  Explicarea și interpretarea metodelor de achiziție și prelucrare a 
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semnalelor. 

C.2.3. Utilizarea mediilor de simulare pentru analiza și prelucrare a 

semnalelor. 

C.2.4. Utilizarea de metode și instrumente specifice pentru analiza semnalelor. 

C.2.5. Proiectarea modulelor funcționale  de prelucrare digitala a semnalelor 

cu implementare hardware și software. 

   C4. Conceperea,implementarea și operarea serviciilor de date, voce, video, bazate 

pe înțelegerea și aplicarea noțiunilor fundamentale din domeniul comunicațiilor și 

transmisiunii informației, managementului și marketingului. 

C4.1. Identificarea conceptelor fundamentale referitoare la transmisiunea 

informației și la comunicațiile analogice și digitale. 

C4.2. Explicarea și interpretarea principalelor cerințe și tehnici specifice de 

abordare pentru transmisiunea de date, voce și video. 

C.4.3. Rezolvarea de probleme practice utilizând cunoștințe generale privind 

tehnicile multimedia. 

C.4.4. Utilizarea parametrilor specifici în evaluări bazate pe conceptul de 

calitate a serviciilor în comunicații. 

C.4.5. Dezvoltarea serviciilor moderne  de telecomunicații.  

C6. Rezolvarea problemelor specifice pentru rețele de comunicații de bandă largă: 

propagare în diferite medii de transmisiune, circuite și echipamente pentru gamele de 

microunde și unde optice, analiza și planificarea afacerii. 

C6.1. Identificarea/ definirea/prezentarea legilor câmpului electromagnetic în 

abordarea problemelor specifice propagării și transmisiei  informației. 

C6.2. Explicarea metodelor specifice de implementare a tehnicilor de 

comunicații, managementului și marketingului în domeniul telecomunicațiilor. 

C.6.3. Rezolvarea de probleme practice utilizând metode de proiectare a 

circuitelor optoelectronice, planificare, acoperire, selecție și amplasarea 

echipamentelor de emisie-recepție. 

C.6.4. Utilizarea parametrilor de calitate și a tehnicilor de măsură specifice 

mediilor de propagare și transmisie. 

C.6.5. Elaborarea proiectelor privind echipamentele de emisie/recepție. 

 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Cunoașterea și înțelegerea modului în care unitățile economice pot și trebuie să se 
conecteze la mediul social,economic și instituțional prin intermediul marketingului și 
logisticii. 
  

Obiectivele specifice - Fameliarizarea studenților cu o serie întreagă de concepte  necesare înțelegerii 
specificului marketingului în raport cu alte domenii și secializări; 

- Deprinderea de către studenți  a unor abilități practice de analiză și sinteză a 
activității de marketing precum și formularea unor strategii de marketing viabile; 

- Să poată să identifice cele mai importante și relevante categorii de public; 
- Să poată să elaboreze o strategie de marketing și să o integreze în cadrul 

strategiei manageriale  ; 

- Să creeze un plan de marketing pentru o întreprindere nou creată; 

Să elaboreze o publicitate sau a o reclamă pentru un produs sau serviciu concret; 

- Să organizeze și să pună în aplicare activiatea de marketing în întreprindere; 

- Să analizeze criteriile care condiționează modificarea sistemului logistic și să 
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prognozeze limitele acestor modificări abilitatile de indeplinire a documentelor.  
7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T.1. Conceptul de marketing în economia contemporană. 2 0,5 

T.2. Mediul de marketing al întreprinderii.  2 0,5 

T.3. Piața în viziunea de mrketing. 2 0,5 

T.4. Particularităţile pieţei de telecomunicaţii. 3 0,5 

T.5. Segmentarea pieței. 2 1 

T.6. Cercetarea de marketing- process essential  în  fundamentarea  deciziilor de 

marketing.  Conceptul și tipologia cercetărilor de marketing. 

2 1 

T.7. Metode și tehnici de culegere și analiză a informațiilor în cercetările de 

marketing. 

2 1 

T.8. Cercetarea comportamentului consumatorului. 2 1 

T.9. Segmentarea pieții. 2 1 

T.10. Planificarea strategică de marketing. Conținutul programului de marketing. 2 1 

T.11. Politica de produs (de serviciu) - componentă a mixului de marketing. 2 1 

T.12. Politica de produs. Strategii în domeniul produsului 2 1 

T.13. Rolul politicii de preț în mixul de marketing. 2 0,5 

T.14. Politica promoțională. Fundamentarea comunicării de marketing. 2 0,5 

T.15. Politica promoțională. Conținutul mixului promoțional. 2 0,5 

T.16. Politica de plasament – componentă a mixului de marketing. 2 0,5 

T.17.  Canalele de distribuție. 2 1 

T.18. Distribuția fizică și strategiile de ei de dezvoltare. 2 0,5 

T.19. Logistica și rolul ei în economie. 2 0,5 

T.20.   Relația dintre logistica și marketing. 2 0,5 

T.21. Fluxurile materiale, clasificări și prognosticuri. 2 0,5 

T.22. Proiectarea sistemelor logistice în funcție de tipul întreprinderii. 3 1 

Total 45 16 

 

Tematica activităţilor didactice 
Numărul de ore 

învăţământ învăţământ 
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cu 
frecvenţă 

cu frecvenţă 
redusă 

Tematica  seminarelor 

S .1. Rolul esenţial al marketingului în cadrul organizaţiilor şi al societăţii. 1 0,25 

 S.2. Efectele caracteristicilor serviciilor asupra deciziilor de marketing. 1 0,5 

S.3. Principiile studierii mediului de marketing al întreprinderii. 2 

 

0,25 

S.4. Dimensiunile pieței unei  firme. 1 0,25 

S.5. Caracterictica pieţei serviciilor de comunicații electronice. 1 0,25 

S.6. Cercetările de marketing - chestionarul  îndoielnic, scalarea aprecierii 

consum. Scara Likert. 

2 0,5 

S.7. Elaborarea unei cercetări de marketing specifice pieţei de comunicații 

electronice. 

2 0,5 

S.8. Factorii comportamentului de consum. 1 0,25 

S.9. Identificarea segmentelor de piaţă şi alegerea pieţelor 
ţintă. 

1 0,5 

 S.10. Întocmirea unui plan de marketing. Analiza SWOT. 1 0,5 

S.11. Decizii ale politicii de produs. 2 0,25 

S. 12. Strategii de produs. Studii de caz. 1 0,5 

S.13. Procesul şi metodele de stabilire a preţurilor. 2 0,25 

S.14.  Modalităţile de promovare  a serviciilor pe piaţă.  1 0,5 

S.15. Strategii de promovare. Stdii de caz. 2 0,25 

S.16. Decizii ale politicii de distribuţie. 1 0,5 

S.17. Planificarea, coordonarea şi controlul activităţilor de 
distribuţie. 

2 0,25 

 S.18. Strtegii de dezvoltare a distribuției fizice. 2 0,25 

S.19. Importanța logisticii în economie. 2 0,5 

S.20. Conexiunile logisticii cu marketingul și producția. 2 0,25 

S. 21. Fluxurile materiale, clasificări și prognosticuri. 2 0,5 

S.22. Proiectarea sistemelor logistice în funcție de tipul întreprinderii  0,25 

Total 45 8 

8. Referinţe bibliografice 
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simplu, ed. a II-a, Ed.polirom, Iaşi, 2005. 
5. Ciucan-Rusu L., Laszló H. Logistica distribuției mărfurilor. –  SAEX,  Sibiu 2007 .  
6. Gay, R., Alan, C. & Rita, E.,  Marketing on-line: o abordare orientată spre client. All  Bucureşti 

2009. 
Suplimentare 1. Kotler F. Marketing de la A la Z: 80 de concepte pe care trebuie să le cunoasca orice            

manager.-  Codecs, Bucureşti 2004.  
2. Petrovici S., Belostecinic Gr. Marketing. –  CEP USM,  Chişinău 2003. 
3. Turcov E., Petrovici S., Petrovici A.  Tehnologiile comerciale şi logistica. – ASEM,  

Chişinău 2005 

 

9. Evaluare 
          Periodică 

Curentă Studiu individual Proiect/teză Examen 
EP 1 EP 2 

15% 15% 15% 15% - 40% 

Standard minim de performanţă: Prezenţa şi activitatea la prelegeri, lecţii practice şi lucrări de laborator; 

Obţinerea notei minime de „5” la ambele atestări ce ţin seama de activităţile studentului la prelegeri, lecţii practice şi lucrări de 

laborator; 

Obţinerea notei minime de „5” la proiectul de an. 

Obţinerea notei minime de „5” la examenul final. 

 


