
 
 

 

 

 FIŞA DISCIPLINEI  
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea  "Dunărea de Jos"  din  Galați  

1.2 Facultatea Economie și Administrarea Afacerilor 

1.3 Departamentul Economie 

1.4 Domeniul de studii  Marketing 

1.5 Ciclul de studii Licenta 

1.6 Programul de studii/Calificarea Marketing 

 
 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Marketing agroalimentar  

2.4 Anul de 
studiu 

II 2.5 
Semestrul  

II 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei Op 

 
 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care:   3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 44 din care:   3.5 curs 22 3.6 seminar/laborator 22 

Distribuţia fondului de timp  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 30 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri  10 

Tutoriat  10 

Examinări 1 

Alte activităţi...................................  

3.7 Total ore studiu individual 81  

3.9 Total ore pe semestru 125  

3. 10 Numărul de credite 5  

 
 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum    

4.2 de competenţe   

 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  

5.1. de desfăşurare a 
cursului  

 

5.2. de desfășurare a 
seminarului/laboratorului 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

6. Competenţele specifice acumulate  

Competenţe 
profesionale 

1. Cunoaştere, înţelegere, explicare şi interpretare. Se adresează studenţilor economişti 
din anul III de studiu, care vor dobândi, pe această cale, deprinderile necesare realizării de 
cercetări de marketing şi rezolvării de studii de caz şi probleme specifice marketingului. 
Lucrarea de faţă răspunde la întrebări cum ar fi: Cum influenţează marketingul activitatea 
dintr-o zi obişnuită a vieţii dumneavoastră?, Este marketingul o activitate etică?, Cum 
identificaţi profilul consumatorului?, Cum analizaţi portofoliul unei firme?, Care este cota de 
piaţă a unei întreprinderi?, Cum identificaţi segmentele pieţei produsului?, Cum se 
alcătuieşte harta comercială a unei localităţi?, Cum se realizează un studiu de piaţă?, Cum 
se repartizează produsele unei întreprinderi pe game, linii, articole şi modele?, Cum se 
fundamentează preţul unui produs?, Cum se ierarhizează modalităţile de transport?, Când 
se foloseşte una sau alta dintre tehnicile de promovare? 

Competenţe 
transversale 

Instrumental-aplicative (de exemplu : proiectarea şi evaluarea activităţilor practice 
specifice; utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi aplicare) 
Lucrarea de faţă creează o nouă categorie de caiet de lucrări aplicative, prin abordarea 
practică originală a conceptelor teoretice şi prin metodele de aplicare a acestora sub formă 
de studii de caz, rolle playing şiexercitii. Pentru a realiza cele de mai sus studenti trebuie sa 
aiba acces la un calculator conectat la internet pentru accesarea resurselor bibliografice. Se 
va stimula pe parcursul cursului lucrul in echipa. 
 Atitudinale Studentii isi vor argumenta propriile optiuni pentru anumite programe strategii si 
asupra perspectivelor economice si sociale pe termen mediu si lung. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Disciplina are un puternic caracter interdisciplinar şi urmăreşte 
asimilarea de către studenţi a unor cunoştinţe practice din activitatea 
economică a unitatilor agricole si alimentare, cu ajutorul unei baze de 
date referitoare la sectorul marketingului producţiei vegetale şi animale. 

7.2 Obiectivele specifice  Documentări pe parcursul semestrului. 

 
 

8. Conţinuturi 

8. 1 Curs Metode de predare Observaţii 

Capitolul 1. Conceptul şi principiile cooperaţiei  prelegere  

Capitolul 2. Cooperaţia in lume în perioada antebelică   

Capitolul 3. Conceptul modern al cooperativei agricole   

Capitolul 4. Promovarea sistemului cooperatist în agricultura 
privată a României  

  

Capitolul 5. Structurile agricole şi organizarea cooperaţiei după 
aderarea României la Uniunea Europeană 

prelegere  



 
 

 

1. Bibliografie 
2. Chloupková, J., 2002, European Cooperative Movement –Background and common denominators, Unit of 

Economics Working Papers 2002/4  
3. Defourney, J., 1988, De la coopération à l’économie, în Congreso de Co-opertivisimo, University of Duesto and 

the World Basque Congress, 71-88;  
4.  Laidlaw, Alexander, 1980, Co-operatives in the Year 2000, International Co-operative Alliance, Geneva; 
5. Leadbeater, C., 1997, The Rise of the Social Entrepeneur, Demos, London; 
6. Levi, Y., Davis, P., 2008, Cooperatives as the ”enfants terribles” of economics: Some implications for the social 

economy, The Journal of Socio-Economics, nr. 37, 2178-2188 
7. ***Legea pentru organizarea cooperaţiei apărută la data de 28 martie 1929 
8. ***Legea pentru organizarea cooperaţiei din 27 martie 1930 
9. ***Commission of European Communities, 23.02.2004, COM (2004) 18; pg. 1; 
10. ***Commission of European Communities, 23.02.2004, COM (2004) 18; page 10; 
11. http://www.booz.com/media/uploads/The_Cooperative_Future.pdf; 
12. http://www.co-op.or.jp/jccu/English_here/;  

8. 2 Seminar/laborator   

1.De la teorie la practica:  
Infiintarea si functionarea unei cooperative de productie. 
Experiente pe plan european. Modele si practici cooperatiste 
2. De la teorie la practica 
Functionarea unei cooperative de prelucrare a produselor 
agricole. Exemple europene in economia rurala 
3. Promovarea miscarii cooperatiste in Romania. Propuneri de 
inovare in mediul rural   
4. Finantarea in mediul rural. Cooperative de credit.  
5. Exemple si bune practici in economia sociala.  

Studii de caz  

Bibliografie 
1. Chloupková, J., 2002, European Cooperative Movement –Background and common denominators, Unit of 

Economics Working Papers 2002/4  
2. Defourney, J., 1988, De la coopération à l’économie, în Congreso de Co-opertivisimo, University of Duesto and 

the World Basque Congress, 71-88;  
3.  Laidlaw, Alexander, 1980, Co-operatives in the Year 2000, International Co-operative Alliance, Geneva; 
4. Leadbeater, C., 1997, The Rise of the Social Entrepeneur, Demos, London; 
5. Levi, Y., Davis, P., 2008, Cooperatives as the ”enfants terribles” of economics: Some implications for the social 

economy, The Journal of Socio-Economics, nr. 37, 2178-2188 
***Legea pentru organizarea cooperaţiei apărută la data de 28 martie 1929 
***Legea pentru organizarea cooperaţiei din 27 martie 1930 
 ***Commission of European Communities, 23.02.2004, COM (2004) 18; pg. 1; 
 ***Commission of European Communities, 23.02.2004, COM (2004) 18; page 10; 
 http://www.booz.com/media/uploads/The_Cooperative_Future.pdf; 
http://www.co-op.or.jp/jccu/English_here/;  

 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Competenţele dobândite de către studenţi la această disciplină le vor permite să execute cu succes  sarcini 
profesionale complexe referitoare la marketingul agroalimentar, atât la nivel naţional, cât și internaţional, în 
condiţii de autonomie şi de independenţă.  

 Disciplina oferă baza de cunoştinţe din domeniul marketingului agroalimentar, necesare 
entităţilor/organizaţiilor din acest domeniu  

 Cursul este conceput in conformitate cu prevederile standardelor ocupaționale (vezi CNFPA-Standarde 
ocupaționale) elaborate de practicieni. 

 



 
 

 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere 
din nota finală 

10.4 Curs Examen scris Grila 30% 

Examen oral Orala 30% 

10.5 Seminar/laborator Verificare Orală 30% 

   

10.6 Standard minim de performanţă 

Să fie capabil să cuntifice fenomenele specifice din domeniu 

 
 

 


