
 
 

 

 

  

FIŞA DISCIPLINEI 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi 

1.2 Facultatea Economie şi Administrarea Afacerilor 

1.3 Departamentul Administrarea Afacerilor 

1.4 Domeniul de studii  Marketing 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii Marketing 

 
 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Marketing direct 

2.4 Anul de studiu III 2.5 
Semestrul  

V 2.6 Tipul de evaluare V 2.7 Regimul disciplinei Ob 

 
 

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 56 din care:   3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 20 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 

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

Tutoriat  10 

Examinări 9 

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

3.7 Total ore studiu individual 69  

3.8 Total ore pe semestru 125  

3. 9 Numărul de credite 5  

 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   Marketing general, Tehnici de vânzare 

4.2 de competenţe  

 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  

5.1. de desfăşurare a 
cursului  

 sală cu tablă, video-proiector/smartboard 

5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

 sală cu tablă, video-proiector/smartboard 

 
 
 
 
 



 
 

 

6. Competenţele specifice acumulate  

C
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le

  Utilizarea tehnicilor de vânzare  

 Analiza şi evaluarea tehnicilor de vânzare și a instrumentelor specifice de comunicare  

 Aplicarea tehnicilor de vânzare și a instrumentelor specifice de comunicare  

 Explicarea tehnicilor de vânzare și a utilizării instrumentelor specifice de comunicare  

 Proiectarea programului de comunicare în vânzări  

 Utilizarea tehnicilor de vânzare 

C
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  Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o echipa plurispecializata si aplicarea de tehnici 
de relationare si munca eficienta in cadrul echipei 

 
 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Familiarizarea studenţilor cu limbajul specific marketingului direct şi 
dezvoltarea abilităţilor studenţilor de a elabora planuri de marketing; 

7.2 Obiectivele specifice  - Cunoaşterea instrumentarului de analiză specific marketingului 
direct; 

- Familiarizarea studenţilor cu noţiunile legate de procesul 
comunicării integrate de marketing existent la nivelul organizaţiei şi 
conceptul de marketing direct sau „one to one”; 

- Prezentarea comparativă a elementelor mix-ului de comunicare, 
evidenţiind rolul acţiunilor de marketing direct, legăturile şi 
dependenţele faţă de acestea; 

- Specificitatea, particularităţi de bordare şi lucru cu baze de date în 
marketingul direct; 

- Cum se aleg produsele pentru acţiuni de marketing direct; 
- Selectarea tipurilor de media pentru marketingul direct; 
- Importanţa cerectării în marketingul direct; 
- Probleme de etică în aciunile de marketing direct; 
- Analiza profilui publicului român şi a reacţiilor la acţiunile de 

marketing direct; 
- Reperele organizării cu succes a unei campanii de marketing direct. 

 

8. Conţinuturi 

8. 1 Curs Metode de predare Observaţii 

1.Comunicarea directă şi marketingul direct. Marketingul direct – conţinut, 
caracteristici. Marketingul direct – o nouă formă de distribuţie. 

Prelegere, dezbatere 

2 ore 

2. Coordonatele dezvoltării marketingului direct.  Prelegere, studii de caz 
2 ore 

3. Mix-ul de marketing direct. Baza de date. Oferta în marketingul direct. Prelegere,  
2 ore 



 
 

 

4. Mix-ul de marketing direct. Logistica în marketingul direct. Comunicarea 
în marketingul direct. 

Prelegere, dezbatere 
2 ore 

5. Managementul marketingului direct. Prelegere, Joc de rol, 
proiect 2 ore 

6. Tehnici şi instrumente de marketing direct. Campaniile de direct mail. 
Marketingul telefonic. 

Prelegere, studiu de caz, 
dezbatere 2 ore 

7. Vânzarea prin corespondenţă. Campanii de fax mailing. Aplicaţii de 
marketing mobil. 

Prelegere, Joc de rol, 
proiect 2 ore 

8. Internetul – suport al operaţiunilor de marketing direct. Publicitatea on-
line. Campanii de direct e-mail. 

Prelegere, proiect 
2 ore 

9. Crearea şi utilizarea site-urilor web. Aplicaţii de comerţ electronic. Prelegere, Joc de rol, 
proiect 2 ore 

10. Fidelizarea clienţilor în marketingul direct. Prelegere, dezbatere 
2 ore 

11. Gestionarea programelor de marketing direct. Prelegere, Joc de rol, 
proiect 2 ore 

12. Marketing direct business to business. Prelegere, dezbatere, 
studiu de caz 2 ore 

13. Probleme de etică în marketingul direct. Prelegere, dezbatere, 
studiu de caz 2 ore 

14. Utilizarea mediilor tradiţionale de comunicare în campaniile de 
marketing direct. 

Prelegere, dezbatere, 
studiu de caz 2 ore 

Bibliografie 
1. Susanu I.O., Marketing – busola organizației tale, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2005 
2. Susanu I.O., Cristache N., Marketing direct, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2008 

8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

1. Seminar introductiv – prezentarea reperelor bibliografice, a tematicii 
lucrărilor şi simulărilor de laborator. 

Dezbatere, studii de caz 
2 ore 

2. Dezvoltarea unei baze de date, evaluarea bezelor de date – metodele: 
FRAT, RFM. 

Dezbatere, studii de caz 
2 ore 

3. Analiza procesului de comunicare al organizaţiei. Joc de rol, studiu de caz, 
brainstorming 

2 ore 



 
 

 

4. Tehnici şi tactici de marketing direct pentru diverse categorii de clienţi. Dezbatere, studii de caz 

2 ore 

5. Analiza mesajelor, a tehnicilor de elaborare a acestora. Atelier de creaţie, proiect 
2 ore 

6. Elaborarea unui catalog. Atelier de creaţie, proiect 
2 ore 

7. Realizarea scrisorii publicitare cu răspuns direct. Atelier de creaţie, proiect 
2 ore 

8. Realizarea unui scenariu pentru telemarketing Atelier de creaţie, proiect 
2 ore 

9. Mesajul în direct e-mail Atelier de creaţie, proiect 
2 ore 

10. Impactul internetului în țara noastră Dezbatere, studii de caz 
2 ore 

11. Aplicaţii de comerţ electronic Dezbatere, studii de caz 
2 ore 

12. Social media Dezbatere, studii de caz 
2 ore 

13. SMS marketing Atelier de creaţie, proiect 
2 ore 

14. Proiectarea unei campanii de marketing direct. Atelier de creaţie, proiect 
2 ore 

Bibliografie 
1. Susanu I.O., Cristache N., Marketing - aplicații, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2005 
2. Susanu I.O., Cristache N., Marketing direct, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2008 

 
 

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 instrumentele marketingului direct, atât la nivel naţional, cât și 
internaţional, în condiţii de autonomie şi de independenţă.  

 Disciplina oferă baza de cunoştinţe din domeniul marketingului direct, 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 

Prezenţa la activitatea 
didactică (curs) 
Nivelul de cunoştinţe 
Capacitatea de analiză 
Argumentarea, expresivitatea 
Gradul de asimilare a 
limbajului de specialitate, 
capacitatea de comunicare 

Observaţie sistemică, investigaţia 10%  

 Evaluare scrisă 50%  

10.5 Seminar/laborator 

Prezenţa la activitatea 
didactică (seminar) 
Creativitatea 
Originalitatea 
Capacitatea de aplicare 
practică a cunoştinţelor 
învăţate 
Interesul pentru studiu 
individual 

Observaţie sistemică, Proiect, Portofoliu 
de teme, Referate 

20%  

 Evaluare orală 20%  

10.6 Standard minim de performanţă  

Să fie capabil să proiecteze o campanie de marketing direct  

 

 


