
 
 

 

  
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 strategic 

2.2 Titularul activităţilor de curs  

2.3 Titularul activităţilor de seminar  

2.4 Anul de studiu III 2.5 
Semestrul  

I 2.6 Tipul de evaluare E 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 40 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 24 

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

Tutoriat 10 

Examinări 10 

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

3.7 Total ore studiu individual 94  

3.8 Total ore pe semestru 150  

3. 9 Numărul de credite 6  

 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   Microeconomie, Management, Marketing, Statistica, Cercetări de marketing, Sisteme 
informatice de marketing, Comportamentul consumatorului,  Limba engleza 

4.2 de competenţe  Însuşirea cunoștințelor și abilităților cerute de disciplinele menționate la precondiţii legate de 
curriculum.   

 



 
 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  

5.1. de desfăşurare a 
cursului  

 

5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

 

 

6. Competenţele specifice acumulate 
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Aplicarea metodelor, tehnicilor si a instrumentelor specifice activității de marketing  
-Definirea conceptelor, metodelor, tehnicilor si a instrumentelor de marketing  
-Explicarea conceptelor, metodelor, tehnicilor si a instrumentelor de marketing  
-Proiectarea unui studiu de marketing 
-Studierea comparativă şi evaluarea critică a metodelor, tehnicilor şi instrumentelor in activitatea de marketing 
-Interpretarea impactului variabilelor de mediu asupra activităţii organizației 
-Aplicarea criteriilor standard pentru evaluarea programelor de marketing 
-Aplicarea cunoştinţelor specifice mix-ului de marketing pentru elaborarea unui program de marketing 
-Definirea conceptelor si descrierea politicilor mix-ului de marketing  
-Explicarea mix-ului de marketing  
- Analiza şi evaluarea critică a activităţilor din cadrul departamentului de marketing 
-Aplicarea principiilor şi metodelor de bază pentru organizarea activităților de marketing  
- Identificarea şi definirea rolului departamentului de marketing în cadrul organizației 
-Propunereamodalităților de creştere a eficienţei organizării activităţilor de marketing  
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 Aplicarea, în mod responsabil, a principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în realizarea 
sarcinilor profesionale şi identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, a etapelor de 
lucru, a duratelor de execuţie, a termenelor de realizare şi a riscurilor aferente; 

 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici de 
relaţionare şi munca eficiente în cadrul echipei; 

  Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi utilizarea eficientă, pentru propria dezvoltare, a 
surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată (portaluri 
Internet, aplicaţii software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atât in limba româna, cât 
şi intr-o limbă de circulaţie internaţională; 

 Competențe digitale 

 
 
 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Dobândirea competenţelor specifice  de modelare a contextului decizional 
de marketing și dezvoltăriicapacitații de răspuns a firmei pringenerarea 
soluțiilor aplicabile de marketing strategic. 

7.2 Obiectivele specifice  -selecția și aplicarea soluțiilor de marketing strategic prin tehnici și 
instrumente de valorificarea orientării către client a firmei  
-structurarea cadrului de reflecție în contextul deciziei de marketing 
strategic din perspectiva complexității piețelor concurențiale și a 
angajamentului privind satisfacția clienților 
- abordarea  proactivă a pieței ținta prin  cultivarea diferenței specifice a  
ofertei de valoare 

 



 
 

 

8. Conţinuturi 

8. 1 Curs 
Metode de 
predare 

Observaţii 

1.Introducere;  concepte cheie şi abordări actuale  
Analiza situației strategice  
Modelul PEST(L)E   
2.Ciclul de viața al produsului, ciclul de viață al afacerii ,  
Implicațiile analizei CVP pentru planificarea strategică de marketing  
Obiectivele / strategiile/ politicile mix-ului de marketing corespunzătoare CVP  
Rolul strategic al inovării în marketing   
2. Analiza strategică a portofoliului de activități  
Modelul  BCG  
Noul model BCG  
Modelul A.D.L. Matricea McKinsey Modelul Royal Dutch- Shell  
Modelul Produs - Piață  
Modele de decizie strategică la nivelul activităților  
Modelul lui I. Ansoff  
Strategiile generice  ale lui M. Porter  
3. Analiza comparativă produs/piaţă din perspectiva clientului şi a producătorului  
Poziţionarea ofertei vs poziționarea produsului  
Matricea clientului  
Matricea producătorului  
4.Segmentarea strategicăvs Segmentarea de marketing; tipare comportamentale si 
adresarea segmentului-țintă  
5. Analiza mediului concurenţial Studiul forţelor mediului concurenţial; modelul lui M. 
Porter  
 „Lanţul valoric „ - instrument de fundamentare a politicilor Mix ului de Mk 
Analiza SWOT ; Matricea SPACE  
6. Decizii strategice de distribuţie  
7.Exigenţe actuale ale strategiilor de comunicare în marketing  
Strategii de cultivare a valorii prin comunicare  
Amplificarea valorii percepute de client  
8. Tipare de comunicare; merchandising  
9. Exigenţele comunicării categoriale   
Funcția de semnalizare a prețului în comunicarea de Mk 
10.Branding:Market leader, Market challanger,Market follower 
Market nicher 

Prelegere, 
dezbatere, 
problematizare 

 

Bibliografie:  
Kotler Philip, Scott Walter G. Marketing management, editia italian a saptea , ISEDI PrenticeHall International, 1998 
Kotler Philip &all, Principles of Marketing,PretinceHall, 1999 
Dahl, Darren W. (2011), “Clarity in Defining Product Design: InspiringResearchOpportunities for the Design Process”, 
Journal of Product Innovation Management, 28(3), 425-427. 
Goode, Miranda R., Darren W. Dahl, and C. Page Moreau (2010) “The Effect of ExperientialAnalogies on 
ConsumerPerceptionsandAttitudes”, Journal of Marketing Research, 47 (April), 274-286. 
Moreau, C. Page andDarren W. Dahl (2009), “ConstraintsandConsumerCreativity,” in Tools for Innovation, A.B 
Markmanand K.L. Wood, Editors, Oxford University Press. 
Solomon, Michael R., Katherine White, andDarren W. Dahl (2013), ConsumerBehavior: Buying, Having, and Being, 
6th Canadian Edition, Pearson. 
Zhao, Min, Darren W. Dahl, and Steve Hoeffler (2014) “Optimal Visualization Aids and Temporal Framing for New 
Products”, Journal of ConsumerResearch, 41 (4), 1136-1151. 
Arch G Woodside(2012)  :ForewordtoVisionaryPricingin Advances in business marketing and purchasing 
·January2012, DOI: 10.1108/S1069-0964(2012)000001900 



 
 

 

8. 2 Seminar/laborator 
Metode de 
predare 

Observaţii 

1. Sisteme de Market și Marketing Intelligence –suport 
decizional în marketing strategic;  

2. Analiza și evaluarea oportunităților  pentru profilarea 
portofoliului strategic;  

3. Proiectarea strategiilor  de nișă prin anticiparea 
diferențierii celei mai favorabile;demarcarea identitară-
branding 

4.  Tendințe ale strategiilor de comunicare în marketing prin  
valorificarea interacțiunii dintre organizație si experiența 
clientului; evaluarea influențelor in comportamentul de 
cumpărare 

5.  Evaluarea oportunității lansării pe piața a unui produs 
inovativ 

6.  Poziționarea diferențiată a produsului nou pe diferite 
piețe: auto, agroalimentara, software, banking, turism 

7. Sisteme de Marketing Intelligence pentrure-
poziționareaofertei ;Rebranding 

8. Amplificareavaloriipercepute pe 
piețeleinternationale ;valorificareadiferențelor culturale  

Dezbatere, studii 
de caz, proiect 

 

Bibliografie:  
Kotler Philip, Scott Walter G. Marketing management, editia italian a saptea , ISEDI PrenticeHall International, 1998 
Kotler Philip &all, Principles of Marketing,PretinceHall, 1999 
Dahl, Darren W. (2011), “Clarity in Defining Product Design: InspiringResearchOpportunities for the Design Process”, 
Journal of Product Innovation Management, 28(3), 425-427. 
Goode, Miranda R., Darren W. Dahl, and C. Page Moreau (2010) “The Effect of ExperientialAnalogies on 
ConsumerPerceptionsandAttitudes”, Journal of Marketing Research, 47 (April), 274-286. 
Moreau, C. Page andDarren W. Dahl (2009), “ConstraintsandConsumerCreativity,” in Tools for Innovation, A.B 
Markmanand K.L. Wood, Editors, Oxford University Press. 
Solomon, Michael R., Katherine White, andDarren W. Dahl (2013), ConsumerBehavior: Buying, Having, and Being, 
6th Canadian Edition, Pearson. 
Zhao, Min, Darren W. Dahl, and Steve Hoeffler (2014) “Optimal Visualization Aids and Temporal Framing for New 
Products”, Journal of ConsumerResearch, 41 (4), 1136-1151. 
Arch G Woodside(2012)  :ForewordtoVisionaryPricing in ADVANCES IN BUSINESS MARKETING AND 
PURCHASING ·JANUARY 2012, DOI: 10.1108/S1069-0964(2012)000001900 

 

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

 Disciplina reprezintă baza de acumulare a unor cunoștințe fundamentale  necesare desăvârșirii formarii 
profesionale în toate domeniile de calificare, prin adaptare şi integrare rapidă si eficientă la cerințele 
angajatorilor. 

 Disciplina contribuie si la înlesnirea accesului absolvenților la cercetare aplicativa prin cultivarea muncii in 
echipe interdisciplinare, rețele de proiectare si consultanta, prin aportul la formarea competențelor 
profesionale și transversale apreciate pe piața muncii de către angajatori. 

 Angajatori: mediul instituțional public şi privat local, național si european. 

10. Evaluare 

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

10.4 Curs Însușireaconceptelorfundamentaleșiconexe 
de MS 

Interactiv / Dezbatere orala 
pe teme de lucru 
Test grila  

50% 

Abilitățimetodologicespecifice MS 



 
 

 

Proiectare soluții specifice de asistare a 
deciziei strategice 

10.5 
Seminar/laborator 

Prezentarea proiectului și acumularea 
numărului minim de prezenţe la seminarii 
pentru a putea participa la examen 

Implicare proactivă in 
grupele de proiect 
Prezentarea proiectului si 
evaluarea aplicabilității  
soluției de poziționare 
strategica 

50% 

Asumarea rolului în echipa de proiect și 
evaluarea contribuției individuale 

10.6 Standard minim de performanţă 

 Test grilă și susținere proiect 

 

 


