
 
Conţinutul cursului: 
Managementul Marketingului – definire, concepte, proces. Definirea Managementului Marketingului. Metode de 
succes în marketing. Procesul Managementului Marketingului. Managementul Marketingului – definire, concepte, 
process. Definirea Managementului Marketingului. Metode de succes în marketing. Procesul Managementului 
Marketingului.Marketing strategic: elemente definitorii; componente.Definirea marketingului strategic. Evoluția 
conceptului de marketing. Concepţii moderne de marketing în gestiunea întreprinderii. Planificarea strategica –
 fundament al marketingului strategic. Planificarea strategica de marketing: conceptşi niveluri de aplicare. Planul 
de marketing. Audit-ul de marketing şi analiza SWOT. Elaborarea strategiilor de marketing. Programul de 
marketing. Evaluarea, controlul și revizuirea rezultatelor. Strategia concurențială a întreprinderii. Avantajul 
concurențial. Strategii concurențiale. Segmentarea pieței şi alegerea pieței-țintă. Elemente conceptuale. Criterii 
de segmentare. Alegerea pieței-țintă. Poziționarea întreprinderii în cadrul segmentului. Diferențierea. Poziționarea. 
Marca – element strategic în marketing. Natura şi semnificația mărcii. Decizii referitoare la marcă. Capitalul 
(potențialul) mărcii. Concurența. Formarea ofertei de piață. Stabilirea strategiei produsului. Proiectarea și 
gestionarea serviciilor. Elaborarea strategiilor și a programelor de stabilire a prețurilor. Furnizarea valorii. Rețele 
de furnizare a valorii și canalele de marketing – proiectare și management. Managementul distribuției cu 
amănuntul și cu ridicata și a logisticii de piață. Proiectarea și managementul comunicațiilor de marketing integrate. 
Gestionarea comunicărilor în masă. Gestionarea comunicării personale. Lansare noilor oferte de piață. 
Managementul unei organizații care practică marketingul holistic. 
 
Finalităţi de studiu: 
La finalizarea acestui curs, studentul trebuie să demonstreze următoarele cunoştinţe, abilităţi şi competenţe:  
Să înțeleagă în detaliu teoriile și principiile marketingul, să aprecieze importanţa componentelor și să dobândească 
cunoștințe referitoare domeniului. 
Să dezvolte o gamă de abilități – tehnice, personale, interpersonale, organizaționale și generice, necesare pentru 
soluționarea problemelor complexe din toate ariile majore ale marketingului 
Să demonstreze abilități de comunicare eficiente, abilități de relaționare cu clienții, abilități de procesare a 
informațiilor, abilități de gândire critică, creativitate, abilități de rezolvare a problemelor etc., ce demonstrează 
control și inovație în procesele operaţionale cotidiene. 
Să-și asume angajamente de dezvoltare profesională, personală şi a planurilor de dezvoltare a cunoştinţelor şi 
abilităţilor de leadership pentru domeniul antreprenorial. 
Să elaboreze şi aplice mecanisme de asigurare a calităţii şi de dezvoltare durabilă a marketingul în comunităţi, 
eficientizând procesele decizionale ale întreprinderilor. 
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