
 

 

FIŞA DISCIPLINEI 
 

 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Business to Business 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Guriță Doina 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr. Guriță Doina 

2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul  II 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 48 din care:   3.5 curs 24 3.6 seminar / laborator 24 

3.7 Distribuţia fondului de timp  ore 

Participare la orele de curs și seminar 48 

Studiul după manual / suport de curs, bibliografie și notițe 26 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 22 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri  25 

Tutoriat  2 

Examinări 2 

Alte activităţi - 

3.8 Total ore studiu individual 77 

3.9 Total ore pe semestru 125 

3.10 Numărul de credite 5 
 

 

 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Petre Andrei” din Iași 

1.2 Facultatea Economie 

1.3 Departamentul Științe Economice 

1.4 Domeniul de studii  Marketing 

1.5 Ciclul de studii Licență 

1.6 Programul de studii / Calificarea Marketing 

4. Precondiţii (dacă 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  

 

6. Competenţele specifice acumulate  
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 C1.1. Definirea conceptelor,   metodelor, tehnicilor si a instrumentelor de marketing . 

C2.1. Identificarea şi descrierea instrumentelor si a aplicatiilor informatice in activitatile de marketing. 

 



 

 

 

8. Conţinuturi 

8. 1 Curs (teme, număr de ore, bibliografie) Metode de predare 

1. Marketingul ca sub-funcție a firmei/companiei  2 ore 

2. Tendințe majore și provocări în mediul de business       4 ore 

3. Ce este B 2 B                                                                   2 ore 

4. Mixul de marketing și corelarea lui cu specificul B 2 B  2 ore 

5. Ce este B 2 C și interrelația cu B 2 B                               2 ore 

6. Piața și comportamentul consumatorului                         4 ore 

7. Prețul și politici în domeniul B 2 B                                  4 ore 

8. Logistica, plasarea, relațiile cu mediul de afaceri            4 ore 

TOTAL = 24 ore 

prelegere 

Bibliografie: 

a) referințe principale (bibliografie minimală):  
1. P. Kotler, G. Armstrong, (2004), Principiile marketingului, ed. 3, Teora, Bucureşti. 

2. P. Kotler, H. Kartajaya, I. Setiawan, (2010), Marketing 3.0. De la produs la consumator şi la spiritul uman, Editura Publica, 

Bucureşti. 

3. P. Kotler, JA. Caslione, (2009), Chaotics TM, Editura Publica, Bucureşti. 

4. P. Kotler, (2003), Kotler despre marketing. Cum să creăm, cum să câştigăm şi cum să dominăm pieţele, Editura Brandbuilders, 

Bucureşti.P. Kotler (2004), 10 păcate capitale de marketing. Semne şi soluţii, Editura Codecs, Bucureşti 

5. D.Guriță (2019)  ”Business to Business”, Suport de curs. 

6. Surse Internet 

8. 2 Seminar / laborator (teme, număr de ore, bibliografie) Metode de predare 

1. Marketing ca sub-funcție a firmei                                                      4 ore 

2. Discuții privitoare la provocările actuale ale mediului de business   4 ore 

3. Conceperea/start-up business                                                              2 ore 

4. Consumatorul în epoca actuală                                                           4 ore 

5. Relația dintre B 2 B și B 2 C pe bază de exemple concrete               4 ore 

6. Paralelă și interacțiune cu lumea virtuală  economică                       2 ore   

7. Principalele elemente ale mix de marketing în acțiune în cadrul 

B 2 B                                                                                                   4 ore                                       

        

TOTAL = 24 ore 

studii de caz și 

înțelegere mecanisme 

ale subfuncției de 

marketing 

Bibliografie: 

a) referințe principale (bibliografie minimală):  
7. P. Kotler, G. Armstrong, (2004), Principiile marketingului, ed. 3, Teora, Bucureşti. 

8. P. Kotler, H. Kartajaya, I. Setiawan, (2010), Marketing 3.0. De la produs la consumator şi la spiritul uman, Editura Publica, 

Bucureşti. 
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CT1. Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale în cadrul  propriei strategii de 

munca riguroasa, eficienta si responsabila. 

CT3. Identificarea oportunitatilor de formare continua si valorificarea eficienta a resurselor si tehnicilor 

de invatare pentru propria dezvoltare 

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

al disciplinei  

Disciplina urmărește înțelegerea pe toate aspectele categoriale ale relațiilor 

multiple de business, dar și a legăturilor cu clienții/consumatorii, caz în care se 

impune studiul Business to Consumers. 

7.2 Obiectivele specifice  Realizarea de simulări vizând strategiile de marketing ale diferitelor tipuri de 

firme/societăți, acumularea de cunoștințe și abilități pentru cei ce doresc să lucreze 

în domeniu. 

 



 

 

9. P. Kotler, JA. Caslione, (2009), Chaotics TM, Editura Publica, Bucureşti. 

10. P. Kotler, (2003), Kotler despre marketing. Cum să creăm, cum să câştigăm şi cum să dominăm pieţele, Editura Brandbuilders, 

Bucureşti.P. Kotler (2004), 10 păcate capitale de marketing. Semne şi soluţii, Editura Codecs, Bucureşti 

11. D.Guriță (2019)  ”Business to Business”, Suport de curs. 

b) Surse Internet 

bibliografie generală de marketing și surse Internet pentru studiile de caz și noutăți în domeniu. 
 

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor 

profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

 

 

10. Evaluare 

Tip de activitate 10.1 Criterii de evaluare 
10.2 Metode de 

evaluare 

10.3 Pondere 

în nota finală 

10.4 Curs 

Înțelegerea termenilor prezentați și a conceptelor 

specifice limbajului marketingului internațional. 

 

Examen scris 

 

40% 

10.5 Seminar 

 

 

  

Gradul de aplicare al cunoștințelor dobândite la 

studiile de caz și simularea situațiilor posibile de 

întâlnit în practică. 

Rezolvarea unor 

simulări și studii de 

caz, plus scurte 

lucrări de control din 

materia cursului. 

 

 

60% 

 

10.6 Standard minim de performanţă 

Nota 5, adică 50 % din total note acordate la curs și, mai ales, la seminar. 

 

Data completării:  

24.09.2019      

Semnătura titularului de curs 

Lect. univ. dr. Guriță Doina 

Semnătura titularului de seminar 

Lect. univ. dr. Guriță Doina 
   

   

Data avizării în Departament                                      Semnătura Directorului de Departament 

30.09.2019 
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