
 

 

FIŞA DISCIPLINEI 
 

 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei  C E R C E T Ă R I   DE   M A R K E T I N G 
2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. univ. dr. Rodica BOIER 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr. Doiniţa GURIŢĂ 

2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul  V 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DS 

 

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 

3.7 Distribuţia fondului de timp  ore 

Participare la orele de curs și seminar 56 

Studiul după manual / suport de curs, bibliografie și notițe 17 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri  17 

Tutoriat  2 

Examinări 2 

Alte activităţi - 

3.8 Total ore studiu individual 44 

3.9 Total ore pe semestru 100 

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  Economic 

1.5 Ciclul de studii Licență 

1.6 Programul de studii / Calificarea Marketing 

4. Precondiţii  
4.1 De curriculum Economie. Marketing. Statistică 

4.2 De competenţe Capacitate de analiză şi sinteză. Conexiuni. Gândire creativă. 

5. Condiţii 
5.1. de desfăşurare  

a cursului  

Sală de curs echipată pentru proiecţie video. Prezentări Power Point 

Suport de curs 

5.2. de desfășurare  

a seminarului  

Sală de curs echipată pentru proiecţie video, reţea de calculatoare şi acces internet. 

Software dedicat activităţilor de cercetări de marketing. 

Suport de proiect 

6. Competenţele specifice acumulate  
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C1.2 – Explicarea  conceptelor, metodelor, tehnicilor şi a instrumentelor utilizate în cercetarea de 

marketing.    

C1.3 – Aplicarea metodelor, tehnicilor şi a instrumentelor specifice activităţii de marketing. 
C1.4 – Studierea comparativă şi evaluarea critică a metodelor, tehnicilor şi instrumentelor în 

activitatea de marketing 

C1.5 – Proiectarea unui studiu de marketing. 

C2.2 – Explicarea modului de utilizare a instrumentelor şi a aplicaţiilor informatice în activităţile de  



 

 

 

8. Conţinuturi 
  

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

ore 

Metode de 

predare 

Resurse 

utilizate 

1. Decizii manageriale, sistem informaţional şi cercetarea de 

marketing.  

 

2 

 

 

 

 

 

Prelegere 

interactivă 

susţinută PPT 

Exemplificări 

Studii de caz  

Dialog 

Dezbateri 

 

 

 

 

Prezentări 

PowerPoint  

Suport de curs 

(format 

electronic) 

Materiale 

pentru studii de 

caz 

Aplicaţii 

specializate 

Accces internet 

2. Procesul cercetării de marketing. Preliminariile unui proiect de 

cercetare. Tipologia cercetărilor de marketing.  

2 

3. Culegerea datelor secundare 2 

4. Culegerea datelor primare – Cercetări calitative. Observarea. 

Experimentul 

 

4 

5. Culegerea datelor primare – Ancheta de piaţă (sondajul statistic). 

Măsurarea atitudinilor. Scalarea şi tipologia scalelor.  

 

4 

6. Culegerea datelor primare – Ancheta de piaţă. Eşantionarea – 

tipologie; dimensionare; profilul eşantionului. Alegerea metodei de 

administrare a chestionarului. 

 

4 

7. Culegerea datelor primare – Ancheta de piaţă. Conceperea 

chestionarului. Întrebări, variante de răspuns, scale, instrucţiuni. 

 

2 

8. Culegerea şi procesarea datelor, analiza şi interpretarea informaţiilor 

de marketing. 

 

2 

9. Utilizarea informaţiilor de marketing.  

    Studiu de caz 1. Analiza conjugată 

    Studiu de caz 2. Poziţionarea strategică a ofertei pe piaţă 

 

4 

10. Comunicarea rezultatelor cercetării. Raportul de cercetare 2 
 

Bibliografie 
Bibliografie minimală 

Rodica Boier (2019). Cercetări de marketing. Suport pentru curs (format electronic), Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi. 

Rodica Boier, Laura-Cătălina Ţimiraş (2006). Cercetarea de marketing, Editura Performantica, Iaşi. 

marketing. 

C2.5 – Dezvoltarea şi utilizarea bazelor de date specifice activităţii de marketing.  

C3.5 – Elaborarea unui proiect de analiza a mediului de marketing al organizaţiei, în funcţie de 

specificul pieţei. 
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CT1 – Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul  propriei strategii de 

muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă. 

CT2 – Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echiă plurispecializată şi aplicarea de tehnici 

de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei. 

CT3 – Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificare eficientă a resurselor şi 

tehnicilor de invăţare pentru propria dezvoltare. 

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

al disciplinei  

Însuşirea de informaţii şi cunoştinţe, abilităţi şi atitudini specifice activităţilor de 

cercetare în marketing. 

 
 

 

7.2 Obiectivele specifice  

▪ Cunoaşterea conceptelor fundamentale cu care se operează în cercetarea de 
marketing. 

▪ Dezvoltarea abilităţilor manageriale de sesizare a nevoii de cercetare a pieţei, de 

decizie asupra solicitării de informaţii, de recepţie, analiză şi interpretare a 

informaţiilor primite. 

▪ Înţelegerea procesului cercetării de marketing, în toate etapele acestuia. 

Cunoaşterea metodelor şi tehnicilor specifice cercetării de marketing. 

▪ Formarea atitudinii adecvate unui viitor manager performant de a lua decizii 

numai în baza informaţiilor relevante şi corecte privind piaţa. 



 

 

Petre Datculescu (2012), Cercetarea practică de marketing, Editura Brandbuilders, Bucureşti. 

R. Boier (2016), Co-crearea în inovare, în Avasilcai S., C. Hutu (edit.), Inovare prin co-creare în era online, Editura 

Performantica, Iaşi, p. 11-65.  
 

Bibliografie suplimentară 

Paul Hague, Julia Cupman, Mattew Harrison (2016). Market Research in Practice: An Introduction to Gaining Greater 

Market Insight, 3rd ed., Kogan Page. 

Anne Beall (2019), Strategic Market Research: A Guide to Conducting Research that Drives Businesses, Independently 

published. 

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

Publica, Bucureşti 

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

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

Brandbuilders, Bucureşti. 

 

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

Nr 

ore 

Metode de 

predare 

Resurse utilizate 

Cercetare pe piaţa produsului ………………. (la alegere), 

vizând orientarea strategică (înţelegerea valorii produsului 

pentru client, cunoaşterea structurilor pieţei şi a poziţiei deţinute 

în cadrul concurenţei directe). 

1. Planificarea procesului cercetării de marketing cu obiectivul de 

mai sus. 

 
 

6 

 
 

 

 

 

 

 

Studii de caz 

Dezbateri 

Proiect de 

echipă 

 
 

 

 

 

 

Prezentare 

PowerPoint 

Studii de caz 

Articole disponibile 

online 

Ghid pentru proiect 

2. Identificarea soluţiilor de creştere a nivelului de satisfacţie a 

clienţilor faţă de produsul ……………, prin înţelegerea valorii 

pentru client, în baza unei cercetări calitative prin metoda 

focus grup. 

 

6 

3. Identificarea soluţiilor de creştere a pieţei companiei, în baza 

informaţiilor privind structurile pieţei, obţinute prin anchetă de 

piaţă pe bază de chestionar. 

 

4 

4. Identificarea soluţiilor manageriale de dobândire a  avantajului 

competitiv durabil de către organizaţia ...................., pentru 

produsul  ..................., pe piaţa ………, utilizând tehnica 

benchmarking, alimentată cu date obţinute prin ancheta de 

piaţă pe bază de chestionar. 

 

 

8 

5. Analiza şi interpretarea informaţiilor obţinute. 

      Raportul de cercetare şi comunicarea rezultatelor cercetării. 

 

4 
 

Bibliografie 
Bibliografie minimală 

Rodica Boier (2019). Cercetări de marketing. Suport pentru proiect (format electronic), Universitatea „Petre Andrei” din 

Iaşi. 

Rodica Boier, Laura-Cătălina Ţimiraş (2006). Cercetarea de marketing, Editura Performantica, Iaşi. 

Petre Datculescu (2012), Cercetarea practică de marketing, Editura Brandbuilders, Bucureşti. 
 

Bibliografie suplimentară 

R. Boier (2016), Co-crearea în inovare, în Avasilcai S., C. Hutu (edit.), Inovare prin co-creare în era online, Editura 

Performantica, Iaşi, p. 11-65.  

Paul Hague, Julia Cupman, Mattew Harrison (2016). Market Research in Practice: An Introduction to Gaining Greater 

Market Insight, 3rd ed., Kogan Page. 

Anne Beall (2019), Strategic Market Research: A Guide to Conducting Research that Drives Businesses, Independently 

published. 

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

Publica, Bucureşti 

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

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

Brandbuilders, Bucureşti. 
 

 
  



 

 

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor 

comunităţii, asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din 

domeniul aferent programului 

 

Opiniile sunt permanent corelate cu cele ale unor specialişti din economia reală, dispunând de competenţe 

similare celor urmărite prin disciplina predată: analist de piaţă, manager de produs, manager de marketing, 

manager de dezvoltare, manager de CDI, manager de proiect, consultant în marketing etc. 

 

10. Evaluare 

Tip de activitate 10.1 Criterii de evaluare 
Metode de 

evaluare 

Pondere în 

nota finală 

Curs 

- participarea activă la curs (interactivitate, întrebări adresate, 

exemplificări aduse, implicare în dezbateri etc.) 

- însuşirea adecvată a cunoştinţelor transmise 

- coerenţa logică 

- asimilarea limbajului de specialitate 

 

- teste rapide 

- teme pentru 

acasă 

- dialoguri, 

dezbateri 

 

 

20% 

Seminar 

 

 

 

- participarea activă la seminar (interactivitate, întrebări 

adresate, exemplificări aduse, implicare în dezbateri, realizarea 

temelor pentru acasă, lucrul sistematic la proiectul de echipă, 

prezentarea adecvată a proiectului etc.) 

- uşurinţa în utilizarea vocabularului de specialitate 

 

 

interactivitate 

 

 

30% 

 

- utilizarea corectă a metodelor de analiză 

- interpretarea adecvată a rezultatelor obţinute 

- proiectarea inteligentă a planului de marketing 

 

- calitatea 

analizelor 

 

20% 

- prezentarea adecvată a proiectului de echipă - proiect de 

echipă 

30% 

10.6 Standard minim de performanţă 
 

1. Cunoaşterea conceptelor de bază proprii disciplinei Cercetări de marketing. 
2. Comunicarea adecvată a informaţiilor de specialitate, utilizând limbajul specific disciplinei. 

3. Realizarea, ca proiect de echipă, a studiului de marketing cu tema Cercetare pe piaţa produsului ………………. 

(la alegere), vizând orientarea strategică (cunoaşterea valorii produsului pentru client, înţelegerea 
structurilor pieţei şi a poziţiei deţinute în cadrul concurenţei directe). 

4. Soluţionarea în timp real, şi în condiţii de asistenţă calificată, a situaţiei aplicative reale din tema de proiect, 

respectând normele deontologiei profesionale. 
 

 

 

25.09.2019                    Titular de curs, 

 

 

 

              Prof. univ. dr. Rodica Boier 

                 Titular de seminar, 

 

 

 

                 Lect. univ. dr. Doiniţa Guriţă 
  

 

 

   

Data avizării în Departament                                                     Director de Departament, 

 
30.09.2019 
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