
 

 

FIŞA DISCIPLINEI 
 

 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Marketing agroalimentar 

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 3 din care:   3.2 curs 2 3.3 seminar / laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 36 din care:   3.5 curs 24 3.6 seminar / laborator 12 

3.7 Distribuţia fondului de timp  ore 

Participare la orele de curs și seminar 36 

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  20 

Tutoriat  2 

Examinări 2 

Alte activităţi - 

3.8 Total ore studiu individual 64 

3.9 Total ore pe semestru 100 

3.10 Numărul de credite 4 
 

 

 

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.   

C4.1. Definirea conceptelor si descrierea politicilor mix-ului de marketing     



 

 

 

8. Conţinuturi 

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

1. Marketing agroalimentar-abordări teoretice generale   2 ore 

2. Particularitățile marketingului agroalimentar                2 ore 

3. Resursele agroalimentare și provocările actuale            4 ore 

4. Politica de preț                                                               4 ore 

5. Plasarea produselor agroalimentare                               4 ore 

6. Forțele de vânzare și mediul de business                       4 ore 

7. Comunicarea în marketingul agroalimentar                  2 ore 

8. Marca și noi tendințe în comerțul agroalimentar           2 ore 

TOTAL = 24 ore 

prelegere 

Bibliografie: 

a) referințe principale (bibliografie minimală):  

1.Stoiciu, Andrei - Comunicarea politică. Cum se vând idei şi oameni, Humanitas - Libra, Bucureşti, 2010 

2.Bongrand, Michel - Le marketing politique, 2e édition, Presses Universitaires de France, Paris, 2003. 
3.Noir, Michel - “Réussir une campagne électorale: suivre l’exemple américain ?, Les Editions 

d’Organisations, Paris, 2007 

4.Lindon, Denis - Le marketing politique, Dalloz, Paris, 2006 

5.Sciullo, Jean - Le Marketisme. Traité de marketing social, Les Editions Juris-Service, Paris, 2013 

6.Maarek, Philippe J. - Communication et marketing de l’homme politique, LITEC, Paris, 2002 

7.Zaharia R., Marketing social-politic, Editura ASE, București, 2007 
8. Doina Guriță (2019), ” Marketing agroalimentar”, Suport de curs. 

9. Diaconescu Mihai (2005) Marketing agroalimentar, Ed. Universitară, București. 
10. Kotler, Ph. (1997) Managementul marketingului, Ed. Teora, București. 

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

1. Particularitățile marketingului agroalimentar              2 ore 

2. Exemplificarea importanței celor 4 P în marketingul 

agroalimentar                                                               6 ore 

3.  Politici și tendințe în domeniul agroalimentar           4 ore 

 

TOTAL = 12 ore 

studii de caz și 

înțelegere mecanisme 

ale subfuncției de 

marketing 

Bibliografie: 

a) referințe principale (bibliografie minimală):  

1.Stoiciu, Andrei - Comunicarea politică. Cum se vând idei şi oameni, Humanitas - Libra, Bucureşti, 2010 

2.Bongrand, Michel - Le marketing politique, 2e édition, Presses Universitaires de France, Paris, 2003. 

3.Noir, Michel - “Réussir une campagne électorale: suivre l’exemple américain ?, Les Editions 
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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 asimilarea cunoștințelor specifice  privind marketingul 

agroalimentar și înțelegerea funcționării mixului de marketing în acest caz. 

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

produse, acumularea de cunoștințe și abilități pentru cei ce doresc să lucreze în 

domeniu și care le vor permite să vină mult mai îndeaproape în contact cu 

consumatorul și să satisfacă prompt și efficient cerințele exprimate.. 

 



 

 

d’Organisations, Paris, 2007 

4.Lindon, Denis - Le marketing politique, Dalloz, Paris, 2006 

5.Sciullo, Jean - Le Marketisme. Traité de marketing social, Les Editions Juris-Service, Paris, 2013 

6.Maarek, Philippe J. - Communication et marketing de l’homme politique, LITEC, Paris, 2002 

7.Zaharia R., Marketing social-politic, Editura ASE, București, 2007 
8. Doina Guriță (2019), ” Marketing agroalimentar”, Suport de curs. 

9. Diaconescu Mihai (2005) Marketing agroalimentar, Ed. Universitară, București. 
10. Kotler, Ph. (1997) Managementul marketingului, Ed. Teora, București. 

8. Doina Guriță (2019), ” Marketing agroalimentar”, Suport de curs. 
 

Cele de la poziția Curs, plus noutățile ce apar în practica internațională (a UE în special)  
 

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 dobânditew 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 


	FIŞA DISCIPLINEI

