
FIŞA DISCIPLINEI 
 

 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei  MARKETING SOCIAL-POLITIC 

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

3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 din care:   3.5 curs 14 3.6 seminar / laborator 14 

3.7 Distribuţia fondului de timp  ore 

Participare la orele de curs și seminar 28 

Studiul după manual / suport de curs, bibliografie și notițe 33 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 28 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri      32 

Tutoriat  2 

Examinări 2 

Alte activităţi - 

3.8 Total ore studiu individual 97 

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 Ştiinţe Economice 

1.4 Domeniul de studii  Economie 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii / Calificarea Marketing 

4. Precondiţii (dacă este cazul) 
4.1 De curriculum Marketing 

4.2 De competenţe 
Competenţe asigurate de disciplina Marketing, conform RNCIS  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  
5.1. de desfăşurare  

a cursului  
• Suport de curs, articole, statistici, standarde ale calităţii, reglementări normative, 

prezentare PPT, videoproiector, laptop, resurse Internet etc. 

5.2. de desfășurare  

a seminarului  
Fişe de lucru, portofoliu; proiecte (individuale sau de grup); eseu; studiu de 

caz. Schiţe de activităţi didactice,  videoproiector, laptop, resurse Internet etc 

6. Competenţele specifice acumulate  
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C1 Utilizarea adecvată a conceptelor, metodelor, tehnicilor și instrumentelor de marketing  

C1.1 Descierea conceptelor, metodelor, tehnicilor și instrumentelor de marketing social - politic   

C1.2 Explicarea conceptelor, teoriilor și tehnicilor și a instrumentelor de marketing social - politic   

C1.5.Proiectarea unui studio de marketing social - politic   

C4 Fundamentarea și operaționalizarea mixului de marketing  social - politic   

C4.2.Explicarea structurii și conținutului mixului de marketing  social - politic   

C4.4. Aplicarea de criterii  pentru evaluarea planurilor, programelor, deciziilor de  marketing  social - politic   

C4.5 Proiecarea prrogramelor de marketing  social - politic   



 

8. Conţinuturi 

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

1.Marketingul clasic şi aspecte sociale ale dezvoltării sale intensive 

2. Particularităţile marketingului social 

3. Particularităţile marketingului politic 

4. Apariţia şi dezvoltarea marketingului social-politic 
5. Mediul extern de marketing al organizaţiilor sociale şi politice 

6. Piaţa organizaţiilor sociale şi politice 

7. Cercetările de marketing social-politic – concept, particularităţi, arie, tipologie, 

istoric, demers 

8. Studiul documentar în marketingul social-politic 

9. Cercetările calitative în marketingul social-politic 

10. Cercetările cantitative în marketingul social-politic 

11. Strategii de marketing social-politic 

12. Politica de produs 
13. Politica de preţ 

14. Politica de distribuţie 

15. Politica de comunicaţie promoţională 

16. Gestiunea resurselor umane în organizaţiile sociale şi politice 

17. Gestiunea resurselor de timp în organizaţiile sociale şi politice 

18. Gestiunea resurselor financiare în organizaţiile sociale şi politice 

 

• Prelegere 

• Dezbatere 

• Expunere 

Bibliografie: 

a) referințe principale (bibliografie minimală):  
1.Stoiciu, Andrei - „Comunicarea politică. Cum se vând idei şi oameni”, Humanitas - Libra, Bucureşti, 

Montréal, 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.Howitt D.; Cramer D. – Introducere în SPSS pentru psihologie (ed. a II-a), Polirom, 2010  

7.Stanciu, Sica - “Introducere în marketingul organizaţiilor non-profit”, Editura Universităţi București, 

2009 
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 CT1. Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale în cadrul proieiei strategii 

CT2. Identificarea rolurilo și responsabilităților într-o echipă pluridisciplinară și munca eficientă în echipă 

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

al disciplinei  

Înțelegerea  marketingului social - politic ca proces și set de metode și a importanței 

acestora în diferite situații.  
 

7.2 Obiectivele specifice  La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenții vor fi capabili să:  

 aplice principia și metode de bază pentru identificarea unor soluții pentru o serie de 

problem referitoare la marketingul social- politic;  

 utilizeze criterii de evaluare a unor procese, concept și teorii privins marketingul social-

politic;  

 analizeze date cantitative și calitative culese. 

 prezinte rezultatele unei cercetări de marketing social-politic.  

 



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

9.Stoica Cristina Maria, Cercetări de marketing. Concepte de bază. Scale de măsură. Analiza  

10.Zaharia R., Marketing social-politic, Editura ASE, București 2007  

11. Doina Guriță (2019), ” Marketing social-politic”, Suport de curs. 
 

 

b) referințe suplimentare (bibliografie extinsă / opțională): 

1. Stoica Cristina Maria, Lidia Alexa, Cercetări de marketing. Teorie și aplicații, Editura C.H. Beck, 

București, 2010 

2.Vasile, M. – Introducere în SPSS pentru cercetarea socială și de piață, Polirom, 2014  

3.  Doina Guriță (2019), ” Marketing social-politic”, Suport de curs. 
 

8. 2 Seminar / laborator (teme, număr de ore, bibliografie) Metode de predare 
1. Mixul de marketing în domeniul social-politic 
2. Brandingul în domeniul social-politic 
3. Marketing social în mediul onlin 
4. Identitatea și imaginea randurilor politice 
5. Mixul de comunicare integrată pentru produsele social-politice 
6. Planificarea campaniilor de comunicare integrată de marketing pentru produsele 

social-politice 
7. Strategiile de marketing în domeniul social-politic 

 

• Studiu de caz 

• Aplicații practice 

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 social-politic”, Suport de curs. 

 

b) referințe suplimentare (bibliografie extinsă / opțională): 

1. Noir, Michel - “Réussir une campagne électorale: suivre l’exemple américain ?”, Les Editions 

d’Organisations, Paris, 2007 

2. Zaharia R., Marketing social-politic, Editura ASE, București, 2007.  

 
 

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor 

profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

 Noțiunile teoretice specifice marketingului social-politic sunt expuse studenților în cadrul cursurilor și 

seminariilor și apoi sunt aprofundate prin realizarea unei cercetări ce vizează un produs social / un 

candidat politic/partid politic. Totodată se face apel la prezentarea, analizarea și dezbaterea unor studii 

de caz ce ilustrează situații concrete din mediul social-politic.  
 

10. Evaluare 

Tip de activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere 

în nota finală 

10.4 Curs 

Cunoaşterea metodelor, procedeelor şi 

tehnicilor specifice  marketingului social-

politic 
Utilizarea adecvată a conceptelor, metodelor, 

Examen scris 60% 

 

 



tehnicilor şi instrumentelor specifice specifice  

marketingului social-politic, pentru culegerea, 

analiza şi interpretarea informaţiilor de 

marketing privind organizația social,  candidat 

politc/partid politic 
 

10.5 Seminar 

 

  

La evaluarea proiectului se vor urmări  
elemente precum:  
- argumentarea alegerii designului de 

cercetare  

- corectitudinea culegerii datelor secundare și 

primare  

- corectitudinea și logica analizelor  

- structurarea logică a rezultatelor  

- respectarea structurii cerute  

- pertinența concluziilor  

- formă, stil și originalitate.  

 

Prezentarea raportului va fi evaluată ținând 

cont de conținutul informațional, abilitățile de 

prezentare.  

 

 

 Studiu de caz (dezbatere și 

răspunsuri în scris, 10%)  

 Test scris (10%)  

 Intervenții la prezentări (minim 3 

întrebări, 10%)  

 

 

40% 

 

10.6 Standard minim de performanţă 
Demonstrarea însuşirii şi stăpânirii unui minim de noţiuni, cunoştinţe teoretice şi practice cu care s-a operat pe parcursul 

cursurilor şi seminariilor.  
 

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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