
 

 

FIŞA DISCIPLINEI 
 

 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei MARKETINGUL  MICILOR  AFACERI 
2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. univ. dr. Rodica BOIER 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof. univ. dr. Rodica BOIER 

2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul  IV 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 33 din care:   3.5 curs 22 3.6 seminar / laborator 11 

3.7 Distribuţia fondului de timp  ore 

Participare la orele de curs și seminar 33 

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

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri  29 

Tutoriat  2 

Examinări 2 

Alte activităţi - 

3.8 Total ore studiu individual 92 

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  Economic 

1.5 Ciclul de studii Licență 

1.6 Programul de studii / Calificarea Marketing 

4. Precondiţii  
4.1 De curriculum Economie. Marketing. Management general 

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 marketing. 

Suport de proiect 

6. Competenţele specifice acumulate  
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C1.2 – Explicarea  conceptelor, metodelor, tehnicilor şi a instrumentelor de marketing specifice unei 

organizaţii mici.    

C3.3 – Identificarea  şi selectarea factorilor de marketing ce influenţează funcţionarea unei organizaţii 
de servicii financiar-bancare. 

C4.5 – Proiectarea programelor de marketing pentru o afacere din aria serviciilor financiar-bancare. 



 

 

 

8. Conţinuturi 
  

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

ore 

Metode de 

predare 

Resurse 

utilizate 

1. Mediul de marketing al organizaţiei mici 2  

 

Prelegere 

interactivă  

Exemplificări 

Studii de caz  

Dialog 

Dezbateri 

 

Prezentări 

PowerPoint  

Suport de curs 

(format 

electronic) 

Materiale pentru 

studii de caz 

Aplicaţii 

specializate 

Accces internet 

2. Înţelegerea clienţilor organizaţiei  2 

3. Cunoaşterea concurenţei organizaţiei 2 

4. Analiza portofoliului de produse al organizaţiei mici 2 

5. Estimarea vânzărilor. Masa critică de clienţi 3 

6. Planul de marketing al organizaţiei. Decizii de produs 3 

7. Planul de marketing al organizaţiei. Decizii de preţ 3 

8. Planul de marketing al organizaţiei. Decizii privind distribuţia 3 

9. Planul de marketing al organizaţiei. Decizii privind promovarea 2 
 

Bibliografie 
Bibliografie minimal 

1. R. Boier (2019), Marketingul micilor afaceri. Suport de curs, Universitatea “Petre Andrei” din Iaşi (format electronic). 

2. LD. Anghel (2005), Marketingul întreprinderilor mici şi mijlocii. Note de curs, Editura ASE, Bucureşti, 

3. O. Nicolescu, C. Nicolescu (2008), Intreprenoriatul şi managementul întreprinderilor mici şi mijlocii. Concepte. Abordari. Studii de 

caz, Editura Economică, Bucureşti, 2008. 

4. P. Kotler, KK. Lane (2008), Managementul marketingului, ediţia a V-a, Editura Teora, Bucureşti. 

5. R. Boier (2016), “Co-creare în inovare”, în S. Avasilcăi, CA. Huţu (editori), Inovare prin co-creare în era online, Editura 

Performantica, Iaşi. 

6. G. Zaltman (2007), Cum gândesc consumatorii. Aspecte esenţiale pentru studiile de piaţă, Editura Polirom, Iaşi. 
 

Bibliografie suplimentară 

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

Bucureşti. 

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

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

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

Brandbuilders, Bucureşti. 

11. JC. Levinson (2012), Guerrilla marketing - profituri mari cu investiţii mici, Editura Business Tech, Bucureşti. 

12. JC. Levinson (2005), Guerrilla marketing fără costuri pentru luptatorul de gherilla, Editura Business Tech, Bucureşti. 

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

ore 

Metode de 

predare 

Resurse utilizate 

1. Investigarea mediului de marketing  al organizaţiei mici 2  

Studii de caz 

Dezbateri 

Proiect de 

echipă 

Prezentare 

PowerPoint 

Studii de caz 

Articole disponibile 

online 

Ghid pentru proiect 

2. Analiza mediului de marketing al organizaţiei mici 2 

3. Analiza portofoliului de produse al organizaţiei mici 2 

4. Cercetări de marketing în organizaţiile mici 1 

5. Investigarea concurenţei unei organizaţii mici 1 

6. Conceperea unui Plan de marketing pentru o organizaţie mică 4 
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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 echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici 

de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei. 

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 

marketing practicat într-o organizaţie de servicii financiar-bancare. 

 

 

 

7.2 Obiectivele specifice  

Înțelegerea particularităţilor de dezvoltare a marketingul într-o organizație mică. 

Dezvoltarea abilităţilor de cercetare a mediului de marketing specifică micilor 

afaceri. 

Cunoaşterea modalităţii de planificare de marketing în organizaţia mică. 

Elaborarea unui Plan de marketing adecvat. 

Dezvoltarea atitudinii antreprenoriale. 



 

 

 

Bibliografie 
Bibliografie minimală 

13. R. Boier (2019), Marketingul micilor afaceri. Suport pentru proiect, Universitatea “Petre Andrei” din Iaşi (format electronic). 

14. R. Boier (1997), “Inovări dinamice bazate pe aplicarea strategiilor de marketing adecvate la SC PARCS SRL”, în Inovare şi 

success. Strategii de marketing pentru produse noi, Editura SedcomLibris, Iaşi. 

15. LD. Anghel (2005), Marketingul întreprinderilor mici şi mijlocii. Note de curs, Editura ASE, Bucureşti. 

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

Brandbuilders, Bucureşti. 
 

Bibliografie suplimentară 

17. O. Nicolescu, C. Nicolescu (2008), Intreprenoriatul şi managementul întreprinderilor mici şi mijlocii. Concepte. Abordari. 

Studii de caz, Editura Economică, Bucureşti, 2008. 

18. P. Kotler, KK. Lane (2008), Managementul marketingului, ediţia a V-a, Editura Teora, Bucureşti. 

19. R. Boier (2016), “Co-creare în inovare”, în S. Avasilcăi, CA. Huţu (editori), Inovare prin co-creare în era online, Editura 

Performantica, Iaşi.  

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

Bucureşti. 

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

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

23. JC. Levinson (2012), Guerrilla marketing - profituri mari cu investiţii mici, Editura Business Tech, Bucureşti. 

24. JC. Levinson (2005), Guerrilla marketing fără costuri pentru luptatorul de gherilla, Editura Business Tech, Bucureşti. 
 

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor 

comunităţii, asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din 

domeniul aferent programului 

 

Programa analitică a cursului este permanent corelată cu cele corespunzătoare ale unor universităţi etalon din 

ţară şi străinătate. 

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

urmărite prin disciplina predată: manager de produs, manager îmbunătăţire procese, manager de proiect, 

consultant în management 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 Marketingul micilor afaceri. 
2. Comunicarea adecvată a informaţiilor de specialitate, utilizând limbajul specific disciplinei. 

3. Realizarea proiectului de echipă Schiţa Planului de marketing al organizaţiei mici …….…………. (la alegere).  
4. Soluţionarea în timp real, şi în condiţii de asistenţă calificată, a unei situaţii aplicative – reală / ipotetică –, 

respectând normele deontologiei profesionale. 
 

 



 

 

 

25.09.2019                    Titular de curs, 

 

 

 

              Prof. univ. dr. Rodica Boier 

                 Titular de seminar, 

 

 

 

                 Prof. univ. dr. Rodica Boier 
  

 

 

   

Data avizării în Departament 

 

                                                  Director de Departament, 

30.09.2019 
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