
 

 

FIŞA DISCIPLINEI 
 

 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei S I M U L Ă R I    D E    M A R K E T I N G 
2.2 Titularul activităţilor de curs Lector BUJOR Anca-Liliana 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lector BUJOR Anca-Liliana 

2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul  V 2.6 Tipul de evaluare C 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  1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care:   3.5 curs 28 3.6 seminar  14 

3.7 Distribuţia fondului de timp  ore 

Participare la orele de curs și seminar 42 

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

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 23 

Pregătire seminarii, teme, proiect de echipă 30 

Tutoriat  2 

Examinări 2 

Alte activităţi - 

3.8 Total ore studiu individual 83 

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 Marketing general. Cercetări de marketing. Statistică 

4.2 De competenţe Capacitate de analiză şi sinteză. Gândire creativă. Utilizare Excel  

5. Condiţii  
5.1. de desfăşurare  

a cursului  

Sală de curs echipată pentru proiecţie video 

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  

C
o
m

p
e
te

n
ţe

 

p
r
o
fe

si
o
n

a
le

  

C1.2. Explicarea conceptelor, metodelor, tehnicilor si a instrumentelor de marketing. 

C2.5. Dezvoltarea si utilizarea bazelor de date specifice activitatii de marketing.  

C4.5. Proiectarea programelor de marketing. 



 

 

 

8. Conţinuturi 

8. 1 Curs   Metode de predare Resurse utilizate 

1. Conceptele de bază ale simulării de marketing (I) 

-  înţelegerea factorilor implicaţi în luarea unei decizii de 

marketing; 

- analiza unei situaţii de marketing specifice, în vederea 

luării unor decizii eficiente; 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Prelegere interactivă  

Exemplificări 

Studii de caz  

Dezbateri 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentări 

PowerPoint  

Suport de curs 

(format 

electronic) 

Materiale pentru 

studii de caz 

Aplicaţii 

specializate 

Accces internet 

2. Conceptele de bază ale simulării de marketing (II) 

- listarea factorilor de influenţă implicaţi într-o decizie de 

marketing; 

- ierarhizarea factorilor de influenţă în funcţie de impactul 

acestora asupra deciziei de ansamblu; 

- înţelegerea manierei în care factorii de influenţă se combină 

în cadrul impactului de ansamblu; 

 

 

 

 

2 

3. Conceptele de bază ale simulării de marketing (III) 

- descrierea şi înţelegerea celor mai posibile scenarii ale 

evoluţiei viitoare a proceselor de marketing; 

- identificarea impactului specific al fiecărui scenariu astfel 

identificat.  
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4. Modele de simulare în marketing (generarea numerelor si a 

variabilelor aleatoare; metoda Monte Carlo; metoda arborelui 

decizional; jocuri strategice) 

 

2 

5. Modele economico-matematice de utilizare a resurselor 

organizaţiei (metode de simulare de tip „what if”) 

 

2 

6. Modele economico-matematice de utilizare a resurselor 

organizaţiei (metoda de simulare „analiza conjugată) 

 

2 

7. Modele economico-matematice de utilizare a resurselor 

organizaţiei (metoda de simulare utilizând lanţurile Markov) 

 

2 

8. Modele economico-matematice de utilizare a resurselor 

organizaţiei (metoda de simulare utilizând Solver) 

 

2 

9. Analiza situaţiei comenzilor lansate de la diferiţi clienţi prin  
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CT1. Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in cadrul  propriei strategii de 

munca riguroasa, eficienta si responsabila. 

CT2. Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o echipa plurispecializata si aplicarea de tehnici 

de relationare si munca eficienta in cadrul echipei. 

CT3. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificare eficientă a resurselor şi tehnicilor 

de învăţare pentru propria dezvoltare profesională. 

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

al disciplinei  

Formarea la studenţi a competenţelor de simulare în marketing, care să le permită 

înţelegerea diferitelor scenarii posibile în evoluţia proceselor şi fenomenelor de 

piaţă, pentru fundamentarea adecvată a deciziilor de marketing. 

7.2 Obiectivele specifice  ▪ cunoaşterea şi înţelegerea principalelor concepte, teorii şi metode specifice 

simulării de marketing; 

▪ înţelegerea conexiunilor existente între fenomenele studiate; 
▪ utilizarea metodelor de modelare şi simulare economică în practica de marketing, 

pentru listarea alternativelor decizionale; 
▪ utilizarea instrumentarului specific în procesul de eficientizare, execuţie şi luare a 

deciziilor de marketing. 



 

 

metoda vectorilor spectrali 2 

10. Decizii în condiţii de risc şi incertitudine. Analiza 

Bayesiană 

2 

11. Analiza drumului critic. Metoda Branch&Bound 2 

12. Previziunea de marketing (serii de timp dinamice) 2 

13.Previziunea de marketing (analiza de regresie şi corelaţie) 2 

14. Proiectarea şi execuţia simulărilor de marketing utilizând 

MarkStrat 

(Blue Ocean Strategy Simulation BOSS;  CentrX Bio Pharma; 

CentrX B2B) 

 

 

2 

 

Bibliografie 
Referințe principale  

1. Bujor, A., Simulări de marketing, note curs , 2019, Universitatea „Petre Andrei” din Iasi 
2. Căpăţină, A., Nistor, R., (2010), Simulări de marketing, Editura Europolis, Galaţi. 

3. Orzan, M.,  (2007), Simulări de marketing, Academia de Studii Economice, Bucureşti. 

4. Popovici, Al.,  (2013). Probabilităţi, statistică şi econometrie asistate de programul Excel, Editura 

Niculescu, Bucureşti. 
5. Raţiu-Suciu, C., (2005). Modelarea şi simularea proceselor economice. Teorie şi practică, Ediţia a 4-a, 

Editura Economică, Bucureşti. 

6. Ţimiraş., L.C., (2012), Simulări de marketing, Editura Alma Mater, Bacău. 
 

Referințe suplimentare  

MarkStrat, INSEAD, Microsoft Windows, https://www.google.com/imgres?imgurl=https://cdn-images-

1.medium.com/max/1024/1*TBZcvS0TFK5csUFmg40S1w.png&imgrefurl=https://medium.com/@matthe

w.fernandez/markstrat-tips-introduction-how-to-win-markstrat-2018-  

Kompass. https://ro.kompass.com/a/software-de-simulare-transpunerea-unui-fenomen-real-in-formule/57700/ 

 

 

8. 2 Seminar  
 Metode de predare Resurse utilizate 

1. Software Excel – prezentare generală. Generarea de 

date aleatorii utilizând „Random number 

generator” din „Data analysis” 

 

2 

 

 

 

 

 

Studii de caz 

Dezbatere 

Proiect de echipă 

 

 

 

 

 

Prezentare PowerPoint 

Studii de caz 

Articole disponibile 

online 

Ghid pentru proiect 

2. Decizia de lansare a unui produs pe piaţă utilizând 

metoda arborelui decizional. 

 

2 

3. Previzionarea profitului unei organizaţii prin metoda 

Monte Carlo 

 

2 

4. Identificarea strategiei optime de distribuţie prin 

simularea cu metoda Monte Carlo 

 

2 

5. Jocuri strategice. Identificarea configuraţiei optime a 

unui produs prin utilizarea metodei „analiza 

conjugată” 

 

2 

6. Decizii în condiţii de risc şi incertitudine. Analiza 

bayesiană. 

 

2 

7. Prezentarea proiectului de echipă 2 

 

Bibliografie 
Referințe principale  

1. Bujor, A., Simulări de marketing, note curs , 2019, Universitatea „Petre Andrei” din Iași 
2. Căpăţină, A., Nistor, R., (2010), Simulări de marketing, Editura Europolis, Galaţi. 

3. Orzan, M.,  (2007), Simulări de marketing, Academia de Studii Economice, Bucureşti. 

4. Popovici, Al.,  (2013). Probabilităţi, statistică şi econometrie asistate de programul Excel, Editura 

Niculescu, Bucureşti. 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*TBZcvS0TFK5csUFmg40S1w.png&imgrefurl=https://medium.com/@matthew.fernandez/markstrat-tips-introduction-how-to-win-markstrat-2018-beed406a8d05&h=512&w=1024&tbnid=Sb7BVgvKetD48M:&q=markstrat&tbnh=100&tbnw=200&usg=AI4_-kTK7L3z9b8JX6Giz6qm57QvrH6czA&vet=12ahUKEwinh9WI84rfAhXE-aQKHTisBiUQ_B0wFnoECAQQBg..i&docid=tauSrFM7LjtbBM&itg=1&client=firefox-b&sa=X&ved=2ahUKEwinh9WI84rfAhXE-aQKHTisBiUQ_B0wFnoECAQQBg
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*TBZcvS0TFK5csUFmg40S1w.png&imgrefurl=https://medium.com/@matthew.fernandez/markstrat-tips-introduction-how-to-win-markstrat-2018-beed406a8d05&h=512&w=1024&tbnid=Sb7BVgvKetD48M:&q=markstrat&tbnh=100&tbnw=200&usg=AI4_-kTK7L3z9b8JX6Giz6qm57QvrH6czA&vet=12ahUKEwinh9WI84rfAhXE-aQKHTisBiUQ_B0wFnoECAQQBg..i&docid=tauSrFM7LjtbBM&itg=1&client=firefox-b&sa=X&ved=2ahUKEwinh9WI84rfAhXE-aQKHTisBiUQ_B0wFnoECAQQBg
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*TBZcvS0TFK5csUFmg40S1w.png&imgrefurl=https://medium.com/@matthew.fernandez/markstrat-tips-introduction-how-to-win-markstrat-2018-beed406a8d05&h=512&w=1024&tbnid=Sb7BVgvKetD48M:&q=markstrat&tbnh=100&tbnw=200&usg=AI4_-kTK7L3z9b8JX6Giz6qm57QvrH6czA&vet=12ahUKEwinh9WI84rfAhXE-aQKHTisBiUQ_B0wFnoECAQQBg..i&docid=tauSrFM7LjtbBM&itg=1&client=firefox-b&sa=X&ved=2ahUKEwinh9WI84rfAhXE-aQKHTisBiUQ_B0wFnoECAQQBg
https://ro.kompass.com/a/software-de-simulare-transpunerea-unui-fenomen-real-in-formule/57700/


 

 

5. Raţiu-Suciu, C., (2005). Modelarea şi simularea proceselor economice. Teorie şi practică, Ediţia a 4-a, 

Editura Economică, Bucureşti. 

6. Ţimiraş., L.C., (2012), Simulări de marketing, Editura Alma Mater, Bacău. 
 

Referințe suplimentare  

MarkStrat, INSEAD, Microsoft Windows, https://www.google.com/imgres?imgurl=https://cdn-images-

1.medium.com/max/1024/1*TBZcvS0TFK5csUFmg40S1w.png&imgrefurl=https://medium.com/@matthe

w.fernandez/markstrat-tips-introduction-how-to-win-markstrat-2018-  

Cesim SimBrand. https://www.cesim.com/ro/simulari/simulari-de-afaceri/cesim-simbrand 

Simulări de marketing Stratx - Markstrat 2018. http://www.faa.ro/index.php/evenimente/813-organizam-

concursul-international-de-simulari-de-marketing-stratx-markstrat 

Simbound. http://www.elearning.ro/simbound-joc-de-simulare-pe-domeniul-e-marketing 

BrandPro. http://exec-edu.ro/cursuri/marketing-si-pozitionare-de-brand-simularea-brandpro/ 

Kompass. https://ro.kompass.com/a/software-de-simulare-transpunerea-unui-fenomen-real-in-formule/57700/ 

MarkStrat (2010). Ghidul instructorului. 
 

 

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor 

profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

Corelarea opiniilor 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 
10.2. Metode de 

evaluare 

10.3 Pondere 

în nota finală 

10.4 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 

 

 

40% 

10.5 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 simulare 

- interpretarea adecvată a rezultatelor obţinute 

- calitatea 

simulărilor 

 

- prezentarea adecvată a proiectului de echipă proiect de echipă 30% 

 

10.6 Standard minim de performanţă 

 

1. Cunoaşterea conceptelor de bază proprii disciplinei Simulări de marketing. 

2. Comunicarea adecvată a unor informaţii de specialitate, utilizând limbajul specific disciplinei. 

3. Realizarea proiectului de echipă „Proiectaţi o simulare de marketing referitoare la  ………….... (decizie de 

marketing, la alegere)”. 

4. Soluţionarea în timp real, şi în condiţii de asistenţă calificată, a unei situaţii aplicative – reală / ipotetică –, 

respectând normele deontologiei profesionale. 
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https://ro.kompass.com/a/software-de-simulare-transpunerea-unui-fenomen-real-in-formule/57700/


 

 

Data completării: 

24.09.2019 

Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar  

   

 

Data avizării în Departament 

30.09.2019 

 

Semnătura Directorului de Departament 
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