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Denumirea disciplinei1 COMUNICARE DE MARKETING Codul disciplinei
1ISI15 

DC

Tipul disciplinei2 DS Categoria3 DO Anul de studii 1 Semestrul 1 Nr. credite 2
 

Facultatea ȘTIINȚA ȘI INGINERIA MATERIALELOR Numărul orelor alocate disciplinei4

Domeniul de studii INGINERIE INDUSTRIALĂ Total C S L P SI 

Programul de studii INGINERIA SECURITĂȚII ÎN INDUSTRIE   42  14    14   - - 14 

 

Discipline anterioare5 
(condiţionări) 

Obligatorii
 

- 

Recomandate
 

- 
 

Obiectivul 
general6 

Studenții vor obţine o imagine corespunzătoare a implicațiilor comunicării de marketing și 
importanța sa pentru activitatea firmei 

Obiective 
specifice7 

Să identifice conceptele fundamentale în marketing. 
Să conceapă strategii de comunicare, să aleagă mixul de comunicare și să evalueze 
rezultatele comunicării.    

Conţinut8 
(descriptori) 

Definirea pieței țintă și descrierea consumatorilor. 
Stabilirea strategiei de comunicare 
Realizarea campaniei de comunicare. 
Elaborarea bugetului de comunicare. 

Lucrări 
practice 

Elaborarea planului comunicării de marketing 

 

Sistemul de evaluare 
Programare 

probe9 
Pondere în nota finală 

(nota minimă)10 

Evaluarea 
pe parcurs 

Teste pe parcurs  - 0 % 
Activitate la laborator  % 
Teme de casă  40 % 

Evaluarea 
finală 

Forma de evaluare finală11  Colocviu 
60% Probe şi condiţii de desfăşurare a acestora:  

Colocviu pe baza unui proiect și discuţii individuale. 
 

Titular curs Conf. dr. Gabriel Asandului  

Titular aplicaţii Conf. dr. Gabriel Asandului  
 
                                                            
1 Numele disciplinei - din planul de învăţământ 
2 DF – fundamentală, DID – în domeniu, DS – de specialitate, DC – complementară (din planul de învăţământ) 
3 DI – impusă, DO –opţională, DL –liber aleasă (facultativă) - din planul de învăţământ 
4 Punctele 3.8, 3.5, 3.6a,b,c, 3.7 din Fişa disciplinei in extenso 
5 Conform punctului 4.1 - Precondiţii de curriculum - din Fisa disciplinei in extenso 
6 Conform punctului 7.1 din Fişa disciplinei in extenso 
7 Conform punctului 7.2 din Fişa disciplinei in extenso 
8 Descriptori din conţinutul disciplinei, descris pe larg la punctul 8 în Fisa disciplinei in extenso 
9 Pentru evaluarea pe parcurs: Săpt.1-Săpt.14, pentru evaluarea finala prin colocviu – Săpt.14, pentru evaluarea finală 
prin examen - Sesiune 
10 Se poate impune o notă minimă pentru unele probe 
11 Examen sau Colocviu 


