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Statutul disciplinei
Disciplină de domeniu (obligatorie)
Titular disciplină
Prof. dr. Elena LEONTE
Obiectivele disciplinei (curs și aplicații)
În cadrul cursului se urmăreşte formarea la studenţi a unor competenţe manageriale şi de
marketing, lărgirea domeniului şi ariei de cunoaştere, consolidarea şi perfecţionarea pregătirii
profesionale, silularea luării unor decizii privind autonomia şi responsabilitatea firmelor
orientate spre marketing în scopul creşterii vânzărilor produselor alimentare, asigurarea cererii de
consum cu produse alimentare şi obţinerea de profit pentru purtătorii cererii şi ofertei de produse
alimentare.
De asemenea, se are în vedere formarea unor abilităţi privind comunicarea individuală şi
organizaţională, în scopul adaptării activităţii agenţilor economici la cerinţele consumatorilor de
pe piaţa internă şi externă şi satisfacerea cât mai deplină a nevoilor de consum, diferenţiat pe
segmente ale pieţei, în concordanţă cu nivelul ofertei şi a puterii de cumpărare a consumatorilor.
La lucrările practice se urmăreşte familiarizarea studenţilor cu tehnica de lucru, formarea unor
abilităţi de analiză şi interpretare a mix-ului de marketing; utilizarea unor programe informatice
specifice marketingului, rezolvarea pe calculator, recomandarea unor variante cu aplicabilitate în
cadrul firmelor orientate spre marketingul alimentar.
Conținutul disciplinei (programa analitică)
Curs (Capitole/subcapitole)
Apariţia, conceptul, rolul şi funcţiile marketingului
Organizarea activităţii de marketing
Mediul extern al firmei alimentare
Nevoile şi cererea de consum pentru produsele alimentare
Produsul şi consumul produselor alimentare
Piaţa, prospectarea şi previziunea pieţei produselor
Distribuţia produselor alimentare
Promovarea produselor alimentare
Lucrări practice

alimentare

Studiul cererii de consum pentru produsele alimentare cu ajutorul datelor din bugetele de
familie
Estimarea cererii de consum pentru produsele alimentare în funcţie de venit şi mărimea familiei
Elasticitatea cererii de consum pentru produsele alimentare în funcţie de preţ
Gravitaţia comercială, calculul zonei de atracţie comercială şi a migraţiei cererii de consum
pentru produsele alimentare
Cota de piaţă. Previziunea cotei de piaţă la produsele alimentare
Segmentarea pieţei produselor alimentare. Calculul dimensiunilor pieţei produsului
Elaborarea unui plan de marketing privind lansarea unui produs alimentar nou pe piaţă
(proiect – partea I)
Colocviu final de verificare a cunoştinţelor
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