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Statutul disciplinei 
Disciplină de domeniu (obligatorie) 
 
Titular disciplină 
Șef de lucrări dr. Mioara MIHĂILĂ 
 
Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 
 
Obiectiv general 
Însuşirea teoretică şi practică a noţiunilor specifice de bază din marketing, cu aplicabilitate pentru 
piața produselor/serviciilor alimentare și agroturistice. 
 
Obiective specifice 
O1 - Aprofundarea pregătirii teoretice şi practice a studenților în domeniul marketingului pentru 
produsele din alimentația publică și agroturism şi alinierea la standardele, tehnicile şi strategiile 
tehnico-economice utilizate în ţările dezvoltate, cu scopul consolidării și eficientizării 
întreprinderilor de profil. 
O2 - Cunoașterea și aplicarea metodologiei de calcul şi analiză tehnico-economică a proceselor 
de producţie în industria alimentară și agroturistică, cu scopul echilibrării raportului cerere-ofertă. 
O3 - Creșterea gradului de competență profesională în domeniul marketingului din alimentația 
publică și agroturism, pentru o integrare mai rapidă în activitatea de producţie, îmbinând 
cunoştinţele tehnice cu cele specifice marketingului pe întregul lanţ al producţiei, distribuţiei, 
promovării şi valorificării acesteia. 
 
Conținutul disciplinei (programa analitică) 
 

Curs (Capitole/subcapitole) 
1. Elemente introductive. Cadrul conceptual de referință, scurt istoric și tendințele marketingului 
alimentar și agroturistic. 
2. Piața produselor alimentare. Piața serviciilor agroturistice. Particularități, conținut și structură. 
Elemente comparative naționale și internaționale. 
3. Cerere, nevoie, consum - particularități pentru piața agroalimentară și cea agroturistică. 
4. Oferta și producția de produse și servicii agroalimentare/agroturistice. 
5. Prețul produselor agroalimentare/serviciilor agroturistice. 
6. Promovarea produselor din alimentația publică și agroturism. 
7. Distribuţia produselor alimentare și a serviciilor agroturistice. 
8. Studiul pieței și cercetarea de marketing. Metode și tehnici de cercetare a pieței produselor 
alimentare și a serviciilor agroturistice. Rolul instrumentelor de cercetare a pieței. 
9. Mix-ul de marketing. 
10. Planificarea strategică și organizarea activităţii de marketing. 
 
 



Lucrări practice 
1. Studiul cererii de consum pentru produsele alimentare/serviciile agroturistice cu ajutorul 
datelor din bugetele de familie.  
2. Segmentarea pieței alimentare/agroturistice.  
3. Gravitaţia comercială, calculul zonei de atracţie comercială şi a migraţiei cererii de consum 
pentru produsele alimentare/serviciile agroturistice.  
4. Mixul de marketing (P1). Crearea unui produs compozit pe baza analizei nevoii și cererii de 
consum. Descrierea produsului, crearea ofertei și analiza ciclului de viață.  
5. Mixul de marketing (P2). Costul și prețul produsului. Fundamentarea deciziei de marketing 
privind alegerea produsului şi a variantei de preţ. 
6. Mixul de marketing (P3). Promovarea produsului și penetrarea pieței interne și externe. 
Calculul eficienţei unei campanii promoţionale.  
7. Mixul de marketing (P4). Distribuţia produsului. Aspecte diferențiale pentru produsele 
alimentare/serviciile agroturistice. 
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Evaluare finală 
 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare Procent din nota 
finală 

Examen Evaluare orală 40% 

Aprecierea activităţii în 
timpul semestrului 

Participare activă curs 
Test scris pe parcurs 
Proiect aplicativ. 

10% 
20% 
30% 

 
Persoane de contact 
Șef de lucrări dr. Mioara MIHĂILĂ 
Facultatea de Agricultură - USV Iași 
Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, Iaşi, 700490, România 
telefon: 0040 232 407 420 fax: 0040 232 260 650 
E-mail: mioara@uaiasi.ro 
 
Șef de lucrări dr. Andy-Felix JITĂREANU 
Facultatea de Agricultură - USV Iași 
Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, Iaşi, 700490, România 
telefon: 0040 232 407 420 fax: 0040 232 260 650 
E-mail: andyj@uaiasi.ro  


