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Management şi marketing 2 
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Horticultural Products Marketing 

Management and marketing 2 
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Domeniul științific:  Inginerie și Management în Agricultură și Dezvoltare Rurală 

Descriere post: 

Postul de Lector universitar, vacant poziţia III/B/10 prevăzut în Statul de Funcţiuni al 

Departamentului de Ştiinţe Economice aprobat în anul universitar 2014 – 2015, conţine o normă de 

14,40 ore convenţionale, asigurate cu ore de curs, seminar şi lucrări practice de laborator, cu 

următoarea distribuţie pe semestrială pe discipline: 

 - Disciplina: Produsul turistic, efectuată în semestrul II cu studenţii din anul IV de la programul 

de studii Inginerie și Management în Industria Turismului al Facultăţii de Horticultură, astfel: 2 ore fizice 

de curs = 4 ore convenţionale/ săptămână timp de 10 săptămâni şi câte 2 ore fizice de seminar cu 1 

formaţie de lucru = 2 ore de seminar convenţionale/săptămână timp de 10 săptămâni, cu o medie totală 

de 2,5 ore convenţionale/an;  



 - Disciplina: Marketing virtual, efectuată în semestrul II cu studenţii din anul IV de la programul 

de studii Inginerie și Management în Industria Turismului al Facultăţii de Horticultură, astfel: 1 oră fizică 

de curs = 2 ore convenţionale/ săptămână timp de 10 săptămâni şi câte 2 ore fizice de seminar cu 1 

formaţie de lucru = 2 ore de seminar convenţionale/săptămână timp de 10 săptămâni, cu o medie totală 

de 1,25 ore convenţionale/an;  

 - Disciplina: Marketingul produselor horticole, efectuată în semestrul I cu studenţii din anul IV de 

la  programul de studii Horticultură al Facultăţii de Horticultură astfel: 2 ore fizice de curs = 4 ore 

convenţionale/ săptămână timp şi câte 1 oră fizice de seminar cu 3 formaţii de lucru = 3 ore de seminar 

convenţionale/săptămână, cu o medie totală de 3,5 ore convenţionale/an;  

 - Disciplina: Management și marketing2, efectuată în semestrul II cu studenţii din anul IV de la 

programul de studii Peisagistică al Facultăţii de Horticultură, astfel: 2 oră fizice de curs = 4 ore 

convenţionale/ săptămână timp de 10 săptămâni şi câte 2 ore fizice de seminar cu 3 formaţii de lucru = 6 

ore de seminar convenţionale/săptămână timp de 10 săptămâni, cu o medie totală de 4,17 ore 

convenţionale/an;  

 - Disciplina: Mecanizare, efectuată în semestrul I cu studenţii din anul IV de la  programul de 

studii Inginerie Economică în Agricultură al Facultăţii de Horticultură, astfel: 2 ore fizice de curs = 4 ore 

convenţionale/ săptămână timp şi câte 2 ore fizice de seminar cu 1 formaţie de lucru = 2 ore de seminar 

convenţionale/săptămână, cu o medie totală de 3,0 ore convenţionale/an. 

The available position of Lecturer from the Department of Economic Sciences, number III/B/10, 

academic year 2014-2015, includes 14.40 conventional hours. The 14.40 conventional hours includes: 

lectures, seminars and laboratory work. The distribution of the subjects by semesters is the following: 

- Touristic product is taught to the students of the 4th year, in the second semester from 

Engineering and Management in Tourism Industry Specialization. This subject has 2 hours of physical 

lectures = 4 conventional hours/week for 10 weeks, and 2 hours of physical seminar = 2 conventional 

hours/week for 10 weeks, with an annual average of 2.5 conventional hours. 

- On-line Marketing: is taught to the students of the 4th year, in the second semester from 

Engineering and Management in Tourism Industry Specialization. This subject has 1 hours of physical 

lectures = 2 conventional hours/week for 10 weeks, and 2 hours of physical seminar = 2 conventional 

hours/week for 10 weeks, with an annual average of 1.25 conventional hours. 

- Horticultural products’ Marketing is taught to the students of the 4th year, in the first 

semester from Horticulture Specialization. This subject has 1 hours of physical lectures = 2 conventional 

hours/week for 14 weeks, and 1 hours of physical seminar with 3 groups = 3 conventional hours/week 

for 14 weeks, with an annual average of 3.5 conventional hours. 

- Management and marketing 2 is taught to the 4th year, in the second semester from 

Landscape Specialization. This subject has 2 hours of physical lectures = 4 conventional hours/week for 

10 weeks, and 2 hours of physical seminar with 3 groups = 6 conventional hours/week for 10 weeks, 

with an annual average of 4.17 conventional hours. 



- Machineries is taught to the 1st year, in the first from Economic Engineering in Agriculture 

Specialization. This subject has 2 hours of physical lectures = 4 conventional hours/week for 14 weeks, 

and 2 hours of physical seminar with 1 group = 2 conventional hours/week for 14 weeks, with an annual 

average of 3.0 conventional hours. 

 

Atribuții/Activități: 

- Pregătirea şi efectuarea orelor de curs, seminar şi/sau lucrări practice de laborator pentru 

disciplinele cuprinse în norma didactică, respectiv disciplinele: Produsul turistic efectuată în semestrul II 

cu studenţii din anul IV de la programul de studii Inginerie și Management în Industria Turismului al 

Facultăţii de Horticultură; Marketing virtual, efectuată în semestrul II cu studenţii din anul IV de la 

programul de studii Inginerie și Management în Industria Turismului al Facultăţii de Horticultură; 

Marketingul produselor horticole, efectuată în semestrul I cu studenţii din anul IV de la  programul de 

studii Horticultură al Facultăţii de Horticultură; Management și marketing2, efectuată în semestrul II cu 

studenţii din anul IV de la programul de studii Peisagistică al Facultăţii de Horticultură; Mecanizare, 

efectuată în semestrul I cu studenţii din anul IV de la  programul de studii Inginerie Economică în 

Agricultură al Facultăţii de Horticultură. 

- Întocmirea fişelor de disciplină şi a programelor analitice;  

- Pregătirea activităţii didactice ;  

- Verificări lucrări control; 

- Consultaţii pentru studenţi asigurate la disciplinele din normă;   

- Asistenţă la examene;  

- Îndrumare proiecte licenţă;  

- Elaborare materiale didactice;  

- Activitate de cercetare ştiinţifică;  

- Îndrumare cercuri ştiinţifice studenţeşti;  

- Îndrumare activităţi de practică în cursul anului universitar;  

- Participare la manifestări ştiinţifice;  

- Participare la activităţile administrative, de învăţământ, de consultanţă şi de cercetare ale 

colectivului; 

- Activităţi de promovare şi legătura cu mediul economic;  

- Participarea la activităţi civice, culturale, administrative şi de evaluare în sprijinul 

învăţământului;  



- Alte activităţi pentru pregătirea practică şi teoretică a studenţilor. 

- Preparing and teaching the lectures, seminar and/or laboratory work for the subjects that are 

part of the position: Touristic product for the students of the 4th year, in the second semester from 

Engineering and Management in Tourism Industry Specialization; On-line Marketing for the students of 

the 4th year, in the second semester from Engineering and Management in Tourism Industry 

Specialization; Horticultural products’ Marketing for the students of the 4th year, in the first semester 

from Horticulture Specialization; Management and marketing for the 4th year, in the second semester 

from Landscape Specialization; Machineries for the 1st year, in the first from Economic Engineering in 

Agriculture Specialization. 

- Preparing the syllabus 

- Preparing the teaching activities 

- Examination 

- Consulting for the students for the taught subjects 

- Advisor for final papers 

- Preparing teaching materials 

- Research activity 

- Advisor for scientific students groups 

- Advisor for practical training 

- Participation to scientific manifestations 

- Participation to administrative, teaching and research activities of the department 

- Promoting and creating connection with the economic environment 

- Participation to cultural, administrative and evaluation activities in order to support the 

education system 

- Others activities for practical training and theoretical education of the students 

Salariul minim de încadrare: 

Calendarul Concursului: 

Data publicării anunțului în Monitorul Oficial: 

Perioada încadrare: 

 Început  Sfârșit 

 



Data susținerii prelegerii: 02 iulie 2015 

Ora susținerii prelegerii: 08.00 

Locul susținerii prelegerii 

 Laboratorul de Management, H54 

 Laboratory of Management, H54 

Tematica probelor de concurs 

 Marketing-considerații generale 

Mediul de marketing al firmei. Instrumente  de analiză a mediului de marketing 

Planul de marketing 

Piața și studiul de piață (Dimensiunile pieței,  Structura pieței) 

Elemente de comportamentul consumatorului 

Cercetarea de marketing (Surse de informații, Metode de culegere a datelor, Chestionarul, 

Mijloacele de contact) 

Mixul de marketing (Produsul , Prețul, Promovarea, Plasarea) 

Destinatiile turistice si caracteristicile lor.  Definitii si concepte 

Factori de influenta asupra dezvoltarii produselor turistice 

Strategii de stabilire a destinatiei produsului touristic 

Strategii fundamentale in planificarea si dezvoltarea produsului turistic turistic 

Principiile si procedurile dezvoltarii produsului turistic 

Etapele planificarii dezvoltarii produsului turistic 

Implementarea planului de dezvoltare 

Importanta Internetului in cadrul conceptelor moderne de marketing 

Diferente intre practicile de marketing traditionale si on-line in abordarea comertului electronic 

Mediul de marketing si impactul asupra strategiilor de dezvoltare a firmei. Mediul specific de 

marketing pe Internet 

Strategii specifice marketingului pe Internet 

Analiza unui site web din punct de vedere a mixului de marketing 

Segmentarea pietei pe Internet 



Tehnologii folosite pentru stimularea raspunsului clientilor 

Bibliografie: 

Balaure V (2005)Marketing turistic Editura Uranus Bucuresti 

Cătoiu I., V. Balaure,C. Veghes, 2008,Marketing turistic, ed. Uranus 

Gay R.,Charleswoth A., Dr. Rita Esen (2009)Marketing on-line Editura ALL Bucuresti 

Haig Matt:  (2005)  Manualul de e-marketing   ghid indispensabil  marketingul produselor si 

serviciilor tale pe Internet, Bucuresti , Rentrop and Straton, ISBN 973-722-044-7 

Kotler P. and K Keller, 2008,Managementul marketingului, ed Teora 

Kotler Ph., Armstrong G. 2008, Principiile marketingului, Editura Teora, Bucureşti 

Mitu A., D. Uță, 2008, Marketing, aplicații, studii de caz, ed. UPG, Ploiești 

Negricea I., Strategii de marketing online - Soluţii de succes pentru implementarea şi 

dezvoltarea aplicaţiilor de marketing online în activitatea organizaţiei (2010) Editura:Editura Universitară 

Stancioiu Aurelia Felicia (2000) Strategii de marketing in turism – Editura economica 

Bucuresti 

Marketing- general considerations 

Company’s marketing environment. Marketing environment analysis tools 

Marketing plan 

Market and market research (Market dimensions, Market structure) 

Elements of consumer behaviour 

Marketing research (Sources of informations, Methods of data collection, The questionnaire, 

Means of contact) 

Marketing mix (Product, Price, Promotion, Placement) 

Tourism destinations and their characteristics. Definitions and concepts 

 Factors of influence on the development of tourism products 

 Strategies of choosing the tourism product destination 

Fundamental strategies in planning and developing a tourism product 

 The principles and procedures of tourism product development 

Planning stages of tourism product development  



Development plan Implementation  

The importance of Internet among modern marketing concepts 

Differences between traditional and online marketing practices in e-commerce approach  

Marketing environment and its’ impact over the company’s development strategies. Specific 

online Marketing Environment 

Online marketing specific strategies  

Website auditing regarding marketing mix 

Online market segmentation 

Technologies used to boost customer response 
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Descrierea procedurii de concurs 

Lista documente 

Adresa unde se transmite dosarul de concurs 

Comisia 

 Prof. Dr. Felix Arion, președinte 

Conf. Dr. Marioara Ilea, membru 



Conf. Dr. Diana Dumitraș, membru 

Lect. Dr. Marius Sabău, membru 

Lect. Dr. Iulia Mureșan, membru 

Conf. Dr. Mugurel Jitea, membru supleant 

Conf. Dr. Cristina Pocol, membru supleant 

Lect. Dr. Lucica Armancă, membru supleant 


