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Descriere succintă a corelării cursului cu programul de studii 
   Cursul de lecţii Marketing ecologic reprezintă o disciplină de specializare organic legată de ştiinţele 
Managementului, Teoria economică şi alte domenii adiţionale, ce cuprind elemente de bază ale ştinţelor economice 
moderne în domeniul economiei ecologice. În cadrul cursului studenții vor face cunoștințe cu modul integrării 
componentei ecologice la nivelul sistemului de marketing, posibilitățile de îmbunătăţire a activităţii de marketing în 
sensul respectului pentru calitatea mediului şi a vieţii în cadrul unei firme, vor asimila cunoştinţe în domeniul 
produselor, serviciilor ecologice și modul de abordare a pieţelor ecologice. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 
Competențe generale:  
- analiza critică a informației din literatura ştiinţifică de specialitate; 
- aplicarea cunoştinţelor teoretice din domeniu în soluționarea problemelor cu importanță aplicativă; 
- formularea obiectivelor de cercetare  și elaborarea unui plan de realizare a acestora;  
- argumentarea actualității investigațiilor propuse şi interpretarea  rezultatelor cercetărilor proprii; 
- organizarea şi realizarea activităţii ştiinţifice în echipă în scopul realizării sarcinilor din domeniul profesional; 
- elaborarea și aplicarea unor strategii de muncă care ar permite eficientizarea şi sporirea gradului de 
responsabilitate în realizarea activităților din domeniu. 
Competențe specifice: 
- argumentarea utilizării unei metodologii anumite în studiul dezvoltării bioeconomiei și economiei ecologice, 
inclusiv folosirea rațională și protecţia resurselor naturale; 
- analiza informaţiilor din domeniul bioeconomiei și economiei ecologice la nivel regional, continental sau global  
pentru utilizarea lor în cadrul programelor naţionale de dezvoltare; 
- aplicarea teoriilor, metodelor şi modelelor contemporane din domeniul bioeconomiei și economiei ecologice; 
- aprecierea şi evaluarea situaţiilor de risc în cazul folosirii neraționale a condițiilor și resurselor naturale; 
- selectarea și utilizarea metodelor adecvate de realizare a cercetărilor ştiinţifice în domeniul bioeconomiei și 
economiei ecologice; 
- soluționarea problemelor de cercetare privind procesele şi fenomenele din domeniul științe ale mediului și ale 
bioeconomiei prin utilizarea programelor/aplicațiilor tehnologiilor informaționale adecvate; 
- stabilirea priorităţilor studiilor interdisciplinare în cercetările ştiinţifice;  
- adaptarea realizărilor ştiinţifice din alte domenii la investigaţiile din domeniul bioeconomiei și economiei 
ecologice. 

Finalităţi de studii 
Studentul la finele cursului va fi capabil: 
- să cunoască direcţiile de studiu şi strategia de promovare a sectorului economiei ecologice ca bază a politicilor 

ecoeconomice durabile moderne; 
- să determine obiectul de studiu şi să identifice problemele de bază ale ecomarketingului;  
- să cunoască direcţiile de studiu şi strategia de promovare a sectorului economiei ecologice ca bază a politicilor 

ecoeconomice durabile moderne; 
- să cunoască argumentele pentru necesitatea dezvoltării ecomarketingului; 



- să cunoască funcţiile ecomarketingului; 
- să cunoască funcţiile economice ale calităţii; 
- să argumenteze costurile calităţii; 
- să cunoască principiile standardizării şi tipologia standardelor; 
- să înţeleagă noile abordări în standardizarea europeană;   

Condiții prerechizit: audierea cursurilor Management de mediu, Schimbări climatice, Afaceri ecologice, 
Economia resurselor regenarabile, Elaborarea și administrarea proiectelor. 
Teme de bază: Ecomarketingul - specializare a marketingului social. Sistemul calitatii .Fundamentarea strategiei 
de ecomarketing a firmei. Piata produselor si serviciilor ecologice. Ecomixul de marketing. Consumul durabil. 
Aplicarea principiilor ecomarketingului în diverse activitati economice.Piata produselor agroalimentare ecologice. 
Strategii de predare-învăţare: prelegeri interactive, metoda comparativă, analiza și sinteza, metoda geografică. 
Strategii de evaluare: teste de evaluare, prezentări, rapoarte, dezbateri, elaborarea portofoliilor, teze/proiecte etc. 
Nota finală se constituie din rezultatul evaluării finale (40%), curente (40%) și calităţii lucrului individual al 
studentului pe parcursul semestrului, inclusiv portofoliul, participare la discuţii, prezentări, activitatea la seminare 
etc., (20%). 
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