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A. OBIECTIVELE CURSULUI 
 

Pe baza înţelegerii fenomenelor caracteristice mediului internaţional, cursul asigură 
dobândirea cunoştinţelor necesare adaptării metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de marketing la 
nivel internaţional. 

 
B. SUBIECTELE CURSULUI 
 

1. Analiza mediului de marketing internaţional – cadru de manifestare a strategiilor de 
intrare pe pieţele externe 

2. Procesul selecţiei pieţelor internaţionale 
3. Strategii de prelucrare a pieţelor externe penetrate utilizate în marketingul 

internaţional 
 
C. SUBIECTELE APLICAŢIILOR - SEMINAR 
 
  1. Evaluarea mediului de marketing internaţional 

- Analiza micromediului internaţional 
- Analiza macromediului internaţional 

2. Criterii de selecţie a pieţelor internaţionale  
3. Strategii utilizate în cadrul mix-ului de marketing internaţional 

- Politica produsului internaţional 
- Politica de distribuţie internaţională 
- Politica de preţ în cadrul pieţelor internaţionale 

            - Politica de comunicare pe pieţele internaţional 
 
 



D. BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 
 

1. Danciu V., Marketing internaţional. Provocări şi tendinţe la începutul mileniului 
trei, ediţia a II-a, Editura Economică, Bucureşti, 2009 

2. Cateora, P., Graham, G. L., International marketing, Tenth edition, 1999 
3. Sasu, C., Marketing Internaţional, Editura Polirom, Iaşi, 2005 

 
 
E. PROCEDURA DE EVALUARE 
 

Forma de examinare – E (scris) 

Examenul se finalizează cu o notă ce reprezintă media ponderată a notelor de la 
activitatea pe parcurs (50%) şi de la examen (50%). Nota de la activitatea pe parcurs este 
media (rotunjită la valoare întreagă prin adăugare) a notelor de la laborator şi a temei de casă. 
Nota de la examen este media (rotunjită la valoare întreagă prin adăugare) notelor de la 2 
subiecte teoretice şi a unei aplicaţii.  

F. COMPATIBILITATE INTERNATIONALA 

 
  1. Bradford University : www.brad.ac.uk 
  3. Univesité Robert Schuman Strasbourg: www.iecs.edu  

     4. Toulouse Business School: www.esc-toulouse.fr 
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