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A. OBIECTIVELE CURSULUI 
 

- promovarea produselor ecologice bazat pe performanta de mediu sau pe o 
îmbunătăţire în acest sens; 

- identificarea, anticiparea şi satisfacerea cererilor consumatorilor într-un mod 
profitabil şi durabil ;   

- impactul produselor asupra mediului.  
 

B. SUBIECTELE CURSULUI 
 

1. Specializare a marketingului social 
2. Fundamentarea strategiei de ecomarketing a firmei 
3. Piata produselor şi serviciilor ecologice 
4. Ecomixul de marketing 
5. Aplicarea principiilor ecomarketingului în diverse activităţi economice 

 
 
C. SUBIECTELE APLICAŢIILOR - SEMINAR 
 

1. Funcţiile ecomarketingului  
2. Necesitatea fundamentării strategiei firmei prin prisma principiilor 

ecomarketingului 
3. Studiul pieţei ecologice 
4. Ecoprodusul; Ecoeticheta; Ecoambalajul; Ecopreţul; Ecodistribuţia; 

Ecopromovarea. 
 
 

http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/pagina.asp?id=cap3
http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/pagina.asp?id=cap4
http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/pagina.asp?id=cap5
http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/pagina.asp?id=cap7


D. BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 
 

1. IOSIF, GH., şi colab. Ecomarketingul societăţilor comerciale, Bucureşti, Ed. 
Tribuna Economică,  

2. MANOLE, V., STOIAN, M. Agromarketing, Bucureşti, Editura ASE, 2001 
3. STOIAN MIRELA, Ecomarketing, Ed. ASE Bucuresti, 2007 

 
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 INTERNAŢIONALĂ 

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