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I. Preliminarii 

Disciplina de studiu ,, Organizarea  expoziţiilor şi târgurilor” este una din disciplinele de 

profil pentru elevii specialității ”Marketing”, învățământ cu frecvență la zi din cadrul Colegiului. 

Scopul cursului  este de a prezenta principalele particularităţi ale manifestărilor 

expoziţionale, ca instrumente moderne de comunicare aflate la dispoziţia societăţilor comerciale, 

precum şi asimilarea consideraţiilor teoretice şi practice asupra particularităţilor evenimentelor 

expoziţionale şi  implicaţiile complexe ale acestora în demersurile de marketing actuale. 

 Obiectivele principale ale acestui curs sunt: 

- Prezentarea şi abordarea soluţiilor optime teoretice şi practice cu care se confruntă economia 

contemporană 

- Realizarea contibuţiei la pregătirea profesională a specialiştilor  în domeniul manifestărilor 

legale de organizarea târgurilor şi expoziţiilor  

- Cunoaşterea rolului sectorului târgurilor şi expoziţiilor în contextul general al economiei  

servicilor. 

II. Motivaţia, utilitatea disciplinei pentru dezvoltarea profesională 

În perioada actuală, în condiţiile în care, atât complexitatea ofertei cât şi cea a 

concurenţei de pe piaţa naţională şi internaţională cresc într-un ritm alert, pentru producător este 

foarte important să comunice posibililor clienţi datele necesare, pentru ca aceştia să fie bine 

informaţi asupra avantajelor pe care le prezintă produsele pe care doreşte să le comercializeze. 

Pornind de la necesitatea utilizării unor instrumente moderne şi eficiente de comunicare, 

schimb de informaţii şi marketing, cu cheltuieli financiare cît mai reduse şi pe perioade cît mai 

scurte, disciplina Organizarea expoziţiilor şi târgurilor vine cu informaţia necesară de a studia 

manifestările promoţionale date, ele fiind un mediu deosebit de eficient de transfer al culturii, 

identăţii, structurii unei companii spre potenţialii beneficiari, cumpărători, utilizatori. Nici un alt 

mediu nu poate evidenţia simultan atîtea părţi ale identităţii şi activităţii unei companii ca un 

stand bine conceput şi proiectat la un târg. Cea mai eficientă cale de transmitere a informaţiilor şi 

comunicaţiilor de specialitate între profesionişti îşi află locul cel mai potrivit în participarea la un 

târg sau la o expoziţie. Această disciplină familiarizarează viitorilor specialiști din comerț cu 

toate noțiunile, categoriile de bază, fără de care nu este posibilă studierea aprofundată a altor 

discipline al specialității ca:  

F.08.O.016 Analiza mediului de marketing 

S.08.O.026 Comerț on line 
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III. Competenţe  profesionale specifice disciplinei 

CPS 1. Utilizarea metodelor, conceptelor, tehnicilor specifice târgurilor şi expoziţiilor; 

CPS 2. Adunarea, analiza şi interpretarea informaţiilor de marketing privind organizaţiile şi 

mediul de piaţă; 

CPS 3. Elaborarea unor strategii specifice de marketing în organizarea târgurilor şi a expoziţiilor. 

 

 

IV. Administrarea disciplinei 

 

Semestrul 

Numărul de ore 

Modalitatea de 

evaluare 

Numărul de 

credite Total 

Contact direct 
Lucrul 

individual Prelegeri 
Practică/ 

Seminar 

VIII 60 20 10 30 Ex 2 

 

V. Unităţile de învăţare 

 

Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut 

Unitatea de învăţare 1: Noţiuni generale despre târguri şi expoziţii 

UC1: Utilizarea metodelor, conceptelor, 

tehnicilor specifice târgurilor şi expoziţiilor 

- definirea noţiunilor de târg şi expoziţie; 

- identificarea funcţiilor care le îndeplinesc târgurile 

şi expoziţiile; 

- analiza factorii implicaţi în activitatea de târguri şi 

expoziţii, 

- implementarea normelor de organizare a târgurilor 

şi expoziţiilor. 

 

1.1. Istoricul manifestărilor expoziţionale 

1.2. Funcţiile târgurilor şi expoziţiilor 

1.3. Factorii implicaţi în activitatea de târguri 

şi expoziţii 

1.4. Clasificarea târgurilor şi expoziţiilor 

1.5. Criterii de participare la târguri şi 

expoziţii 

Unitatea de învăţare 2: Manifestarile expozitionale în mix-ul de marketing 

UC2: Adunarea, analiza şi interpretarea 

informaţiilor de marketing privind organizaţiile 

şi mediul de piaţă; 

- caracterizarea corelaţiei dintre manifestările 

promoţionale şi mixul de mk; 

- analiza organizării târgurilor şi expoziţiilor 

virtuale. 

 

2.1.Manifestarile expozitionale in mix-ul de 

comunicare şi preţ; 

2.2. Manifestările expoziţionale in mix-ul de 

distribuţie; 

2.3. Strategii de încorporare a târgurilor şi 

expoziţiilor virtuale 
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Unitatea de învăţare 3: Beneficiile târgurilor şi expoziţiilor 

UC3: . Elaborarea unor strategii specifice de 

marketing în organizarea târgurilor şi a 

expoziţiilor. 

-identificarea avantajele organizării târgurilor şi 

expoziţiilor, 

- caracterizarea diferenţei dintre manifestările 

promoţionale organizate la nivel local şi 

internaţional. 

3.1 Avantajele participării la târguri şi 

expoziţii 

3.2. Târguri şi expoziţii interne şi 

internaţionale 

 

 

VI.  Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare 

 

Nr. 

crt. 
Unități de învățare 

Numărul de ore 

Total 

Contact direct 
Lucrul 

Individual Prelegeri 
Practică/ 

Seminar 

I. Noţiuni generale despre târguri şi expoziţii 36 10 6 20 

II. Târgurile şi expoziţiile – parte  componentă a 

funcţiei de comunicare 
14 

6 2 6 

III. Beneficiile târgurilor şi expoziţiilor 10 4 2 4 

 Total 60 20 10 30 

 

 

VII. Sudiu individual ghidat de profesor 

 
Nr. 

d/o 
Materii pentru studiu individual Produse de elaborat Modalităţi  

de evaluare 

Termen 

1. 

 

 

1. Istoricul manifestărilor 

expoziţionale 

2.Funcţiile târgurilor şi expoziţiilor 

3..Factorii implicaţi în activitatea de 

târguri şi expoziţii 

4.Clasificarea târgurilor şi 

expoziţiilor 

5.Criterii de participare la târguri şi 

expoziţii 

Referat, Studii de caz 

/proiect individual, 

Comunicări, 

derularea de 

prezentări 

Săptămîna 

1-10 

20 ore 
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2. 

 

1.Manifestarile expozitionale in mix-

ul de comunicare şi preţ; 

2. Manifestările expoziţionale in 

mix-ul de distribuţie; 

3. Strategii de încorporare a 

târgurilor şi expoziţiilor virtuale 

 

Referat, Studii de caz 

/proiect individual, 

 

Comunicări, 

derularea de 

prezentări 

Săptămîna 

11-13 

6 ore 

3 1 Avantajele participării la târguri şi 

expoziţii 

2. Târguri şi expoziţii interne şi 

internaţionale 

Studiu de caz, 

prezentări, 

portofoliu 

Comunicări, 

derularea de 

prezentări 

Săptămîna  

14-15 

4 ore 

 

 

VIII. Sugestii metodologice 

 

Asigurarea metodică a procesului de predare-învăţare-evaluare se va realiza de către cadrele 

didactice care propun elevilor pachetul de materiale necesar: 

 suport informațional pentru fiecare unitate de curs; 

 materiale pentru activitate în auditoriu pentru fiecare unitate de curs din planul de 

învăţămînt (curs de lecții, planuri pentru seminare, indicaţii metodice etc.); 

 materiale-suport pentru activitatea de învăţare individuală a elevilor, materiale 

pentru autocontrol/autoevaluare la fiecare unitate de curs, inclusiv, studii de caz, 

teste de control, teste-grilă, întrebări pentru examene etc. 

Pe parcursul procesului de predare – învăţare – evaluare vor fi utilizate cele mai eficiente 

metode, procedee şi mijloace de învăţare în dependenţă de capacităţile individuale ale elevilor. 

Metodele active și interactive au multiple valențe formative care contribuie la dezvoltarea 

gândirii critice, la dezvoltarea creativității, implică activ elevii în învățare, punându-i în situația 

de a gândi critic, de a realiza conexiuni logice, de a produce idei și opinii proprii argumentate, de 

a le comunica și celorlalți, de a sintetiza/ esențializa informațiile, de a se încadra ușor în 

activitatea profesională și se bazează pe învățarea independentă și prin cooperare, elevii învață să 

respecte părerile colegilor. 

Studiul individual al elevului ghidat de profesor este realizat pe fiecare temă, 

propunându-se în acest scop sarcinile respective. Pentru elevii cu rating scăzut, care întâmpină 

dificultăţi în găsirea răspunsurilor la întrebările şi problemele propuse pentru studiul individual, 

se oferă consultaţii suplimentare.   
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IX. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale 

 

Evaluare sumativă a cunoştinţelor elevilor. Pe parcursul semestrului se efectuează evaluarea 

intermediară a cunoştinţelor teoretice, a abilităţilor şi deprinderilor practice. În cadrul 

seminarelor se va efectua evaluarea elevilor prin intermediul chestionării orale şi în scris, 

studiilor de caz, conversaţiei, expunerii rapoartelor, probelor practice.  

La finele fiecărui modul elevii vor efectua o evaluare sub formă scrisă. Autoevaluarea elevului 

pe perioada însuşirii unităţii de curs (pe teme, compartimente, integral) se va asigura cu setul de 

teste respective conținutului.  

1 Argumentare scrisă - corectitudinea formulării temei; 

- selectarea și structurarea logică a argumentelor; 

- apelarea la propria experiență în explicarea supozițiilor; 

- utilizarea limbajului de specialitate, respectând normele 

lingvistice. 

2 Argumentare orală - corectitudinea formulării temei; 

- structurarea logică a tezelor propuse pentru discuție; 

- apelarea la propria experiența în argumentare; 

- utilizarea corectă a mijloacelor orale de exprimare. 

3 Studiu de caz - corectitudinea interpretării studiului de caz propus; 

- calitatea soluțiilor, ipoteze propuse; 

- corectitudinea lingvistică a formulării; 

- logica formulării; 

- rezolvarea corectă a problemei; 

- aprecierea critică, individualitatea răspunsurilor. 

4 Investigaţia -definirea şi înţelegerea problemei investigate; 

-folosirea diverselor procedee pentru obţinerea datelor 

necesare;  

-colectarea şi organizarea datelor obţinute; 

-formularea şi verificarea ipotezei cu privire la problema luată 

în studiu. 

5 Demonstrație - formularea de ipoteze; 

- corectitudinea ipotezei; 

- corectitudinea concluziei; 

-corectitudinea raționamentelor; 

- calitatea expunerii textuale și grafice. 
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6 Problema rezolvată - înțelegerea problemei; 

-formularea și testarea ipotezelor; 

- stabilirea strategiei rezolutive; 

- reprezentarea și interpretarea rezultatelor. 

 

Evaluarea finală, care se realizează la încheierea perioadei de studiu al disciplinei de învăţământ 

(la finele semestrului) se va efectua prin examenul scris.  

Produsele elaborate în cadrul studiului individual vor fi evaluate în bază de criterii și 

descriptori de evaluare: 

1.  
Proiect individual Validitatea proiectului.  

Completitudinea proiectului . 

Elaborarea si structura proiectului . 

Calitatea materialului folosit în realizarea proiectului. 

Creativitate.  

2.  
Referat Corespunderea referatului temei. 

Profunzimea şi completitudinea dezvoltării temei. 

Adecvarea la conţinutul surselor primare. 

Coerenţa şi logica expunerii. 

Utilizarea dovezilor din sursele consultate. 

Gradul de originalitate şi de noutate. 

Nivelul de erudiţie. 

Modul de structurare a lucrării. 

Justificarea ipotezei legate de tema referatului. 

Analiza in detaliu a fiecărei surse de documentare. 

3.  
Rezumat oral Expune tematica lucrării în cauză. 

Utilizează formulări proprii. 

Expunerea orală este concisă şi structurată logic. 

Foloseşte un limbaj bogat, adecvat tematicii lucrării în cauză. 

4.  
Rezumat scris Expune tematica lucrării în cauză. 

Utilizează formulări proprii. 

Textul rezumatului este concis şi structurat logic. 

Foloseşte un limbaj bogat, adecvat tematicii lucrării în cauză. 

Progresia logică. 

Angajamentul autorului, aptitudine critică corect evaluată şi transpusă. 
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Respectarea modalităţilor de enunţare a textului sursă. 

Muncă pertinentă de reformulare. 

Stăpânirea normelor sintactice la nivel de prezentare logică a ideilor. 

Text formatat citeţ, lizibil. 

 

Nota finală la disciplina de studiu va fi definitivată prin însumarea rezultatelor la evaluările 

curente şi finale. Cele 60% din 100% posibile a notei finale se constituie din media evaluărilor 

curente obligatorii. Iar celelalte 40% se constituie din nota evaluării finale obţinută la examen. 

 

XI. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studiu 

 

Pentru a realiza cu succes formarea competentelor ce trebuie formate și dezvoltate în 

cadrul disciplinei Teoria economică (micro) trebuie asigurat un mediu de învățare autentic, 

relevant și centrat pe elev. 

Sala de curs va fi dotata cu mobilier școlar și va asigura condiții adecvate. 

Lucrările practice se vor desfășura în cabinete dotate cu utilaje și materiale necesare pentru 

realizarea lucrărilor practice, în conformitate cu Nomenclatorul cabinetului. 

 

 

XII. Resursele didactice recomandate elevilor 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea resursei 

Locul în care poate fi 

consultată/ accesată/ 

procurată resursa 

1. Moise Zamfir, Târgurile, expoziţiile şi convenţiile – 

instrumente de marketing, All Beck, Bucureşti, 2002;  
Biblioteca 

2. Pop Ciprian-Marcel, Târgurile şi expoziţiile în contextul 

marketingului, Risoprint, Cluj-Napoca, 2005; 
Biblioteca 

3. Pop Ciprian-Marcel, Dabija Dan Cristian, Marketing prin 

intermediul târgurilor şi expoziţiilor, Risoprint, Cluj-Napoca, 

2009 

Biblioteca 

4. Thomas Michael, Manual de marketing, Codecs, Bucureşti, 

1998. 
Biblioteca 

 


