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I. Preliminarii 

  Curriculumul Agromarketing pune accent pe prezentarea aspectelor specifice ale 

marketingului agroalimentar. Astfel,  aici  este definit marketingul agroalimentar, este identificat 

domeniul său de aplicare şi, de asemenea, sunt prezentate principalele sale particularități în 

raport de celelalte domenii de specializare ale marketingului.   

Scopul modulului Agromarketing se axează pe descrierea caracteristicilor esențiale ale 

cererii şi ofertei de produse agroalimentare, se pune accent pe prezentarea factorilor de influență 

ai comportamentului de cumpărare şi consum alimentar, iar spre sfârșit  sunt prezentate cele 

patru componente ale mixului de marketing, insistând pe elementele de specificitate pentru cazul 

produselor agroalimentare. Aceste elemente sunt rezultate deopotrivă din caracteristicile 

produselor şi natura nevoilor cărora acestea se adresează, dar şi din reglementările în vigoare ce 

vizează sectoarele agricol şi alimentar. Sunt, astfel, prezentate o serie de prevederi cu referire la 

produsele agroalimentare, aplicabile la nivelul spațiului comunitar şi care imprimă trăsături 

particulare agromarketingului desfășurat de organizațiile ce acționează la acest nivel.     

II. Motivaţia, utilitatea modulului pentru dezvoltarea profesională 

 

In economia contemporană asistăm la un fenomen de integrare, în domeniul agricol şi 

alimentar, fapt ce se constituie în efect dar şi în cauză a dezvoltării marketingului agroalimentar. 

În economiile dezvoltate, şi într-o mai mică măsură în celelalte, asistăm la o intensificare a 

relaţiilor de interdependență între exploatațiile agricole, întreprinderile din industria alimentară şi 

întreprinderile distribuitoare. Integrarea, a luat forme diferite: de la rețele care se bazează pe 

relații strânse de colaborare între participanți, la sisteme corporative, în care o singură 

organizație deține proprietatea asupra mai multor verigi ale canalului de marketing. Acest 

fenomen de integrare constituie o dovadă a adoptării orientării de marketing de către toate 

firmele implicate în procesul de realizare şi comercializare a produselor agroalimentare, precum 

şi a conștientizării rolului pe care aceasta o are asupra întregii activități desfășurate de către 

întreprindere. Rezultat al tendințelor de globalizare a economiei şi a piețelor, s-a intensificat şi 

diversificat comerţul exterior cu produse agricole şi alimentare, iar sistemele de integrare 

verticală sau orizontală transcende dincolo de granițele naționale, manifestându-se tot mai 

pregnant la nivel regional şi chiar mondial. 

Acest modul familiarizează viitorii specialiști din comerţ cu toate noțiunile, categoriile de 

bază, fără de care nu este posibilă studierea aprofundată a altor unități de curs al specialității ca:  

S.07.O.022 Tehnici de negociere 
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S.08.O.024 Marketingul serviciilor 

S.08.O.025 Marketing internațional 

S.08.O.026 Comerţ on line. 

Studierii acestui modul oferă elevului cunoștințe teoretice și practice necesare 

desfășurării activității lor curente, oferă oportunități de învăţare pentru a face faţă situaților 

cotidiene concrete, a soluționa probleme şi situații de lucru, a se integra profesional în piața  

muncii, își îmbunătățesc capacitățile existente, acestea contribuind la formarea profesională. 

 III. Competenţele profesionale specifice modulului 

 

CPS1. Cunoașterea şi utilizarea adecvată a noțiunilor specifice agromarketingului. 

CPS2. Proiectarea şi evaluarea activităţilor practice specifice prin  utilizarea unor metode, tehnici 

şi instrumente de investigare.  

CPS3. Manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific prin 

cultivarea unui mediu științific centrat pe valori şi relații democratice si promovarea unui 

sistem de valori culturale, morale şi civice.  

CPS4. Dezvoltarea de parteneriate cu instituții complementare, departamente interne sau 

companii private. 

CPS5. Dezvoltarea abilitaților proprii prin simularea unor situații reale de piaţă. 

IV. Administrarea modulului 

 

Semestrul 

Numărul de ore 

Modalitatea 

de evaluare 

Nr. 

credite Total 

Contact direct 
Lucrul 

individual Prelegeri 
Practică/ 

Seminar 

VII 120 45 45 30 Examen 4 

 

V. Unităţile de învăţare 

 

Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut 

 

Abilități  

Unitatea de învăţare 1: Rolul si importanta agromarketingului în economia naționala.  Evoluția 

istorica a agromarketingului. 

UC1. Cunoașterea şi utilizarea 

adecvată a noțiunilor specifice 

marketingului agricol. 

1. Locul marketingului în 

sistemul de organizare a 

activităţii unei 

întreprinderi. 

A1. Descrierea 

particularităţilor de 

marketing; 

A2. Caracterizarea 
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 2. Perioadele istorice de 

stabilire si de dezvoltare a 

marketingului ca sistema 

de conducere. 

3. Particularitățile și funcțiile 

marketingului. 

perioadelor istorice de 

dezvoltare a marketingului; 

A3. Recunoașterea 

funcțiilor de marketing. 

Unitatea de învăţare 2: Cererea de consum și oferta pentru produsele agricole și agroalimentare. 

UC2. Proiectarea şi evaluarea 

activităţilor practice specifice prin  

utilizarea unor metode, tehnici şi 

instrumente de investigare. 
 

1. Cererea de consum pentru 

produsele agricole si 

agroalimentare. 

2. Oferta de produse agricole 

si agroalimentare. 

A4. Descrierea  

indicatorilor ce 

caracterizează cererea; 

A5. Evaluarea indicatorilor 

ce caracterizează oferta de 

mărfuri. 

Unitatea de învăţare 3: Mediul extern al întreprinderii agricole 

UC2. Proiectarea şi evaluarea 

activităţilor practice specifice prin  

utilizarea unor metode, tehnici şi 

instrumente de investigare. 
 

1. Structura mediului de 

marketing al întreprinderii. 

2. Micromediul întreprinderii 

ți factorii ce îi determină. 

3. Macromediul întreprinderii 

și factorii ce îi determină. 

A6. Diversificarea 

formelor de concurenta; 

A7. Specificarea factorilor 

care influenţează 

micromediul și 

macromediul de 

marketing; 
A8. Caracterizarea 

dimensiunilor pieței  

întreprinderii. 

Unitatea de învăţare 4: Piața produselor agricole si agroalimentare. Segmentarea pieţei. 

UC3. Manifestarea unor atitudini 

pozitive şi responsabile faţă de 

domeniul ştiinţific prin cultivarea 

unui mediu ştiinţific centrat pe valori 

şi relaţii democratice și promovarea 

unui sistem de valori culturale, 

morale şi civice. 

 

1.  Conținutul si sfera pieței  

întreprinderii și pieței   

produsului. 

2. Raportul dintre piața  

produsului și piața  

întreprinderii. 

3. Dimensiunile pieței  

întreprinderii. 

4. Factorii pieței  produsului. 

5. Căile de dezvoltare a pieței   

întreprinderii si pieței  

produsului. 

6. Segmentarea pieței  si 

strategiile de cuprindere a 

pieței . 

7. Criteriile si principiile de 

segmentare a pieței . 

 

A9. Identificarea  

indicatorilor ce caracterizează 

dimensiunile pieței  

întreprinderii agricole și 

criteriile de segmentare a 

pieței ; 

A10. Determinarea factorilor 

ce influenţează piața  

întreprinderii agricole și 

principiile de segmentare a 

pieței ; 

A11. Descrierea căilor de 

dezvoltare a pieței  

întreprinderii agricole. 

Unitatea de învăţare 5: Previziunea pieței produselor agricole și agroalimentare 

UC3. Manifestarea unor atitudini 

pozitive şi responsabile faţă de 

domeniul ştiinţific prin cultivarea 

unui mediu ştiinţific centrat pe valori 

şi relaţii democratice și promovarea 

unui sistem de valori culturale, 

morale şi civice. 

1.  Conținutul, funcțiile si 

obiectivele previziunilor 

de marketing. 

2. Tipurile previziunilor de 

marketing și criteriile de 

clasificare a acestora. 

3. Metode de previziune în 

A12. Determinarea 

factorilor de influenta în 

procesul de prognoză a 

producției agricole; 

A13. Diversificarea 

tipurilor de previziuni după 

diferite criterii; 
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 marketing. A14. Evaluarea metodelor 

de previziune a pieței  

produselor agricole și 

agroalimentare. 

Unitatea de învăţare 6: Produsul agroalimentar, condiționarea și ambalarea. Calitatea și 

standardizarea produselor agroalimentare. 

UC4. Dezvoltarea de parteneriate cu 

instituții complementare, 

departamente interne sau companii 

private. 

 

1.  Produsul in viziunea 

marketingului. 

2.  Fazele ciclului de viată a 

produsului și caracterizarea lor. 

3. Poziționarea și 

repoziționarea produselor pe 

piața . 

4. Conceptul de calitate. 

5. Diferențierile calitative ale 

produselor alimentare. 

6. Perceperea calității 

produselor alimentare de către 

consumatorii europeni. 

7. Standardizarea 

(normalizarea produselor 

alimentare). 

A15. Descrierea 

elementelor componente a 

unui produs; 

A16.Diversificarea 

produselor, după diferite 

criterii; 

A17. Dezvoltarea fazelor 

ciclului de viată al 

produsului; 

A18. Evaluarea 

diferențierilor calitative ale 

produselor alimentare. 

Unitatea de învăţare 7: Prețurile și distribuția produselor agricole și agroalimentare. 

 

UC5. Dezvoltarea abilitaților proprii 

prin simularea unor situații reale de 

piață. 

 

1. Prețul în viziunea 

agromarketingului. 

2. Politica de preț. 

3. Conținutul si rolul 

distribuției, locul distribuției in 

mixul de marketing. 

4. Canalele de distributie. 

5. Distribuția fizica. 

A19. Descrierea 

elementelor componente a 

unui proces de distribuție; 

A20.Diversificarea  

canalelor de distributie 

după diferite criterii; 

A21. Dezvoltarea funcțiilor 

prețurilor.   
A22. Caracterizarea 

distribuției fizice. 

Unitatea de învăţare 8: Eficienta economica a activităţii de agromarketing. 

 

UC5. Dezvoltarea abilitaților proprii 

prin simularea unor situații reale de 

piață. 

 

1. Noțiune de eficiență 

economică. 

2. Indicatorii ce caracterizează 

eficiența economică şi modul 

de calcul a lor. 

A23.Diferențierea  

indicatorilor ce 

caracterizează eficiența 

economică; 

A24. Descrierea  

importanței studierii 

eficienței economice. 
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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 

1. Rolul și importanța agromarketingului în 

economia naționala. Evoluția istorica a 

agromarketingului. 

10 4 2 4 

2.  Cererea de consum și oferta pentru 

produsele agricole și agroalimentare. 
16 6 6 4 

3. Mediul extern al întreprinderii agricole. 14 6 4 4 

4. Piața  produselor agricole și agroalimentare. 

Segmentarea pieței. 
20 6 10 4 

5. Previziunea pieței produselor agricole și 

agroalimentare. 
14 4 6 4 

6. Produsul agroalimentar, condiționarea si 

ambalarea. Calitatea si standardizarea 

produselor agroalimentare. 

16 8 4 4 

7. Prețurile și distribuția produselor agricole și 

agroalimentare. 
24 8 12 4 

8.  Eficiența economică a activităţii de 

agromarketing. 
6 3 1 2 

 Total  120 45 45 30 

 

VII. Studiul individual ghidat de profesor 

 

Materii pentru studiul individual Produse de elaborat 
Modalităţi 

de evaluare 

Termeni de 

realizare 

  1.  Rolul si importanta agromarketingului in economia naționala. Evoluția istorica a 

agromarketingului. 

1. Domeniile de activitate si 

principalele coordonate ale 

marketingului la etapa actuala. 

2. Produsele diferențiate (de marca). 

Referat  

 

Comunicare  Săptămâna 1  

 

 

Săptămâna 2 

 2. Cererea de consum și oferta pentru produsele agricole și  agroalimentare. 

1. Consumul familial și cumpărarea de 

produse agroalimentare. 

2. Raporturile dintre cerere și oferta pe 

 Prezentarea grafică  

 Studii de caz 

 Prezentare 

Comunicare 

Săptămâna 3 

 

Săptămâna 4 
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Materii pentru studiul individual Produse de elaborat 
Modalităţi 

de evaluare 

Termeni de 

realizare 

piața  produselor agricole și 

agroalimentare. 

3.  Mediul extern al întreprinderii agricole. 

1. Relațiile de concurenta ale întreprinderilor 

agricole. 
 Referat 

 

Comunicare  Săptămâna 

5Săptămâna 6 

4. Piața produselor agricole și agroalimentare. Segmentarea pieței. 

1. Factorii și căile de dezvoltare a pieței  

întreprinderii. 
2. Alegerea segmentelor cu piața-țintă. 

Referat  

 

Comunicare  

 

Săptămâna 7 

 

Săptămâna 8 

5.  Previziunea pieței produselor agricole și agroalimentare. 

1. Criterii de comparare și selectare a 

metodelor de previziune. 
Referat  

Studii de caz. 

Comunicare  Săptămâna 

9Săptămâna 10  

6. Produsul agroalimentar, condiționarea și ambalarea. Calitatea și standardizarea produselor 

agroalimentare. 

1. Managementul produsului. 

2. Metodele de analiza si de cuantificare a 

calității mărfurilor alimentare. 

Referat  

 

Comunicare 

 

Săptămâna 

11Săptămâna 

12 

 

7. Preturile și distribuția produselor agricole și agroalimentare. 

1. Indicii preturilor. Indicii internaționali de 

prețuri. 

2. Distribuția en gros și en detail a produselor 

alimentare. 

Referat  

 

Comunicare  

 

Săptămâna 13 

 

Săptămâna 14 

8. Eficiența economică a activităţii de agromarketing. 

1. Eficiența economică a campaniei 

promoţionale. 
Referat Comunicare  

Prezentarea 

portofoliului 

Săptămâna 15 

VIII. Lucrările practice/de laborator recomandate 

 

1. Studierea cererii de consum pentru produsele agroalimentare cu ajutorul datelor din 

bugetele de familie. Determinarea coeficientului de elasticitate în funcţie de venit și 

mărimea familiei. Calcularea coeficientului de elasticitate în funcţie de preț. 

2. Studiul dinamicii ofertei de produse agroalimentare. 

3. Relațiile întreprinderii cu alți agenți economici și determinarea variantei optime. 

4. Determinarea cotei de piața, cotei relative, gravitatea comerciala șsi aria atracției 

comerciale.  
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5. Segmentarea pieței  produselor agroalimentare aplicând testul X2. 

6. Calcularea previziunii cotei de piața. Calcularea previziunii vânzărilor produselor 

agroalimentare pe termen mediu și lung. 

7. Determinarea calității produselor agroalimentare conform  standardelor. 

8. Stabilirea prețurilor și alegerea strategiei optime de preț. 

9. Calculul numărului mediu al verigilor de distribuție. Alegerea sistemului de distribuție 

optima. Optimizarea costului distribuției produselor agroalimentare. 

10. Determinarea eficienței economice a activităţii de agromarketing. 

 

IX. Sugestii metodologice 

 

Sugestiile metodologice au în vedere deplasarea accentului de pe conținuturi pe 

competente. Unităţile de conţinut sunt prezentate într-o ordine care nu este obligatorie.  

Se recomandă proiectarea unor activități de învăţare care să încurajeze elevii în 

manifestarea liberei inițiative şi a spiritului întreprinzător. 

Tehnologiile didactice  aplicate in procesul instructiv-educativ vor fi indicate explicit in 

proiectele didactice, elaborate de fiecare profesor în funcţie de nivelul de pregătire și progresul 

demonstrat atât de grupa de elevi în ansamblu, cât și pe fiecare elev în parte. 

La alegerea strategiilor didactice se va ține cont de următorii factori: scopul și obiectivele 

propuse; conținuturile stabilite; resursele didactice, nivelul de pregătire inițiala și capacitățile 

elevilor, competențele ce trebuie dezvoltate. 

În proiectarea didactica de lungă și scurta durată profesorul se va ghida de prezentul 

curriculum, atât la compartimentul de competențe, cât și la conținuturile recomandate. 

Studiul individual ghidat de profesor va fi realizat pentru fiecare unitate de conţinut, 

propunând elevilor în acest scop sarcini individualizate. Se recomandă aplicarea metodelor 

interactive de lucru cu elevii, cum ar fi discuția, comunicarea reciproca, prezentare. 

 

X. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale 

 

 Evaluarea reprezintă o componentă fundamentală a procesului de învăţare. Evaluarea 

trebuie să se realizeze în mod preponderent ca evaluare continuă, formativă. Alături de formele 

şi instrumentele clasice de evaluare, recomandăm utilizarea unor forme şi instrumente 

complementare, cum sunt: proiectul, portofoliul, autoevaluarea, observarea sistematică a 

activităţii şi a comportamentului elevilor. 



11/13 

 

 Evaluarea formativă a cunoştinţelor elevilor. Pe parcursul semestrului se efectuează 

evaluarea intermediară a cunoştinţelor teoretice, a abilităților și deprinderilor practice. În cadrul 

seminarelor și lecțiilor practice se va efectua evaluarea elevilor prin intermediul: 

1 Argumentare scrisă - corectitudinea formulării temei; 

- selectarea si 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 soluţiilor, ipoteze propuse; 

- corectitudinea lingvistică a formulării; 

- logica formulării; 

- rezolvarea corectă a problemei; 

- aprecierea critică, individualitatea răspunsurilor. 

4 Demonstrație - formularea de ipoteze; 

- corectitudinea ipotezei; 

- corectitudinea concluziei; 

-corectitudinea raționamentelor; 

- calitatea expunerii textuale si grafice. 

5 Problema rezolvată - înțelegerea problemei; 

-formularea si testarea ipotezelor; 

- stabilirea strategiei rezolutive; 

- reprezentarea si interpretarea rezultatelor. 

 

Autoevaluarea elevului pe perioada însușirii unității de curs (pe teme, compartimente, 

integral) se va asigura cu setul de teste respective conţinutului. 

Evaluarea sumativa, care se realizează la încheierea perioadei de studiu al modulului de 

învăţământ (la finele semestrului) se va efectua prin examen. 

La elaborarea sarcinilor/itemilor de evaluare formativă și sumativă, profesorul va ține cont 

de competențele specifice modulului. 

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

descriptori de evaluare: 

1.  Referat Corespunderea referatului temei. 

Profunzimea şi completitudinea dezvoltării temei. 

Adecvarea la conținutul surselor primare. 

Coerența şi logica expunerii. 
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Utilizarea dovezilor din sursele consultate. 

Gradul de originalitate şi de noutate. 

Nivelul de erudiție. 

Modul de structurare a lucrării. 

Justificarea ipotezei legate de tema referatului. 

Analiza in detaliu a fiecărei surse de documentare. 

2.  Rezumat 

oral 

Expune tematica lucrării în cauză. 

Utilizează formulări proprii. 

Expunerea orală este concisă şi structurată logic. 

Folosește un limbaj bogat, adecvat tematicii lucrării în cauză. 

3.  Rezumat 

scris 

Expune tematica lucrării în cauză. 

Utilizează formulări proprii. 

Textul rezumatului este concis şi structurat logic. 

Folosește un limbaj bogat, adecvat tematicii lucrării în cauză. 

Fidelitatea. 

Coerența. 

Progresia logică. 

Angajamentul autorului, aptitudine critică corect evaluată şi transpusă. 

Respectarea modalităţilor de enunțare a textului sursă. 

Muncă pertinentă de reformulare. 

Stăpânirea normelor sintactice la nivel de prezentare logică a ideilor. 

Text formatat citeț, lizibil. 

 

Nota finală la acest modul 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 obținută la examen. 

XI. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studiu 

 

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

cadrul modulului Agromarketing trebuie asigurat un mediu de învăţare autentic, relevant și 

centrat pe elev. 

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

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

realizarea lucrărilor practice, în conformitate cu Nomenclatorul cabinetului. 
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XII. Resursele didactice recomandate elevilor 

Nr. 

crt. 
Denumirea resursei 

Locul în care poate fi 

consultată/ accesată/ 

procurată resursa 

1. Mihai Diaconescu, Marketing Agroalimentar, editura 

Universitara Bucureşti, 2005  ISBN 973749002 

 

Biblioteca   

 
2. Aurel Chiran, Elena Gindu, Marketing Agrar, Îndrumător 

pentru aplicaţii practice, editura Periscop, Iași, 1997 ISBN 

9739694268 

3. Aurel Chiran, Elena Gindu, s.a. Agromarketing , editura 

Chişinău, Evrica, 1999 ISBN 9975941621 

 


