
 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

  



 
Anunțați-vă interesul și cereți 

informații suplimentare despre 
examenul de admitere la MSMV: 

 https://forms.gle/RDhacubjDt3rjuxH7 
 
 

 

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI 

   FACULTATEA DE ADMINSITRAȚIE ȘI AFACERI 
Bd. Regina Elisabeta, nr. 4-12, sector 3, București 

Tel: +4(021)3053738; +4(021)3053740; +4(021)3053741; +4(021)3053743;  

+4(021)3053745; +4(021)3053746  
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ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER 

Sesiunea IULIE 2019 
 

Facultatea de Administraţie şi Afaceri organizează examen de admitere la programul de studii 
universitare de master  “Marketing Strategic și Managementul Vânzărilor” , conform H.G. 117/2017 

 

Candidaţii se admit în baza concursului de admitere, în funcţie de:  
 

➢ Proba 1   
- 30%  - examen licenţă 
 

➢ Proba 2   
70%-proba orală (teoretico - aplicativă) 

 

Departajarea candidaţilor se va face în funcţie de următoarele criterii: 
 

a) Media obţinută la interviu; 
b) Media examenului de licenţă; 
c) Media anilor de studii de licenţă 

 

Informaţii despre admiterea la programele de master: 
 

 Perioada de înscriere:      -   15 – 25 IULIE 2019 
 

Programul de înscriere:        - Luni – Vineri:         09.00 – 14.00 
- Sâmbătă şi Duminică:  09.00 – 12.00 

Taxă de înscriere:   - 150 lei / dosar 

Durata studiilor:    - 2 ani (4 semestre) 

Locuri:     - buget şi taxă 

Taxă şcolarizare:   - 3100 lei/an 
 

Nr. 

Crt

. 

Domeniul  

Denumirea 

programului de studii 

universitare de MASTER 

Cifra de şcolarizare pentru anul universitar 2019/2020 

Total locuri 

1. Marketing 
Marketing Strategic și 

Managementul Vânzărilor 
50 

  



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Actele necesare la înscriere: 
 

- Diploma de bacalaureat în original sau copie certificată conform cu originalul (certificarea conform 
cu originalul se va face în momentul înscrierii prin prezentarea originalului comisiei de înscriere); 

- Diploma de licenţă în original sau copie certificată conform cu originalul sau adeverinţă de licenţă 
în original sau copie certificată conform cu originalul (certificarea conform cu originalul se va face în 
momentul înscrierii prin prezentarea originalului comisiei de înscriere) din care să rezulte că a absolvit 
facultatea şi media obţinută la examenul de licenţă (pentru promoţia 2019); 

- Certificat de naştere în copie certificată conform cu originalul (certificarea conform cu originalul 
se va face în momentul înscrierii prin prezentarea originalului comisiei de înscriere); 

- Certificat de căsătorie (dacă este cazul) în copie certificată conform cu originalul (certificarea 
conform cu originalul se va face în momentul înscrierii prin prezentarea originalului comisiei de 
înscriere); 

- C.I. copie simplă; 
- 3 fotografii tip B.I; 
- Adeverinţă medicală tip eliberată de cabinetele medicale universitare sau de la medicul de familie, 

din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează; 
- Cerere tip de înscriere; 
- CV-ul Europass – 2 exemplare; 
- Taxa de înscriere se poate plăti: 

A) direct, în momentul înscrierii, la sediul Facultăţii de Administraţie şi Afaceri; 
B) la ORICE SEDIU BCR – în contul :  RO41RNCB0076010452620055 
C) la Casieria Universităţii din Bucureşti, din B-dul Mihail Kogălniceanu nr. 36-46 (incinta 
Facultăţii de Drept – lângă Opera Română) 
D) online la: https://po.unibuc.ro/master.php 

 

Toate actele vor fi depuse într-un DOSAR PLIC. 
 
  

https://po.unibuc.ro/master.php


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMATICA PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE 
ANUL 2019 

 
Nr. 
crt. 

PROGRAM DE 
MASTER TEMATICA 

MODALITATEA DE 
EXAMINARE 

1. 

Marketing 
strategic și 

managementul 
vânzărilor 

1. Balaure, V. (coord.), Marketing, Ediția a-II-a, Editura Uranus, București, 2002, 
ISBN 973-9021-75-1 

➢ Esența marketingului (p. 13-39) 
➢ Conţinutul  mediului de marketing (p. 75-86) 
➢ Procese elementare în abordarea comportamentului consumatorului (p. 182-

186) 
➢ Marketingul mix - instrument specific de operaţionalizare a strategiei de piaţă 

(p. 322-328) 
2. Kotler, Ph., KOTLER – Despre Marketing: cum să creăm, cum să câştigăm şi cum 

să dominăm pieţele, Ed. Brandbuilders, 2008, ISBN  973-86481-1-4. 
➢ Elaborarea declaraţiei de valoare şi construirea poziţionării brandului (p. 64-

81) 
➢ Cum să ne adaptăm la noua eră a marketingului electronic (p. 219-221) 
3. Orzan, Gh., Orzan, M., Cybermarketing, Ed. Uranus, Bucureşti, 2007 , ISBN 978-

973-7765-44-4 
➢ -Internetul ca mediu de afaceri (p. 24-34) 
➢ -Strategia de marketing în spațiul virtual (p.71-78) 
➢ -Promovarea unui website (p.96-102) 

30%-examen 
licenţă 

70%-proba orală 
(teoretico - 
aplicativă 

 

 

  



 

 

 

 

 

1. MISIUNE 

Misiunea programului (înființat în 2017) este de a forma specialiști cu multiple competente în 

domeniul marketingului și vânzărilor, potențiali manageri, întreprinzători și angajați. 

Competențele teoretico-aplicative oferite de Program vor facilita integrarea ușoară a viitorilor 

absolvenți pe piața muncii. Competențele generale se concretizează în abilități privind utilizarea 

noilor tehnici privind marketingul și vânzările atât în mediul offline cât și în mediul online, 

fundamentarea și adoptarea unor proiecte de afaceri viabile,  acordarea de consultanță în 

dezvoltarea afacerilor. 
 

2. CURSURI 

În oferta educațională a programului se regăsesc următoarele discipline: 

✓ Managementul marketingului 

✓ Blockchain, tehnici de marketing și promovare online 

✓ Creativitate în marketing și vânzări 

✓ Strategii și modele de afaceri 

✓ Strategii de produs și branding 

✓ Social media marketing 

✓ Strategii de marketing global 

✓ GEOmarketing 

✓ Inteligență Artificială și E-Business 

✓ Strategii de preț 
 

3. PERSPECTIVE ÎN CARIERĂ 

Programul de studii universitare de master „Marketing Strategic și Managementul Vânzărilor” 

reprezintă o structură ce urmărește crearea unor calificări profesionale în sfera marketingului 

și vânzărilor.  
  

a. Competențe profesionale 

Competenţele profesionale generate de studiile programului includ: Cunoașterea și 

utilizarea adecvată a conceptelor, metodelor, tehnicilor și instrumentelor de marketing  

și vânzări pentru mediul offline și online; Utilizarea instrumentelor și a aplicațiilor 

informatice în activitățile de marketing și vânzări; Culegerea, analiza și interpretarea 

informațiilor de marketing privind organizația și mediul său; Identificarea elementelor 

specifice mix-ului de marketing online și offline; Utilizarea unui Sistem Informațional 

de Marketing de bază pentru evaluări și analiză a performanței de marketing, a 

organizației. 
 

b. Debușee profesionale 

Debuşeele profesionale ale absolvenţilor acestui program sunt: 

✓ Organizații și instituții de consultanță în afaceri; 

✓ Manager Marketing sau Vânzări; 

✓ Economist în Departamentul Marketing ; 

✓ Operator de interviu; 

✓ Operator de marketing; 

✓ Responsabil de produs; 

✓ Asistent de marketing 

✓ Manager sau Agent de vânzări, agent de cumpărări, agent de distribuție, 

comisionar; 

✓ Referent de marketing; 

✓ Merchandiser etc. 

Coordonator master: 

Conf.Univ.Dr Cosmin OLTEANU 

 

http://www.faa.ro/index.php/profesori-faa/509-conf-univ-dr-cosmin-catalin-olteanu

