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Universitatea de Stat din Moldova 

Facultatea Ştiinţe Economice 

Departamentul „Economie, Marketing şi Turism” 

Pentru specialitatea: 0414 Marketing și logistică 

 

FIŞA DISCIPLINEI/MODULULUI 

MARKETING INOVAȚIONAL 

Responsabil de disciplină/modul: Dr., conf. univ., Veronica BULAT 

Administrarea disciplinei 

Codul Total ore Curs Seminare Laborator 
Studiul 

individual 

Credite 

(ECTS) 

Limba de 

predare 

 

S.06.O.0.46 
120 28 28 - 64 

4 Română/ 

rusă/engleză 

S.08.A.0.48  
120 14 8 - 98 

4 Română 

 

Rezultatele 

învăţării:  

Competențe 

Competențele 

C2. Culegerea, analiza şi 

interpretarea de date şi 

informaţii referitoare la 

problemele pieţei;  

  

C3 Elaborarea, realizarea și 

evaluarea proiectelor în 

marketing și logistică; 

 

C4 Culegerea, analiza şi 

interpretarea de date şi 

informaţii referitoare la 

problemele pieţei. 

 

 

Finalități de studiu 

• A descrie metodele, tehnicile și instrumentele de culegere, analiză 

a datelor referitoare la problemele pieței 

• Utilizarea metodelor, tehnicilor și instrumentelor de culegere, 

analiză și interpretare a datelor referitoare la o problemă în 

domeniul marketingului inovațional 

• A argumenta utilități privind elaborarea și implementarea 

proiectelor în domeniul marketingului 

• A determina metodele, tehnicile și instrumentele pentru derularea 

operațiunilor și a tehnicilor de vânzare 

• A aplica tehnicile de comunicare eficientă în promovarea și 

stimularea vânzărilor entității 

• A evalua critic modalități de aplicare a metodelor, funcțiilor 

administrative relevante pieței 

• A elabora un plan de acțiuni privind adaptarea activităților de bază 

a entității la cerințele pieței 

Conținutul 

disciplinei 

Marketingul inovaţional ca instrument de creștere a eficienței activității de inovare 

Cercetarea de marketing inovaţional 

Inovarea și benchmarking-ul 

Politica de produs în marketingul inovaţional 

Elementele mixului de marketing inovaţional 

Tendințe și direcții de dezvoltare a marketingului inovaţional în Republica Moldova 

 
 

Evaluarea 

rezultatelor 

Evaluarea curentă se va realiza prin: 

2 testări – evaluarea curentă-probe scrise; 

Elaborarea și susţinerea produsului lucrului individual-produs inovațional, 

aprecierea în rezultatul participării la seminare 

Evaluarea finală- examen scris sau asistat la calculator,în baza testului clasic care include itemi de divers 

nivel de complexitate: a) cunoaștere; b) aplicare; c) integrare. 

Nota generală se va determina ca o medie ponderată în modul următor: 

• evaluare curentă, inclusiv produsul lucrului individual – 60%; 

• evaluare finală – 40% 

•  

Studiul 

individual 

Studenții vor elabora un produs inovațional cu aplicarea conceptelor, teoriilor, metodelor, instrumentelor 

economice de cercetare pe anumite tematici la nivelul entităţii economice. Cerințele și termenele de 

elaborareși prezentatre se conțin în curriculum-ul la disciplină  la capitolul IV ”Studiul individual” (poate fi 

accesat pe platforma e-learning www.moodle.usm.md ). 
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