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Universitatea de Stat din Moldova 

Facultatea Ştiinţe Economice 

Departamentul „Economie, Marketing şi Turism” 

FIŞA DISCIPLINEI/MODULULUI 

 

Branding și comunicare de marketing  

Programul de master „Studii în marketing” 

Responsabil de disciplină/modul: Adriana BUZDUGAN, dr. conf. univ. 

Administrarea disciplinei 

Codul Total ore Curs Seminare Laborator 
Studiul 

individual 
Credite 

(ECTS) 

Limba de 

predare 

S.02.O.07 240 30 30 - 180 8 Română 

 

 

Rezultatele 

învăţării:  

Competențe 

Competențele Finalități de studiu 

C1. Aplicarea teoriilor de 

marketing, logistică, 

branding și comunicare în 

activitatea economică a 

entității; 

C3. Evaluarea tehnicilor de 

comunicare integrată de 

marketing cu publicul și piața 

țintă în contextul creșterii 

imaginii pe piața națională și 

internațională; 

C6. Elaborarea strategiilor de 

marketing digital în contextul 

menținerii relațiilor cu 

publicul, aplicând 

instrumente web; 

C7. Dezvoltarea capacităților 

de a răspunde problematicii 

sociale, științifice și etice în 

procesul muncii și vieții 

sociale. 

C1.2. A interpreta tendințele inovative în domeniul de specialitate 

C1.4. A integra soluții inovative pentru rezolvarea problemelor 

profesionale specifice domeniului 

C1.6. A elabora noi concepte și teorii specializate, inovative în 

domeniul profesionalC3.1. A descrie dimensiunile multiple ale 

pieței și nivelul de conexiune cu consumatorii  

C3.3. A utiliza tehnicile de comunicare eficiente cu publicul și 

piața țintă 

C3.5. A proiecta strategii de comunicare și branding la nivel 

național și internațional 

C6.2. A defini ipotezele specifice în context tangențial cu relațiile 

publice 

C6.3. A elabora proiecte specifice de aplicare a instrumentelor web 

într-un mod inovativ 

C6.4. A aplica strategiile politicilor de marketing digital pentru 

fidelizarea clienților 

C6.6. A integra principiile și metodele de marketing digital din 

cadrul entităților economice pentru creșterea gradului de 

competitivitate a entității 

C7.2. A identifica spectrul problematicii sociale și etice în 

activitatea economică 

C7.5. A planifica spectrul deciziilor etice și deontologice în 

rezolvarea problemelor specifice relațiilor cu partenerii de afaceri 

C7.6.  A dezvolta politici sociale și etice în contextul economiei 

sustenabile 

Conținutul 

disciplinei 

Brandingul în condițiile contemporane 

Managementul mărcii în cadrul sistemului de administrare a entității 

Strategii de brand-management 

Gestiunea portofoliului de brand 

Comunicarea integrată de marketing și branding 

Internet-brandingul: dezvoltarea mărcilor în rețeaua globală 

Capitalizarea brandului 

Aspecte normative ale brand-managementului 

Tehnici de măsurare a capitalului de marcă 

Branding personal 
 

Evaluarea 

rezultatelor 

Evaluarea curentă se va realiza prin: 

2 atestări – evaluarea curentă-probe scrise; 
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Elaborarea și susţinerea produsului lucrului individual- Proiect de cercetare de marketing și 

branding, aprecierea în rezultatul participării la seminare. 

Evaluarea orală: 

La prezentarea orală vor participa toți coechipierii (doar un student – în cazul când a ales să 

realizeze lucrul individual de unul singur).  

Evaluarea prezentării orale se efectuiază prin întrebări-răspunsuri referitoare la sarcinile de lucru 

realizate în echipă/individual utilizând tehnica conversației de verificare. 

Evaluarea finală, conform modelului  PBL, propus pentru anul de studii 2020-2021, se va efectua în 

baza rezultatelor acumulate anterior, pentru fiecare disciplină, în modul următor: 

Atestare 1 Atestare 2 

Lucrul individual 

 (format 

WORD/PDF) 

Prezentarea 

orală 
Nota finală 

15% 15% 40% 30% 0,15A1+0,15A2+0,4LI+0,3PO 
 

Lucrul 

individual 

Studenții vor elabora un studiu ştiinţific cu aplicarea conceptelor, teoriilor, metodelor, 

instrumentelor economice de cercetare pe anumite tematici la nivelul entităţii economice sub formă 

de: Proiect de cercetare de marketing și branding 

Cerințele și termenele de elaborareși prezentatre se conțin în curriculum-ul la disciplină  la capitolul 

”Lucrul individual” (poate fi accesat pe platforma e-learning www.moodle.usm.md ). 

Bibliografie 

recomandată 

de bază  

1. Aaker D. Managementul capitalului unui brand: cum sa valorificam numele unui brand. 

Bucureşti: Brandbuilders, 2005. 317p. 

2. Aaker D. Strategia portofoliului de brand: cum sa creezi relevanta, diferentiere, energie, 

parghii comerciale si claritate. Bucureşti: Brandbuilders, 2006. 460 p. 

3. Aitchison J. Inovatie in advertising: cum sa creezi cele mai bune print-adu-uri pentru 

brandurile secolului XXI. Bucureşti: Brandbuilders, 2006. 480 p. 

suplimentară  

1. Buzdugan A., Hămuraru M. Branding și comunicare de marketing. Note de curs. (aprobat 

spre publicare la Consiliul Calității USM din 24.12.2019), 200 p., 9 c.a. 

2. Cărămidă C. Brand&Branding. Identitate vizuală. Volumul I. Bucureşti: Brandmark, 2009. 

61 p. 

3. Cărămidă C. Brand&Branding. Valoarea brandului. Volumul II. Bucureşti: Brandmark, 

2010. 48 p 

 

Șef Departament  

V. Bulat                                

dr, conf. univ.                            
 

  

 

http://www.moodle.usm.md/

