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Universitatea de Stat din Moldova 

Facultatea Ştiinţe Economice 

Departamentul Administrarea AfaceriloR 

Specialitatea - 0413.1 Business și administrare 

 
FIŞA DISCIPLINEI/MODULULUI 

Disciplina MANAGEMENT INOVAȚIONAL 

Responsabil de disciplină/modul: Marian Jalencu, conf. univ., dr. 

Administrarea disciplinei 

Codul Total ore Curs Seminare Laborator 
Studiul 

individual 

Credite 

(ECTS) 

Limba de 

predare 

S.05.A.0.39 150 30 45 - 75 5 Română/ 
rusă/engleză 

S.07.A.0.40 150 12 18 - 120 5 Română/ 
rusă 

 

Rezultatele 

învăţării: 

Competențe 

Competențele Finalități de studiu 

C2. Identificarea și 

formularea unor idei 

relevante de afaceri, 

evaluarea 

oportunităților de 

aplicare a acestora în 

contextul existent și 

previzionat de mediul 

ambiental 

de cunoaștere: 

● A cunoaște metodele, tehnicile și procedeele de bază de culegere, 

prelucrare și prezentare a datelor și informațiilor necesare pentru 
elaborarea și dezvoltarea planurilor inovative. 

de aplicare: 

● A utiliza metodele și procedeele de bază pentru culegerea, prelucrarea și 

prezentarea informațiilor necesare pentru dezvoltarea 
inovativă a afacerilor. 

de integrare: 

● A proiecta un sistem de colectare și prelucrare de date și informații în 

vederea fructificării oportunităților de dezvoltare inovativă a afacerii și elaborării 

de planuri inovative. 

C7. Identificarea și 

gestionarea 

informațiilor 

adecvate și relevante 

în vederea 

dezvoltării și 

extinderii 

activităților de 

afaceri derulate 

de cunoaștere: 

● A cunoaște și identifica informațiile cu privire la situația întreprinderii în 

vederea dezvoltării afacerilor inovative. 

de aplicare: 

● A evalua gradul de implementare a sistemului inovativ în cadrul organizației, 

evidențiind implicarea angajaților în funcționarea sistemului intraprenorial al 

firmei. 

● A evalua critic procesele din domeniul managementului inovativ, proiectele 

specifice pentru dezvoltarea afacerilor inovative și de 
transfer tehnologic. 

de integrare: 

● A dezvolta proiecte inovative și de transfer tehnologic cu implicații 

aplicative, în vederea asigurării dezvoltării activităților de afaceri. 

C8. Elaborarea și 

coordonarea 

proiectelor privind 

soluționarea 

problemelor din 

domeniul 

administrării 

afacerilor în baza 

utilizării eficiente a 

resurselor 

organizaționale. 

de cunoaștere: 

● A cunoaște și identifica procedeele și metodele care ar determina 

dezvoltarea inovativă a afacerii. 

de aplicare: 

● A utiliza bazele de date prelucrate și rezultatele analizei indicatorilor 

economico-financiari pentru identificarea și dezvoltarea proiectelor inovative de 

afaceri. 

de integrare: 

● A proiecta și identifica modalități concrete de soluționare a 

problemelor, situațiilor, cazurilor concrete din domeniul 

managementului firmei, precum și dezvoltarea inovativă a afacerii 
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Conținutul 

disciplinei 

1. Definirea creativităţii umane 

2. Conceptualizarea noţiunii de inovaţie 

3. Surse posibile ale inovaţiei 

4. Managementul inovațional: realizarea procesului inovaţional la întreprindere 

5. Atingerea avantajului competitiv: principalul obiectiv al managementului inovațional 

6. Structuri organizaţionale ale managementului inovaţional 

7. Probleme de management ale micilor firme inovative 

8. Afaceri de tip venture și modul de gestionare a acestora 

9. Sistemul intraprenorial al organizației / companiei 
10. Organizarea și gestionarea activităților de transfer tehnologic 

Evaluarea 

rezultatelor 

Evaluarea curentă se va realiza prin: 

2 testări – evaluarea curentă-probe scrise; 

Elaborarea și susţinerea produsului studiului individual – PROIECT, precum și 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 studiului individual – 60%; 
● evaluare finală – 40% 

Studiul 

individual 

Studenții vor elabora un PROIECT. 

Cerințele și termenele de elaborareși prezentatre se conțin în Curriculum-ul la disciplină la capitolul VI ”Studiu 

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