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C A LEN D A R U L U N IV E R SIT A R

Anul de 
studii

Activitäfi didactice 
şi de evaluare Stagii de 

practică
Vacanţe

Sem. I Sem. II Iarnă Primăvară Vară

I
octombrie -  

ianuarie 
(16 săptămâni)

februarie -  
mai

(16 săptămâni)
-

decembrie - 
ianuarie 

(1 săptămână)

Paşti 
(1 săptămână)

iunie -  
august 

(10 săptămâni)

II
septembrie -  

noiembrie 
(12 săptămâni)

februarie -  
mai

(16 săptămâni)

noiembrie - 
decembrie 

(7 săptămâni)

decembrie - 
ianuarie 

(1 săptămână)

Paşti 
(1 săptămână) -

PLANUL PROCESULUI DE STUDII PE SEMESTRE/ANI DE STUDII

Cod Denumirea unităţii de 
curs / modulului

Număr de ore Număr de ore pe tipuri 
de activităti

Forma
de

evaluare

Nr.
ECTS.

Total Conta
ct

direct

Studiu
individ

ual

Curs Semi
nar

Laborat
or

ANUL I de STUDII
SEMESTRUL I

F.01.0.01.12
Managementul
marketingului

180 46 134 30 16 - E 6

F.01.0.02.22 Managementul resurselor 
umane

150 36 114 24 12 " E 5

S.01.0.03.12 Marketing şi planificare 
digital

150 46 104 20 14 12 E 5

F.01.0.04.11 Sisteme de management a 
calităţii

120 28 92 16 12 - E 4

S.01.0.05.12
Marketing strategic 150 46 104 30 16 - E 5

S.01.0.06.12 Managementul 
operaţiunilor logistice

150 36 114 24 12 - E 5

Total discipline obligatorii pe semestrul 
1 900 238 662 144 82 12 6E 30

SEMESTRUL II
S.02.0 .07.11 Managementul proiectelor 120 28 92 16 12 E 4 è
S.02.0 .08.12 Marketingul şi 

managementul 
evenimentelor

180 44 136 30 14 E 6

Ş

F.02.0 .09.12 Cercetări avansate de 
marketing

180 60 120 30 10 20 E 6 r
(

S.02.A.10.11 Tehnici de negocieri în 
afaceri

120 28 92 16 12 E 4

S.02.A .10.33 Tehnici de comunicare în 
afaceri (în limba străină)

S.02.A.11.12 Marketing direct
150 36 114 24 12 E 5

S.02.A .11.12 Târguri şi expoziţii

Discipline optionale
S.02.A.12.12 Managementul mărcii şi 

dezvoltării noilor produse 150 36 114 24 12 E 5
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S.02.A.12.52 Diagnostic financiar şi 
analiza costurilor

S.02.A.12.11 Antreprenoriat şi planul de 
afaceri

S.02.A .12.11 Managementul dezvoltării 
durabile

Total discipline obligatorii şi opţionale pe 
semestrul 2

900 232 668 140 72 20 6E 30
Total pe anul I de studii 1800 470 1330 284 154 32 12E 60

ANUL II de STUDII
SEM ESTRULUI

S.03.O. 13.12 Auditul de marketing 150 36 114 22 14 - E 5
S.03.O.14.12 Publicitate şi planificarea 

media
150 38 112 22 8 8 E 5

S.03.0 .15.12 Managementul vânzărilor 150 36 114 20 8 8 E 5
S.03.O.16.12 Stagiul de practică 300 - 300 - - E 10

Discipline opţionale
S.03.A .17.12 Merchandising 150 28 122 16 12 - E 5
S.03.A.17.12 Marketing relaţional

Total discipline obligatorii şi opţionale pe 
semestrul 3

900 138 762 80 42 16 5E 30

SEMESTRUL IV
S.04.0.18.21/12 Metodologia şi etica 

cercetării în domeniul de 
specializare

120 24 96 16 8 E 4

S.04.0.19.12 Teza de maşter 780 - 780 - - - E 26

Total discipline obligatorii şi opţionale pe 
semestrul 4 900 24 876 16 8 _ 2E 30
Total pe anul II de studii

1800 162 1638 96 50 16 7E 60
TOTAL GENERAL pe anii de studii

3600 632 2968 380 204 48 19E 120

STAGIILE DE PRACTICĂ

Nr. Tipul stagiului de 
practică

An de 
studii Semestru

Durată
Perioada desfăşurării Număr

ECTSnr. săpt. nr. ore
1. Stagiul de practică II III 7 300 Noiembrie - Decembrie 10

Total: 7 300 — 10

FORMA DE EVALUARE FINALA A STUDIILOR

Nr. Forma de evaluare finală a studiilor Termene de organizare Nr. ECTS

1. Susţinerea tezei de maşter Sem. IV, Mai - Iunie 26 P.C.

UNITĂŢILE DE CURS/MODULELE LA LIBERĂ ALEGERE

Cod
Denumire a 

unităţii de curs/ 
modulului

Număr de ore Număr de ore pe tipuri de activităţi Form 
a de 

evalua 
re

Nr.
ECTSTotal Contact

direct
Studiu

individual Curs Seminar
Practice/

de
laborator

Anul de studii / Semestru
1. Limbi modeme 

afaceri
150 32 118 20 12 - E 5
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MODULUL PSIHOPEDAGOGIC
Cod Denumirea activităţii 

didactice continuă Total ore
Număr de ore 

pe tipuri de 
activităţi

Form 
a de 

evalu 
are

Nr.
ECTS

Total
ore

Contact
direct

Studiu
individual

curs seminar laborato 
rt

practice
ANUL II de STUDII

SEMESTRUL III
F.01.0.01 Pedagogie generală 240 60 180 32 28 - E 8
F.01.0.02 Teoria şi metodologia 

curriculumului 120 30 90 16 14 - E 4

F.01.0.03 Psihologia educaţiei 120 30 90 16 14 - E 4
S.01.0.04 Teoria si metodologia 

instruirii 120 35 85 15 20 - E 4

S.01.0.05 Teoria si metodologia 
evaluării 120 35 85 15 20 - E 4

S.01.0.06 Management educaţional 90 30 60 15 15 - E 3
S.01.0.07 Comunicare educaţională 90 30 60 15 15 - E 3

SEMESTRUL IV
S.02.0.08 Practica pedagogică 900 - 900 - - 900 E 30

TOTAL 1800 250 1550 124 126 900 8E 60

M INIM ULUI CURRICULAR INIŢIAL, DE ORIENTARE CĂTRE ALT DOM ENIU3

Cod
Denumire a 

unităţii de curs/ 
modulului

Număr de ore Număr de ore pe tipuri de 
activităţi Forma

de
evaluare

Nr.
ECTS

Total Contact
direct

Studiu
individ

ual
Curs Seminar Practice/ 

de laborator

F.01.0 .001.21/ 
F.02.0.008.21

Teoria economică 
(Micro şi 
Macroeconomia)

300 40 260 26 14 E 10

F.02.O.011.62 Statistica 300 40 260 26 14 - E 5

F.03.0.020.11 Management 150 28 122 18 10 - E 5

F.02.0 .009.12 Marketing 150 28 122 18 10 - E 5

F.04.0.024.12 Comportamentul
consumatorului

150 28 122 18 10 - E 5

Total: 1050 164 886 106 58 30

M ATRICEA CO RELĂRII FINALITĂŢILOR DE STUDIU ŞI COM PETENŢELOR FORMATE ÎN 
CADRUL PRO G RAM ULUI CU CELE ALE UNITĂŢILOR DE CURS/M ODULELOR

Denumirea 
unităţii de 

curs/modulului

Codul 
unităţii de 
cnrs/modu  

lului

Nr.

ECTS

Finalităţi de studiu şi competenţe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

D iscip line ob liga torii

Managementul
marketingului F.01.O.01.12 6 V V V V V V V V V V V V V V

Managementul 
resurselor umane F.01.0.02.22 5 V V V V V V V V V

3 Anul universitar pentru studenţii ce sunt obligaţi să obţină minimul necesar curricular începe din 1 septembrie.
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Marketing şi 
planificare digital

S.01.0 .03.12 5 V V V V V V V V V

Managementul
calităţii

F.01.0.04.11 4 V V V V V V V V V

Marketing strategic S.01.0.05.12 5 V V V V V V V V V V
Managementul
operaţiunilor
logistice

S.01.0.06.24 5
V V V V V V V V V V

Managementul
proiectelor

S.02.0.07.12 5 V V V V V V V V V V V

Marketingul şi 
managementul 
evenimentelor

S.02.0.08.12 5
V V V V V V V

Cercetări avansate 
de marketing

F.02.0 .09.12 6 V V V V V V V V V V V V

Auditul de 
marketing

S.03.O.13.12 5 V V V V V V V V V

Publicitate şi 
planificarea media

S.03.O.14.12 5 V V V V V V V V V V

Managementul
vânzărilor

S.03.0.15.12 5 V V V V V V V V V V

Metodologia şi 
etica cercetării în 
domeniul de 
specializare

S.04.0.18.21 
/12

4

V V V V V V V

Discipline opţionale

Tehnici de negocieri 
în afaceri

S.02. A. 10.11 4 V V V V V V V

Tehnici de
comunicare în afaceri 
(în limba străină)

S.02.A.10.33 4
V V V V V V V

Marketing direct S.02.A.11.12 5 V V V V V V V V
Târguri şi expoziţii S.02.A. 11.12 5 V V V V V V V V V
Managementul mărcii 
şi dezvoltării noilor 
produse

S.02. A. 12.12 5
V V V V V V V V V

Diagnostic financiar 
şi analiza costurilor

S.02.A. 12.24 5 V V V V V V V V

Antreprenoriat şi 
planul de afaceri

S.02.A.12.11 5 V V V V V V V V V V V V

Managementul 
dezvoltării durabile

S.02.A.12.11 5 V V V V V V V V V V

Merchandising S.03.A.17.12 4 V V V V V V V
Marketing relaţional S.03.A.17.12 4 V V V V V V V V V V V

Stagiu de practică S.03.0.16.12 10 V V V V V V V V V V V V V V
Teza de master S.04.0.19.12 26 V V V V V V V V V V V V V V
Total 120
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Finalităţile de studiu

şi competenţele formate în cadrul programului de maşter Managementul marketingului
Finalităţile se vor realiza prin valorificarea conţinutul unităţilor de curs, dar şi prin utilizarea

adecvată a activităţilor de predare - învăţare - cercetare - evaluare.
La finalizarea studiilor studentul va fi competent:

1. Să demonstreze abilităţi cognitive (cunoaştere, înţelegere, aplicare, analiză, sinteză, evaluare) în 
următoarele domenii: Marketing, Management, Logistică, Comunicare de marketing, Cercetări 
de marketing;

2. Să demonstreze capacităţi analitice privitoare la inovaţiile din domeniul Marketing şi Logistică; 
să analizeze critic teoriile, concepţiile şi principiile care stau la baza unei economii şi a unui 
management modern;

3. Să organizeze cercetări de marketing pentru fundamentarea programelor de marketing şi 
planurilor organizaţiei;

4. Să proiecteze şi planifice afacerile în funcţie de priorităţi (de a elabora strategii, obiective, de a 
anticipa activitatea şi rezultatele)

5. Să fie buni negociatori, să stabilească relaţii benefice cu publicul organizaţiei (furnizorii, 
transportatorii, distribuitorii şi clienţii întreprinderii);

6. Să iniţieze o afacere;
7. Să formuleze sarcini, să manifeste abilităţi de organizare a activităţilor şi de verificare a 

acestora;
8. Să organizeze activităţile de marketing şi logistică;
9. Să organizeze selecţia şi angajarea personalului din sfera marketingului; să motiveze angajaţii,
10. Să elaboreze şi să fundamenteze politica de marketing a întreprinderii;
11. Să proiecteze bugetul de marketing;
12. Să posede şi să promoveze etică profesională, valori de integritate morală şi socială; să răspundă 

problematicilor sociale, ştiinţifice şi etice care apar în procesul de studiu şi comunicare;
13. Să propună soluţii, stabilite prin cercetare, la diverse probleme din mediul economic;
14. Să elaboreze judecăţi bazate pe cunoaşterea problematicii sociale şi etice care apar în muncă sau 

studiu.



N ota explicativă

1. Descrierea programului de studii.
Profilul specialităţii: Programul de maşter Managementul marketingului se înscrie în domeniul 

fundamental al ştiinţei, culturii şi tehnicii 04. Ştiinţe sociale, domeniului general de studiu 041. Ştiinţe 
economice, domeniului de formare profesională 0414. Marketing şi este în corespundere cu Nomenclatorului 
domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor în învăţământul superior, aprobat prin HG nr. 482 
din 28.06.2017.

Caracteristicile-cheie ale programului de maşter Managementul marketingului sunt:
Forma de organizare: învăţământul cu frecvenţă; durata studiilor: 2 ani, credite de studii: 120 credite ECTS.

La studiile de maşter la acest program se pot înscrie: deţinătorii diplomelor de licenţă şi a diplomelor de 
studii superioare. Limba de studiu la programul de maşter Managementul marketingului este română sau rusă. 
De unde rezultă c a precondiţii: la programul de maşter Managementul marketingului cunoaşterea limbii ruse 
la un nivel avansat. Absolvenţii programului de maşter Managementul marketingului se certifică prin: 
Diplomă de maşter, iar titlul obţinut este de maşter în ştiinţe economice.

2. Cunoştinţele, abilităţile şi competenţele asigurate de programul de studiu
Concepţia dezvoltării specialistului la Programul de maşter Managementul marketingului rezidă în 

formarea/dezvoltarea de competenţe generale şi specifice necesare pentru activitatea profesională de 
economist-marketer. Beneficiarii Programului de m aşter Managementul marketingului vor acumula 
cunoştinţe tem einice privind organizarea funcţiei de marketing în întreprinderi şi organizaţii, îşi vor dezvolta 
abilităţi specializate privind organizarea şi realizarea cercetărilor de marketing, elaborarea politicilor de 
marketing şi aplicarea tehnicilor de comunicare şi promovare; planificarea şi realizarea activităţilor logistice, 
etc. Absolvenţii programului de m aşter Managementul marketingului vor demonstra competenţe profesionale 
corespunzătoare cerinţelor pieţei muncii, precum şi transversale prin gestionarea situaţiilor de muncă 
complexe, imprevizibile şi care reclamă abordări strategice pertinente, prin asumarea de responsabilităţi în 
implementarea cunoştinţelor teoretico-practice atât individual, cât şi în grup etc. Totodată, absolvenţii 
programului de de maşter Managementul marketingului vor fi capabili să activeze atât în firmele comerciale, 
cât şi cele non-profit.

3. Obiectivele programului de studii, inclusiv corespunderea acestora misiunii universităţii
In conformitate cu misiunea şi obiectivele strategice ale ASEM : ” de a crea noi cunoştinţe şi de a 

pregăti specialişti de înaltă calificare în cele mai diferite domenii ale ştiinţelor economice, precum şi în 
domenii adiacente, capabili să participe ca antreprenori şi forţă  de muncă activă şi productivă într-o piaţă 
competitivă şi ca cetăţeni responsabili într-o societate democratică în continuă schimbare ”, de rînd cu Statutul 
ASEM, Strategia de dezvoltarea ASEM  2018-2022, Strategia de cercetare ASEM, Strategia de 
internaţionalizare ASEM, Programul de m aşter Managementul marketingului are Scopul este de a forma 
economişti/conducători şi marketeri competenţi, capabili să se dezvolte continuu şi să colaboreze pentru a 
satisface cerinţele societăţii. Programul are ca misiune dezvoltarea, evaluarea şi implementarea 
managementului marketingului în diverse medii de afaceri. Acest program de studii este orientat în special 
spre analiza în profunzime a unei varietăţi de concepte, teorii, studii de caz, instrumente, tehnici, tactici şi 
modele de m anagement marketing. Programul urmăreşte dezvoltarea abilităţilor manageriale în domeniul 
marketingului, în vederea dezvoltării de noi afaceri de succes, identificării avantajului competitiv, diversificării 
gamei de produse şi servicii, alocării resurselor firmei, identificării oportunităţilor de piaţă, a nevoilor 
consum atorilor şi a dezvoltării strategiilor corespunzătoare.

4. Racordarea programului de studii şi a conţinuturilor din Planul de învăţământ la 
tendinţele internaţionale în domeniu

Planul de învăţăm ânt la programul de maşter Managementul marketingului este racordat la 
recomandările Clasificării Internaţionale Standard a Educaţiei (ISCED-F 2013), elaborate de Comisia 
europeană, Standardele şi liniile directoare pentru asigurarea calităţii în Spaţiul European al învăţământului 
Superior (ESG), 2015, prin implementarea componentelor: temporală, formativă, de acumulare şi de evaluare 
prevăzute în Planul-cadrupentru studii superioare de licenţă (ciclul I), de maşter (ciclul II) şi integrat, aprobat 
prin Ordinul M ECC nr.120 din 10.02.2020.

5. Evaluarea aşteptărilor sectorului economic şi social



în procesul de perfecţionare a Planului de studii la programul de m aşter Managementul marketingului, 
se ţine cont permanent de informaţiile şi aprecierile angajatorilor în urma realizării stagiilor de practică a 
m asteranzilor (inclusiv prin chestionarea acestora, fişe de post a angajaţilor din domeniu), prin analiza 
rapoartelor Comisiilor de maşter, dar şi din contactul direct cu angajatorii, care sunt invitaţi anual la 
desfăşurarea unor lecţii practice prin prezentarea de studii de caz relevante domeniului marketing şi 
comunicare. Adiţional, consultăm necesitările angajatorilor în timpul târgurilor locurilor de practică/ lucru. 
Mulţi angajatori sunt invitaţi să participe la seminarele practico-ştiinţifice organizate anual de Departamentul 
M arketing şi logistică, în rezultatul cărora putem evalua tendinţele domeniului de specialitate şi face ajustări 
la nivelul Planului de studii, dar şi a conţinutului curricular pe discipline.

6. Consultarea partenerilor în procesul de elaborare a programului de studii
în procesul de elaborare a planului de studii la programul de m aşter Managementul marketingului s-a 

efectuat: analiza documentelor normative şi reglatoare cu referire le procesele educaţionale în învăţământul 
superior; analiza prealabilă referitoare la nevoile specifice exprimate de clienţi, beneficiari şi parteneri (cadre 
ştiinţifico-didactice, absolvenţi, studenţi şi firme sau organizaţii interesate) precum Asociaţia Agenţiilor de 
Publicitate, M oldtelecom S.A., MAIB S.A., compania de consultanţă Xplaine SRL, oferta educaţională a unor 
universităţi de top din România şi alte ţări europene. în contextul celor menţionate, s-au analizat cele mai noi 
direcţii de dezvoltare în domeniul de formare; s-a făcut analiza comparativă a planurilor de studii pe baza unor 
modele de la universităţi de prestigiu din ţară şi străinătate; analiza m etodologiilor specifice actuale de predare 
în domeniu; analiza şi evaluarea prealabilă a propunerilor venite din partea unor specialişti externi/studenţi; 
analiza neconform ităţilor constatate pe parcursul anilor universitari precedenţi.

7. Relevanţa programului de studii pentru piaţa forţei de muncă
Relevanţa prezentului program de studii rezultă din obiectivele stabilite în CONCEPTUL Strategiei de 

dezvoltare a educaţiei pentru anii 2021-2030 „Educaţia-2030”, Strategia naţională de dezvoltare ’’Moldova 
2030”, care etalează imperativitatea forţei de muncă calificată, cu studii superioare de licenţă în domeniul.

Schimbarea rapidă a mediului de afaceri, inclusiv sub influenţa pandemiei de Covid-19, impune 
agenţilor economici noi reguli de joc  şi noi metode de interacţiune cu clienţii. Astfel, pe piaţa forţei de muncă 
se constată o cerere în creştere privind specialiştii în marketing, implicit comunicare de marketing. Schimbarea 
valorilor consumatorilor, limitele de deplasare fizică a acestora, dar şi restricţiile de activitate ale unor agenţi 
economici, au condiţionat apariţia de noi tehnici de vânzare, de comunicare la distanţă cu beneficiarii (inclusiv 
evenimente), de livrare a produselor, de acordare de servicii, de efectuare a plăţilor, a transportării, etc. în 
condiţii de siguranţă, ca rezultat fiind importantă evaluarea satisfacţiei clienţilor şi perfecţionarea/ optimizarea 
a multiple procese din întreprinderi şi organizaţii. Planul de studii la programul de maşter Managementul 
marketingului conţine discipline care ar contribui la formarea acestor competenţe şi abilităţi actuale pe piaţa 
muncii la nivel local, dar şi internaţional.

8. Posibilităţile de angajare a absolvenţilor
Absolvenţii programului de maşter Managementul marketingului se pot realiza prin prisma abilităţilor 

obţinute în procesul de studiu pe toate palierele de dezvoltare a economiei Republicii M oldova. Ei sunt pregătiţi 
pentru a deţine Com petenţa de comunicare, utilizând şi o limbă străină; Competenţa de învăţare; Competenţa 
de rezolvare a problemelor; Spirit de iniţiativă şi antreprenorial; Gândire critică şi strategică; Competenţa de 
m uncă în echipă; Creativitate; Com petenţa de operare cu tehnologia informatică; înţelegere pentru culturile şi 
obiceiurile altor popoare.

în conformitate cu clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova, absolvenţii acestui program pot 
activa in calitate de:
122109 M anager (în serviciile de m arketing şi vânzări)
122112 Şef birou marketing
122114 Şef secţie (marketing şi vânzări)
121115 Şef serviciu marketing
122201 M anager (în serviciile de informaţii şi reclamă)
122204 Şef secţie informaţie şi reclamă
122205 Şef serviciu de publicitate
243103 M arketer
243104 M erchandiser
243105 Specialist marketing 
243203 Brand m anager



9. Accesul la studii a titularilor de diplome obţinute după finalizarea respectivului 
program de maşter.

Competenţele, deprinderile şi cunoştinţele dobândite pe parcursul studiilor superioare de masterat 
(nivelul 7 ISCED) pot fi aprofundate la studiile de doctorat (nivelul 8 ISCED), dar şi prin programe de formare 
continuă pe tot parcursul vieţii, asigurându-se educaţia şi dezvoltarea profesională continuă a absolvenţilor, în 
concordanţă cu nevoile societăţii manifestate pe piaţa forţei de muncă.
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