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 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÎNT PE ANI DE STUDII 

 

Cod Denumirea unităţii de curs Total ore Inclusiv ore Forma 

de 

evaluare 

Nr. 

credite Contact 

direct 

Studiu 

individu

al 

ANUL I 

 

SEMESTRUL I 

F.01.O.001 

Economics Managerial axat pe 

soluţionarea problemelor (ateliere) 

Managerial Economics based on 

problem solving (workshops) 

150 40 110 Examen 5 

F.01.O.002 
Metode de cercetare în business 

Research Methods for Business 
150 40 110 Examen 5 

F.01.A.003 

 

 

F.01.A.004 

Business şi Predictive Analytics 

Business and Predictive Analytics 

 

Marketing Analytics şi Metrics 

Marketing Analytics and Metrics 

150 40 110 Examen 5 

 

F.01.A.005 

 

 

 

 

 

F.01.A.006 

Diplomaţie şi arta negocierii în 

Business-ul Internaţional 

Diplomacy and Negotiation in 

International Business  

 

Comunicare Strategică şi noi 

competenţe Software (Română, Rusă, 

Engleză, Franceză) 

Strategic Communication and New 

Software Skills (Romanian, Russian, 

English, French) 

150 40 110 Examen 5 

S.01.O.007 

 

Antreprenoriat constructiv şi 

managementul IMM  

Entrepreneurship and SME Business 

Management  

150 40 110 Examen 5 

S.01.O.008 

 

Creativitate, Design şi Antreprenoriat 

Creativity, Design & Entrepreneurship 
150 40 110 Examen 5 

 
Total semestrul I 900 240 660 6 30 

 

 

SEMESTRUL II 

F.02.O.009 
Managementul Proiectelor 

Project Management 
150 40 110 Examen 5 

F.02.A.010 

 

 

 

F.02.A.011 

Managementul în condiţii de risc şi 

criza 

Risk and Crisis Management  

 

Managementul Riscului Fraudelor şi 

Servicii Anti-Fraudă: Strategii de 

prevenire, detectare şi combatere 

Fraud Risk Management and Anti-

Fraud Services: Strategy for 

150 40 110 Examen 5 
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preventing, detection and response 

F.02.O.012 

Studii comparate: Politici, Reforme şi 

Tendinţe în mediul de afaceri şi 

managementul IMM (ateliere) 

Comparative Studies : Policies, 

Reforms and Trends in Business 

Environment and SME Management 

(Workshops) 

150 40 110 Examen 5 

F.02.A.013 

 

 

 

 

F.02.A.014 

 

 

 

 

F.02.A.015 

Proprietatea intelectuală: politici, legi 

şi aplicaţii 

Intellectual Property: Policy, Law and 

Use  

 

Reglementarea Business-ului, Litigii şi 

Arbitraj Internaţional 

Business Law, International Litigation 

and Arbitration 

 

Investiţii şi dezvoltare durabilă: 

politici, legi şi instituţii 

Investment and Sustainable 

Development: Policy, Law and 

Institutions 

150 40 110 Examen 5 

S.02.A.016 

 

 

 

 

S.02.A.017 

 

 

Politica concurenţială şi strategii 

competitive 

Competition Policy and Competitive 

Strategy 

 

Strategii de Marketing Durabil: 

Perspectiva Globаlă 

Sustainability Marketing Strategy: a 

global perspectives 

150 40 110 Examen 5 

S.02.A.018 

 

 

 

S.02.A.019 

 

Reglementarea relațiilor de muncă 

Regulating the Employment 

Relationship 

 

Marketig european şi international: 

perspectiva IMM 

International and European 

Marketing: SME Perspectives 

150 40 110 Examen 5 

 Total semestrul II 900 240 660 6 30 

 Total anul I 1800 480 1320 12 60 

 

ANUL II 

SEMESTRUL III 

S.03.O.020  Valori, etică şi diversitate în business 

Values, Ethics and Diversity in 

Business  

150 40 110 Examen 5 

S.03.A.021 

 

 

S.03.A.022 

Inovare, Startup-Uri şi Capital Venture 

Innovation, Startups and Capital 

Venture  

Managementul Inovațiilor și 

150 40 110 Examen 5 
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Dezvoltarea de Noi Produse 

Innovation Management and New 

Product, Development 

S.03.O.023 
Finanţarea antreprenoriatului 

Entrepreneurial Financing 
150 40 110 Examen 5 

S.03.O.024 

Contabilitatea şi managementul 

riscului 

Accounting and Risk Management 

150 40 110 Examen 5 

 Probleme actuale în Business Management 

și Antreprenoriat (atelier) 

Selected Problems on Business 

Management and Entrepreneurship 

(workshop) 

Stagiu practic 

Integrative Internship 

300 - 300 Examen 10 

 Total semestrul III 900 160 740 5 30 

 

SEMESTRUL IV 

 Stagiu de cercetare (pregătirea şi 

susţinerea tezei de masterat) 

MA Thesis / Reading Research 

900 - 900 Examen 30 

 Total semestrul IV 900 - 900 1 30 

 Total anul II 1800 160 1640 6 60 

 Total  3600 640 2960 18 120 

 

Notă:       F-componenta fundamentală,   S- de orientare spre specializarea de bază,    O-disciplinele obligatorie,  A- 

disciplinele opţionale, L- disciplinele la liberă alegere 

 

NOTĂ EXPLICATIVĂ  

Concepţia formării specialistului 

Programul de masterat Business Management și Antreprenoriat, cu durata studiilor de doi ani (patru semestre) şi 

acumularea a 120 ECTS, este compus din unităţi de curs fundamentale concentrate în semestrul I pentru dezvoltarea 

abilităţilor de cunoaştere. Semestrul II cuprinde unităţi de curs orientate spre studierea politicilor şi strategiilor 

specifice programului de masterat. Unităţile de curs din semestrul III sunt direcţionate spre implementarea 

cunoştinţelor. Pentru aplicarea cunoştinţelor teoretice în activitatea practică, studenţii efectuează stagiu de practică, la 

finele semestrului trei, cu durata de cinci săptămâni. Finalizarea studiilor de masterat se axează pe elaborarea tezei de 

masterat, în baza stagiului de pregătire şi susținere a tezei, efectuat în semestrul patru, care presupune iniţial un 

workshop de definire a sarcinilor cercetării.  

 

Scopul şi misiunea programului de studiu 
Programul de master Business Management și Antreprenoriat a fost creat având drept scop posibilitatea 

participanţilor de a înţelege internaționalizarea întreprinderilor mici și mijlocii, dezvoltă înțelegerea și cunoștințele 

studenţilor din mediile de afaceri la nivel mondial, management strategic și inovare, precum și de gestionare a 

relațiilor cu clienții în piețele internaționale.  

Titlul obţinut de absolvent permite continuarea studiilor la ciclul III Doctorat. 

 

Condiţii de admitere 

Accesul la studii în cadrul Programului de Masterat Business Management și Antreprenoriat, se va efectua în baza 

diplomei de licenţă la specialităţile domeniului general 36 Ştiinţe Economice. Deţinătorii diplomelor de licenţă la alte 

specialităţi reale sau umaniste (drept, relaţii internaţionale, istorie, psihologie, pedagogie, limbi moderne etc.), pot fi 

admişi la studii în cazul în care au acumulat 30 credite ECTS prevăzute în planurile de studii pentru ciclul licenţă la 

specialităţile domeniului general 36 Ştiinţe Economice, specificate în planul actual prin – ”Prerechizit pentru 

absolvenţii ciclului licenţă cu profil non-economic” sau în baza altui document adiţional ce probează competenţele 
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economice ale candidatului. 

 

 

Profilul ocupaţional al absolventului 

Programul de Masterat Business Management și Antreprenoriat pregăteşte tinerii pentru o carieră în mediul de 

afaceri, antreprenoriat şi business şi pentru a activa în întreprinderi de diferite structuri organizatorice, companii 

transnaţionale; structuri economice; instituţii de cercetare, centre de analiză şi expertiză; în domeniul businessului şi 

inovării. Absolventul programului de masterat va putea activa în calitate de manager sau leader a unei întreprinderi, 

antreprenor etc. 

 

Metode de predare/învăţare 

Metodele de predare/învăţare utilizate în programul de masterat sunt următoarele: 

• cursuri (inclusiv activitatea de grup şi individuală), 

• ateliere de lucru, 

• discuţii în grup, 

• studii de caz, 

• simulări de afaceri şi jocuri, 

• lectori invitaţi / vorbitori, 

• prezentările studenţilor. 

 

Metode de evaluare: 

- prezentări verbale, tematice; 

- participarea la discuţii;  

- lucrul individual al studenţilor materializat în proiecte; 

- eseuri, comunicări; 

- testări curente;  

- prezentarea portofoliilor; 

- examene open-book; 

- examene scrise (teste grilă, studii de caz). 

 

Finalităţi de studiu 

ale programului sunt divizate în trei categorii - cunoştinţe, abilităţi, competenţe. Prin urmare, la finalizarea 

programului de studii, studentul va: 

Cunoştinţe / Knowledge 

1.1 Înțelege nevoia de schimbare, să fi capabil să comunice, motiveze pe alții, să construiască echipa, să se 

orienteze spre rezultate 

Understand the need for change, is able to communicate it, motivates others, team-builder, goal-oriented 

1.2 Recunoască și analizeze procesele de afaceri, și de învățare ideea de management al proceselor de 

afaceri în promovarea eficienței afacerii 

Recognise and analyse business processes, and learning the idea of business process management in 

promoting business effectiveness 

1.3 Înțelege managementul şi marketingul afacerilor internaționale din perspectiva rețelei network 

Understand the international business management and marketing especially from network and process 

perspectives 

Abilităţi / Skills 

2.1 Analiza și furniza informații și să le evalueze critic din punct de vedere al diferitelor domenii 

Analyse and provide information and evaluate it critically from the point of view of different fields 

2.2 Dezvolta și gestiona procesele de afaceri ca un antreprenor și de a lua o abordare antreprenorială 

Develop and manage business processes as an entrepreneur and to take an entrepreneurial approach 

2.3 Căutarea de noi soluții, abordare dinamică, sensibilitate la semnalele tăcute, capacitatea de a transforma 

provocările legate de mediu în oportunități de afaceri 

Search new solutions, dynamic approach, sensitivity to silent signals, ability to turn environmental 

challenges into business opportunities 
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Competenţe / Competencies 

3.1 Reușească ca inovator și dezvoltator de IMM sau de o altă organizație lucrativă 

Succeed as an innovator and developer of an SME or other working organisation 

3.2 Dezvolte abilități analitice pentru informațiile cantitative și să analizeze sistematic procesul de luare a 

deciziilor 

Develop quantitative analytical skills to interrogate quantitative information and systematically analyse 

it to support the decision-making process 

3.3 Evalueze oportunitățile și problemele antreprenoriale și să descopere ipoteze utilizând teoriile și 

informațiile de la o serie de discipline, precum și din experiența personală 

Evaluate entrepreneurship opportunities and problems and uncover assumptions using theories and 

information from a range of disciplines as well as from personal experience 
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REZUMATE ALE PROGRAMELOR ANALITICE 

Anul I de studii 

 

Conţinutul cursului: 

Introducere în economia managerială. Măsurile cheie și relațiile. Cererea și prețurile. Teoria consumatorului. 

Determinanți ai cererii. Cost și producție. Economia organizației. Echilibrul de piață și modelul de concurență 

perfectă. Concurența firmei și structura pieței. Regulamentul privind piața. Economiile de piață liberă versus 

economiile colectiviste. 

 

Finalităţi de studiu: 

La finalizarea acestui curs, studentul trebuie să demonstreze următoarele cunoştinţe, abilităţi şi competenţe: 

Cunoașterea contextului noii paradigme și a principiilor moderne ale managementului economic; Să înțeleagă cum 

sistemul de control al economiei manageriale se bazează pe rezolvarea problemelor; Analiza, interpretarea practicile 

în managementul economic; Explicați diferențele dintre economiile interne și externe; Scala, teorii care explică 

existența multinaționale și a motivarea investițiilor străine directe în economie; Aplică argumente pentru comerțul 

liber care depășesc câștigurile convenționale din comerț; Dezvoltati modul în care negocierile și acordurile 

internaționale au promovat comerțul mondial; Pe baza cunoașterii principalelor tendințe și a impactului globalizării 

se utilizeze principiile și practici de relații externe în Republica Moldova; Definirea conceptului de schimbare a 

mediului macroeconomic și microeconomic în practica relațiilor externe ale Moldovei; Proiectarea limitărilor 

relevante ale reglementării pieței. 

 

Bibliografie: 

1. Makkonell K. R., & Rry S.L. Economics, NJ: Prentice Hall. 2009, 621 p. 

2. Samuelson P.A., Nordhaus W.D. Economics, 2012 

3. Brickley, J. A., Smith, C. W., Jr., & Zimmerman, J. L. Managerial economics and organizational 

architecture. New York, NY: McGraw-Hill Irwin, 2012, 250 p. 

4. Samuelson, W. F., & Marks, S. G. Managerial economics (6th ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons. 2011, 

340 p. 

5. Biroul Naţional de Statistică  http://www.statistica.md/ 

6. Date  statistice referitoare la economia Moldovei http://bnm.md 

 

  

Denumirea modulului/disciplinelor Economics Managerial axat pe soluţionarea 

problemelor (ateliere)  

Codul disciplinei F.01.O.001 

Tipul disciplinei Fundamentală, obligatorie 

Anul de studiu / semestrul Anul I, semestrul I 

Limba de predare Română / Rusă/ Engleză 

Credite ECTS 5 

Numărul de ore de contact/ Numărul total de ore 40 / 150 

Evaluare Examen 

Titularul cursului Stratan Alexandru, dr.hab., prof.univ. 

http://www.statistica.md/
http://bnm.md/
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Conţinutul cursului: 

Introducere în metodologia de cercetare în afaceri. Tipurile de metode de cercetare în afaceri. Metodele formale şi 

neformale de afaceri. Cunoaştere de simţ comun şi cunoaştere ştiinţifică. Specificul cercetării calitative. 

Obiectivitate, validitate, fiabilitate. Etica cercetării ştiinţifice. Observaţia ca metodă de cercetare. Observaţie 

ştiinţifică şi observaţie comună. Validitate, fiabilitate şi caracter etic. Observaţie experimentală şi observaţie „de 

teren”. Fieldwork. Grila de observaţie calitativă. Criterii de calitate a categoriilor de observaţie. Categorii open-

ended. Focus-grupul şi alte interviuri de grup. Descriere generală a focus-grupului. Etapele focus-grupului. 

 

Finalităţi de studiu: 

La finalizarea acestui curs, studentul trebuie să demonstreze următoarele cunoştinţe, abilităţi şi competenţe: a 

înţelege conceptul de cercetare în afaceri şi scopul cercetării în dezvoltarea businessului; cunoaşterea metodelor de 

cercetare calitative şi cantitative şi rolul lor în cercetarea în afaceri; înţelegerea criteriilor după care se evaluează 

calitatea unei cercetări în afaceri; a aplica cunoştinţele în scopul selectării, prelucrării, organizării şi analizei critice a 

informaţiilor primite; a utiliza metodele calitative şi cantitative de cercetare într-un domeniu concret de activitate; a 

aplica cunoştinţele dobândite în elaborarea unei cercetări de marketing; dezvoltarea spiritului de echipă prin 

antrenarea studenţilor în soluţionarea diferitor studii de caz; obţinerea unei experienţe în participarea activă la 

asigurarea calităţii activităţilor organizaţionale şi la soluţionarea unor probleme de interes colectiv; evaluarea 

interviurilor calitative individuale şi de grup şi a observaţiilor calitative în domeniul cercetării afacerii. 

 

Bibliografie: 

1. Bîrsan M. Metodologia cercetării. Cluj-Napoca: Al, 2012, 72 p. 

2. Greener Suer. Business research methods. Ventus Publishing: Brighton, 2008. 

3. Chelcea S. Metodologia cercetării sociologice. Metode cantitative şi calitative. Economica: Bucureşti, 2004. 

4. website-ul Biroului National de Statistica - http://www.statistica.md/; 

5. website-ul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova 

http://www.mpsfc.gov.md/ru/start/;  

6. http://www.moldova.md/ru/business/ 

7. website-ul unei reviste la specialitate nationala – Businessclass http://www.businessclass.md/contests-

active/100_top_managers_2012/; 

 

  

Denumirea disciplinei Metode de cercetare în business  

Codul disciplinei F.01.O.002 

Tipul disciplinei Fundamentală, obligatorie 

Anul de studiu / semestrul Anul I, semestrul I 

Limba de predare Română, Rusă, Engleză 

Credite ECTS 5 

Numărul de ore de contact/ Numărul total de ore 40/150 

Evaluare Examen 

Titularul cursului Burlacu Natalia, dr.hab., prof.univ. 

http://www.statistica.md/
http://www.mpsfc.gov.md/md/start/
http://www.mpsfc.gov.md/md/start/
http://www.mpsfc.gov.md/ru/start/
http://www.moldova.md/ru/business/
http://www.businessclass.md/contests-active/100_top_managers_2012/
http://www.businessclass.md/contests-active/100_top_managers_2012/
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Conţinutul cursului: 

Cerințe preliminare pentru apariția unor tehnici de analiză a afacerilor. Aspecte teoretice ale analizei de afaceri 

(VAVOK). Concepte de bază (concepte) ale tehnicilor de analiză a afacerilor. Domenii de cunoaștere VAVOK. 

Dezvoltarea profesională și pregătirea experților în domeniul analizei afacerilor. Impactul analizei predictive asupra 

activităților companiilor. Analiza predictivă în HR. Analiza predictivă în diferite industrii. Companiile care dezvoltă 

în mod activ tehnologiile Big Data. 

 

Finalităţi de studiu: 

 La finalizarea acestui curs, studentul trebuie să demonstreze următoarele cunoştinţe, abilităţi şi competenţe: 

Cunoașterea caracteristicilor tehnicilor de analiză a afacerilor; Cunoașteți instrumentele de analiză predictivă: 

statistici, analize intelectuale, teoria jocurilor; Analiza informațiilor pentru a ține seama de caracteristicile analizei 

predictive în diferite industrii; Analiza situatiilor de planificare si monitorizare in analiza afacerilor; Dezvoltarea 

abilităților în aplicarea analizelor de afaceri și a metodelor de analiză predictivă. 

 

Bibliografie: 

1. Thomas W. Miller. Modeling Techniques in Predictive Analytics. Published by Pearson Education, Inc. 

Upper Saddle River, New Jersey, - 327 р. - ISBN-10: 0-13-341293-8 

2. Blais Steven. Business analysis: best practices for success. Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, 

New Jersey. 397 р. - ISBN 978-1-118-07600-2 

3. A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge. New Jersey: International Institute of Business 

Analysis, 2006. - 329 р. http://www.theiiba.org/ 

4. Karl E. Wiegers — Software Requirement. Washington: Redmond, 2013. – 84 р. -ISBN: 978-0-7356-7966-5 

5. Билл Фрэнкс. Революция в аналитике. Как в эпоху Big Data улучшить ваш бизнес с помощью 

операционной аналитики. М.: Альпина, 2013. – 367 с. 

6. Эрик Сигель. Просчитать будущее. Кто кликнет, купит, соврёт или умрёт. Электронная книга. 

https://www.litres.ru/erik-sigel/proschitat-buduschee-kto-kliknet-kupit-sovret-ili-umret/chitat-onlayn/ 

7. https://iiba.ru/top-20-books-on-business-analysis-for-business-analysts/ 

 

  

Denumirea disciplinei Business şi Predictive Analytics 

Codul disciplinei F.01.A.003 

Tipul disciplinei Fundamentală, opţională 

Anul de studiu / semestrul Anul I, semestrul I 

Limba de predare Română, Rusă, Engleză 

Credite ECTS 5 

Numărul de ore de contact/ Numărul total de ore 40/150  

Evaluare Examen 

Titularul cursului Mișcoi Gheorghe, dr.hab., prof.univ. 

Costaș Svetlana, l/u 

https://www.litres.ru/erik-sigel/
https://www.litres.ru/erik-sigel/proschitat-buduschee-kto-kliknet-kupit-sovret-ili-umret/chitat-onlayn/
https://iiba.ru/top-20-books-on-business-analysis-for-business-analysts/
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Conţinutul cursului: 

Problema măsurării performanței de marketing. Surse de informații pentru analiza de marketing. Valorile de piață ale 

companiei. Contabilitate de marketing. Măsurătorile referitoare la consumatori: gestionarea atracției și reținerii 

consumatorilor. Metrice în formarea politicii de marfă. Metrici în formarea politicii de produs. Adaptarea metodelor 

economice de evaluare a performanței la analiza activităților de marketing ale întreprinderii. 

 

Finalităţi de studiu: 

La finalizarea acestui curs, studentul trebuie să demonstreze următoarele cunoştinţe, abilităţi şi competenţe: 

Înțelegerea provocărilor de măsurare a performanței de marketing; Cunoașterea conceptelor de metrici de marketing, 

metrici de marketing de bază, clasificarea acestora; Deținerea abilităților de raportare ținând cont de consecințele 

influenței diferitelor metode și metode de contabilitate asupra rezultatelor activităților unei organizații pe baza 

utilizării metodelor moderne de prelucrare a informațiilor de afaceri și a sistemelor de informații corporative; 

Deținerea abilităților de analiză strategică, dezvoltare și implementare a strategiei unei organizații care vizează 

asigurarea competitivității; Abilitatea de a modela procesele de afaceri și de a folosi metode de reorganizare a 

proceselor de afaceri în practica organizațiilor; Abilitatea de a aplica metodele de bază ale analizei de marketing 

pentru a anticipa perspectivele dezvoltării organizației și a evalua situația actuală. 

 

Bibliografie: 

1. Тюрин Д.В. Маркетинговый аудит: Учебник / Д.В. Тюрин. - 2-e изд., доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2012. 

- 285 с.: 60x90 1/16. - http://znanium.com/bookread2.php?book=315377 2.  

2. Токарев Б.Е. Маркетинговые исследования: Учебник / Б.Е. Токарев. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: 

Магистр: ИНФРА-М, 2011. - 512 с. - http://znanium.com/bookread2.php?book=255787  

3. Корнеева И.Е. Маркетинговые исследования: Учебное пособие / Сафронова Н.Б., Корнеева И.Е. - 

М.:Дашков и К, 2012. - 296 с. - http://znanium.com/bookread2.php?book=336541 

4. Синяева И.М. Маркетинг PR и рекламы: Учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности 'Маркетинг' / Синяева И.М., Маслова В.М., Романенкова О.Н.; Под ред. Синяева И.М. - 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 495 с. - http://znanium.com/bookread2.php?book=872836 

5. Иващенко Н.С. Товарная политика текстильного предприятия: Учебник/Н.С.Иващенко - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, МГУДТ, 2011. - 287 с. - http://znanium.com/bookread2.php?book=475217 

6. Акулич М.В. Интернет-маркетинг: Учебник для бакалавров / Акулич М.В. - М.: Дашков и К, 2016. - 

352с. - http://znanium.com/bookread2.php?book=541640 

7. Егоров Ю.Н. Управление маркетингом: Учебное пособие/Ю.Н.Егоров - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

238 с. - http://znanium.com/bookread2.php?book=488403 

8. Обучение работе с Яндекс. Вебмастер - https://yandex.ru/adv/edu/online/webmaster?menu=open  

9. http://bnm.md date  statistice referitoare la economia Moldovei 

10. http://statistics.md date  statistice referitoare la economia Moldovei  

  

Denumirea disciplinei Marketing Analytics şi Metrics  

Codul disciplinei F.01.А.004 

Tipul disciplinei Fundamentală,  opţională 

Anul de studiu / semestrul Anul I, semestrul I 

Limba de predare Română, Rusă, Engleză 

Credite ECTS 5 

Numărul de ore de contact/ Numărul total de ore 40/150  

Evaluare Examen 

Titularul cursului Mișcoi Gheorghe, dr.hab., prof.univ. 

Costaș Svetlana, l/u 

http://znanium.com/bookread2.php?book=255787
http://znanium.com/bookread2.php?book=336541
http://znanium.com/bookread2.php?book=872836
http://znanium.com/bookread2.php?book=541640
http://znanium.com/bookread2.php?book=488403
https://yandex.ru/adv/edu/online/webmaster?menu=open
http://bnm.md/
http://statistics.md/
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Conţinutul cursului: 

Teoria şi practica relaţiilor  economice  diplomatice. Schimbările geopolitice şi influenţa lor asupra politicii 

economice externe la nivel naţional. Relaţii economice bilaterale şi multilaterale. Cooperarea inter instituţională pe 

linie economică.  Relaţii interguvernamentale. Negocieri bilaterale şi multilaterale. Cooperarea cu organizaţiile 

economice internaţionale. 

 

Finalităţi de studiu: 

La finalizarea acestui curs, studentul trebuie să demonstreze următoarele cunoştinţe, abilităţi şi competenţe: Să 

cunoască teoria activităţilor economice externe la nivel statal; Să înțeleagă sintetizarea şi motivarea implementării 

diferitor politici economice internaţionale la nivel naţional, regional şi mondial; Să cunoască implicarea diplomației 

profesionale în reconstruirea statelor perturbate; Să explice tactica şi strategia negocierilor la nivel bilateral şi 

multilateral; Să dezvolte abilităţilor în domeniul economiei diplomatice pentru a genera sinteze, analize, clasificări; 

Să dezvolte capacităţile de evaluare a activităţii profesionale în domeniul diplomaţiei economice; Aplicarea 

cunoștinților solide de practici diplomatice contemporane în legătură cu problemele internaționale cheie; 

Demonstrarea capacităților de a desfășura în mod eficient analiza politicii externe, de advocat, de conflict / disputa 

mediere și negociere internațională; Proiectarea unui sistem diplomatic cu referire la utilizarea eficientă a mass-

media, procesele de negociere și meditație în businessul internațional; 

 

Bibliografie: 

1. Strobe Talbott, Globalization and Diplomacy: A practioner’s perspective. Speech at  the Carnegie 

Endowment for International Peace, Washington, D.C., October 4, 2010. 

2. Ţâu N. Strategii promoţionale ale relaţiilor economice internaţionale, Chişinău: Editura ULIM, 2009. 230p.  

3. William Clinton Olson and James R. Lee, The Theory and Practice of International Relations, New Jersey: 

Prentice Hall, 2004, 428 p. 

4. Freeman, Charles W “Arts of power: statecraft and diplomacy”, United States Institute  of Peace Press, 

2012, p. 161. 

5. Ioan Bari, Globalizare şi probleme globale. –Bucureşti: Editura Economică, 2011, 455 p. 

6. Robert Giplin, Global Political Economy, Published by Princeton University Press, 2001, 423 p. 

7. www.assembly-weu.org/en/documents/sessions_ordinaires/rpt/2007  

8. www.eag.org.uk  

9. www.grberridge.co.uk/dip_comp_9 

 

  

Denumirea disciplinei Diplomaţie şi arta negocierii în Business-ul Internaţional 

Codul disciplinei F.01.А.005 

Tipul disciplinei Fundamentală,  opţională 

Anul de studiu / semestrul Anul I, semestrul I 

Limba de predare Română, Rusă, Engleză 

Credite ECTS 5 

Numărul de ore de contact/ Numărul total de ore 40/150 

Evaluare Examen 

Titularul cursului Moldovan-Batrînac Viorelia, dr., conf.univ. 



 

 

UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAŢIONALĂ DIN MOLDOVA 

CPS.SE.BMA.13-19 

CONŢINUTUL PROGRAMULUI DE STUDIU 

CHIŞINĂU 2018 

 

Pag. 13 / 37 

 

 

Conţinutul cursului: 

Tehnologii digitale ca baza pentru comunicare strategică în condițiile actuale. Competențe Software. Bune practici 

pentru competențele Software. Servicii digitale bazate pe o platformă pentru diagnosticarea competențelor Software 

și auto-evaluare. Tendinţe tehnologice în comunicare strategică. Servicii de extrateritorializare. Politici privind 

competenţele digitale în cadrul UE. 

 

Finalităţi de studiu: 

La finalizarea acestui curs, studentul trebuie să demonstreze următoarele cunoştinţe, abilităţi şi competenţe: Să 

cunoască teoria activităţilor economice externe; Să înțeleagă sintetizarea şi motivarea implementării diferitor 

politici economice internaţionale la nivel naţional, regional şi mondial. Să explice tactica şi strategia comunicației la 

nivel bilateral şi multilateral; Să dezvolte abilităţi în domeniul economiei diplomatice pentru a genera sinteze, 

analize, clasificări; Să dezvolte capacităţile de evaluare a activităţii profesionale în domeniul activității economice 

internaționale; Aplicarea cunoștinților solide de practici comunicației contemporane în legătură cu problemele 

internaționale cheie; Proiectarea unui sistem cu referire la utilizarea eficientă a mass-media, procesele de negociere 

și meditație în businessul internațional. 

 

Bibliografie: 

1. Clinton Olson William and Lee R.James. The Theory and Practice of International Relations. New Jersey: 

Prentice Hall, 2004. 428 p. 

2. Competenţe digitale: Dimensiunea internaţională şi impactul globalizării. Institutul pentru Valorificarea 

Inovaţiei. Maynooth: Universitatea Naţională din Irlanda, 2012. 94 p. 

3. Giplin Robert. Global Political Economy. Princeton: University Press, 2001. 423 p. 

4. Tilea M., Duţă O-A., Jóhannsson J., Murphy P. Dezvoltarea competenţelor transversale în didactica 

modernă. Ghid de bune practici. București: Teora, 2012. 225 p. 

5. www.assembly-weu.org/en/documents/sessions_ordinaires/rpt/2007  

6. www.eag.org.uk  

7. www.grberridge.co.uk/dip_comp_9 

 

  

Denumirea modulului/disciplinelor Comunicare Strategică şi noi competenţe Software 

(Română, Rusă, Engleză) 

Codul disciplinei F.01.A.006 

Tipul disciplinei Fundamentală,  opţională 

Anul de studiu / semestrul Anul I, semestrul I 

Limba de predare Română, Rusă, Engleză 

Credite ECTS 5 

Numărul de ore de contact/ Numărul total de ore 40/150 

Evaluare Examen 

Titularul cursului Mișcoi Gheorghe, dr.hab., prof.univ. 
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Conţinutul cursului: 

Antreprenoriatul ca fenomen economic cuprinzător. Analiza factorilor obiectivi de formare și dezvoltare a 

antreprenoriatului constructiv. Întreprinderi mici. Suport și reglementare guvernamentală activitățile IMM-urilor. 

Modelul organizatoric și managerial al activității economice a structurii întreprinderii. Etape și condiții pentru 

desfășurarea afacerilor. Cultura ca instrument de management în antreprenoriatul constructiv. Rolul de motivare a 

întreprinzătorului într-o considerație constructivă a esenței antreprenoriatului. Dezvoltarea și justificarea procesului 

de implementare a inovațiilor ca o caracteristică funcțională a antreprenoriatului. Parteneriate în activitățile de 

afaceri.  

 

Finalităţi de studiu: 

La finalizarea acestui curs, studentul trebuie să demonstreze următoarele cunoştinţe, abilităţi şi competenţe: 

Cunoaște legile antreprenoriatului; Înțelege esența antreprenoriatului, tipurile și funcțiile acestuia; Definește natura 

și criteriile subiecților întreprinderilor mici; Definește condițiile de desfășurare a activității și etapele de înregistrare 

și lichidare a întreprinderilor; Dezvoltă abilitatea de a alege forme de parteneriate, tranzacții; Utilizează eficient 

cunoștințele și aptitudinile în conceperea diverselor contracte. 

 

Bibliografie: 

1. Zimmerer, Thomas. Essentials of entrepreneurship and small business management / Thomas Zimmerer, 

Norman M. Scarborough, Wilson Doug. - New Jersey: Upper Saddle River, 2007. - 610 р. - ISBN-13: 978-0-13-

229438-6. 

2. Bugaian Larisa, Catanoi Valentina, Cotelnic Ala [et al.]. Antreprenoriat: iniţierea afacerii. – Ch.: Univ. 

Tehn. a Moldovei, „Elena-V.I.” SRL, 2010. – 344 p. - ISBN 978-9975-9649-4-4 

3. Арустамов, Э.А. Основы бизнеса: Учебник. - М.: Дашков и К., 2012. -  230 с. - ISBN: 978-5-394-

01031-6 

4. Solcan A. Bazele antreprenoriatului: Iniţierea unei afaceri mici. - Chişinău: ASEM, 2006. – 175 p. 

5. Бурлуцкая, Т.П. Бизнес в законе. От регистрации до ликвидации. - М.: Деловой двор, 2011. - 536с. - 

ISBN 978-5-91550-105-7. 

6. Республика Молдова. Парламент (1992). Закон о предпринимательстве и предприятиях: [№845- XII 

от 03.01.1992]. // Monitorul Oficial al Rep. Moldova. – 1992. - № 2. - P. 7. – Idem în lb. rusă. 

7. Республика Молдова. Парламент (2006). Закон о поддержке сектора малых и средних предприятий: 

[№206-XVI от 7.07.2006]. // Monitorul Oficial al Rep. Moldova.-2006.- №126-130.- P. 20. – Idem în lb. rusă.     

8. website-ul Biroului National de Statistica - http://www.statistica.md/; 

9. website-ul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova  

http://www.mpsfc.gov.md/ru/start/ 

10. Государственное предприятие Центр специальных телекоммуникаций 

http://www.moldova.md/ru/business/ website-ul unei reviste la specialitate nationala - Businessclass 

http://www.businessclass.md/contests-active/100_top_managers_2012/; 

11. website-ul unei asociatii profesionale nationale/internationala:  MBA in Global Entrepreneurship 

12. http://www.universiteifm.com/english/programs/mba/mba-global-entrepreneurship.htm 

 

 

Denumirea disciplinelor Antreprenoriat constructiv şi managementul IMM 

Codul disciplinei S.01.O.007 

Tipul disciplinei de specialitate, obligatorie 

Anul de studiu / semestrul Anul I, semestrul I 

Limba de predare Română, Rusă, Engleză 

Credite ECTS 5 

Numărul de ore de contact/ Numărul total de ore 40/150 

Evaluare Examen 

Titularul cursului Pestușco Nina, dr., conf.univ. 

http://www.knigafund.ru/authors/32268
http://www.knigafund.ru/books/174201
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5891749/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3776004/
http://www.statistica.md/
http://www.mpsfc.gov.md/md/start/
http://www.mpsfc.gov.md/md/start/
http://www.mpsfc.gov.md/ru/start/
http://www.moldova.md/ru/business/
http://www.businessclass.md/contests-active/100_top_managers_2012/
http://www.universiteifm.com/english/programs/mba/mba-global-entrepreneurship.htm
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Conţinutul cursului: 

Bazele managementului creativ. Caracteristicile organizării managementului creativ. Principii și tehnici de 

organizare a muncii în grup în termeni de management creativ.  Metode de integrare în managementul creativ. 

Organizarea activităților comune. Diagnosticarea integrității grupului în managementul creativ. Design și inovare. 

Gestionarea design-ului și designerilor. Metodologia managementului de proiectare. Gândirea  ca un proces. 

 

Finalităţi de studiu: 

La finalizarea acestui curs, studentul trebuie să demonstreze următoarele cunoştinţe, abilităţi şi competenţe: 

Cunoașteți conceptele de bază ale designului în antreprenoriat; Înțelegeți importanța muncii în echipă într-o 

companie atunci când creați proiecte, lucrări etc.; Abilități prin utilizarea metodologiilor de management al 

proiectării; Utilizarea gândirii de proiectare ca proces de gestionare a organizației; Abilitatea de a utiliza 

caracteristicile organizației de management creativ în cadrul organizației; Pentru a diagnostica integritatea grupului 

în managementul creativ. 

 

Bibliografie: 

1. William Marsteller. Creative Management.New York: NTC Crain Books Softcover, 2012. - 364 р. 

2. Макаренко О. Г. Креативный менеджмент: учебное пособие. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 154 с. - 

ISBN 978-5-9795-0838-2  

3. Cooper R., Junginger S. The Handbook of Design Management. — Oxford: Berg, 2011. — ISBN 978-1-

84788-488-6. 

4. Jane Henry. Creative Management. SAGE Publications, 2007. – 315 р. 

5. Best K. Design Management: Managing Design Strategy, Process and Implementation. — Lausanne, 

2006. — ISBN 978-2-940373-12-3 

6. http://www.creativeconomy.ru/articles/3525/  

7. https://mozgovo.wordpress.com/   

8. http://www.moldova.md/ru/business/ 

9. http://www.businessclass.md/contests-active/100_top_managers_2012/; 

10. http://www.slideshare.net/Lumiknows/2012-12260213 

 

  

Denumirea disciplinelor Creativitate, Design şi Antreprenoriat 

Codul disciplinei S.01.O.008 

Tipul disciplinei de specialitate, obligatorie 

Anul de studiu / semestrul Anul I, semestrul I 

Limba de predare Română, Rusă, Engleză 

Credite ECTS 5 

Numărul de ore de contact/ Numărul total de ore 40/150 

Evaluare Examen 

Titularul cursului Robu Elena, dr., conf.univ. 

Guzun Stela, dr. 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=William+Marsteller&search-alias=books&field-author=William+Marsteller&sort=relevancerank
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9781847884886
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9781847884886
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9782940373123
http://www.creativeconomy.ru/articles/3525/
https://mozgovo.wordpress.com/
http://www.moldova.md/ru/business/
http://www.businessclass.md/contests-active/100_top_managers_2012/
http://www.slideshare.net/Lumiknows/2012-12260213
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Conţinutul cursului: 

Fundamentele managementului de proiect. Gestionarea proiectului pe fundalul dezvoltării teoriei și practicii 

managementului. Varietăți de management de proiect. Structura organizatorică a managementului de proiect. Modele 

de rețea. Optimizarea modelelor de rețea. Legatura dintre proiect și documentație. Separarea Matricea sarcinilor 

administrative (matrice Razu). Tehnologia informației. Control în timpul proiectului. Gestionarea costului și a 

duratei proiectului. Gestionarea calității proiectului. Managementul riscului. Rolul managerului de proiect. Crearea și 

menținerea unei echipe eficiente de proiect. 

 

Finalităţi de studiu: 

La finalizarea acestui curs, studentul trebuie să demonstreze următoarele cunoştinţe, abilităţi şi competenţe: 

Cunoașterea și înțelegerea conceptelor și elementelor de bază ale modelelor de rețea și ale matricelor; Cunoașterea 

principalelor etape, metode, metode de dezvoltare a proiectelor la nivel internațional; Dezvoltarea abilității de a 

analiza și prezice starea proiectului utilizând metode speciale; Demonstrarea abilității de a genera idei noi în condiții 

de incertitudine și de risc, de a aplica metode pentru a determina probabilitatea și consecințele riscurilor. 

 

Bibliografie: 

1. Burke Rory. Fundamentals of project management. - New York: Paperback, 2010. - 384 p. - ISBN: 

978-0-9582733-6-7. 

2. Управление проектом. Основы проектного управления: учебник/ М.Л. Разу, А.М. Лялин, Т.С. 

Бронникова, Б.М. Разу, С.А. Титов, Ю.В. Якутин. - М.: КНОРУС, 2010. - 768с. – ISBN  978-5-406-00194-3, 

5-85971-299-5. 

3. Куправа Т.А. Управление проектами. Вводный курс: Учеб. пособие. – М.: изд-во РУДН, 2008. 

– 121 с. -ISBN 978-5-209-02979-3. 

4. Gary R. Heerkens. Project Management. - New York: McGraw-Hill Companies,Inc., 2002. – 266 р. 

– ISBN  0-07-137952-5. 

5. website-ul Biroului National de Statistica - http://www.statistica.md/; 

6. website-ul Ministerului  Tehnologiei Informatiei si Comunicatilor  al Republicii Moldova  

www.mdi.gov.md 

7. website-ul unei reviste la specialitate national /internationala: http://www.iis.ru/infosociety/, 

http://www.panor.ru/journals/innov/, http://rs.gov.ru/taxonomy/term/185 

8. website-ul unei asociatii profesionale nationale/internationala: http://www.nair-it.ru/, 

http://ita.md/category/projects/ 

 

  

Denumirea modulului/disciplinelor Managementul Proiectelor 

Codul disciplinei F.02.O.009 

Tipul disciplinei Fundamentală, obligatorie 

Anul de studiu / semestrul Anul I, semestrul II 

Limba de predare Română, Rusă, Engleză 

Credite ECTS 5 

Numărul de ore de contact/ Numărul total de ore 40/150 

Evaluare Examen 

Titularul cursului Drăgălin Iuliana, dr., conf.univ. 

http://ecsocman.hse.ru/text/16100396/
http://ecsocman.hse.ru/text/29403089/
http://ecsocman.hse.ru/text/16102513/
http://ecsocman.hse.ru/text/16102513/
http://ecsocman.hse.ru/text/29403131/
http://ecsocman.hse.ru/text/16139665/
http://ecsocman.hse.ru/text/29403175/
http://www.statistica.md/
http://www.mpsfc.gov.md/md/start/
http://www.mpsfc.gov.md/md/start/
http://www.mdi.gov.md/
http://www.iis.ru/infosociety/
http://www.panor.ru/journals/innov/
http://rs.gov.ru/taxonomy/term/185
http://www.nair-it.ru/
http://ita.md/category/projects/
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Conţinutul cursului: 

Managementul riscurilor și metode de evaluare a riscurilor în condiții de globalizare. Riscurile în condiții de 

incertitudine, probabilitate și hazard. Gestionarea riscului în condițiile globalizării. Gestiunea riscului financiar în 

condiții de globalizare. Tehnici practice de gestiune a riscurilor. Condiții de utilizare și limitele tehnicilor cantitative 

de evaluare a riscurilor. Introducere în măsurare cantitativă a riscului. Modalități de analiza și minimizare a 

consecințelor riscurilor prin metode de volatilitate și VaR. Metode de utilizare a volatilității și VaR. Riscurile 

portofoliilor analitice și de informare. Riscul creditar și riscul de piață. 

 

Finalităţi de studiu: 

La finalizarea acestui curs, studentul trebuie să demonstreze următoarele cunoştinţe, abilităţi şi competenţe: 

Studierea şi însuşirea diferitor concepte ale riscului şi principii de management ale acestora; Să dezvolte abilităţile 

de evaluare şi minimizare a riscurilor; Să determine obiectivele de studiu al disciplinei; Să identifice și să analizeze 

impactul diferitor tipuri de riscuri în economie și companie; Să determine nivelul riscurilor în afaceri utilizînd 

metoda cantitativă de evaluare a riscului, metode cantitative ca: statistic, oportunității cheltuielilor, expert în 

condiţiile schimbătoare ale mediului economic internaţional; Să demonstreze înţelegerea şi cunoaşterea metodelor 

gestionării riscului, etapelor şi procedeelor  acestui proces; Aplicarea cunoștinților tendințe-cheie la nivel mondial 

principiile și practicile de risk-management, aplicarea diferitor metode de estimare, evaluare a deciziilor companiei 

în condiții de risk și incertitudine; Să elaboreze un portofoliu al unei companii, care să conţină principalele tipuri de 

riscuri cu care se confruntă, metode de minimizare a lor şi analiza cauza- efect. 

 

Bibliografie: 

1. Coleman Thomas S. Quantitative Risk Management. New Jersey: Wiley, 2012. 539 p. 

2. Балдин К.В., Воробьев С.Н. Управление рисками в предпринимательстве. - М.: Дашков и К., 2012. - 

963 с. - ISBN 978-5-394-01987-6. 

3. Ciocoiu N. Managementul riscului in afaceri si proiecte. Bucureşti: ASE, 2006. 281 p. 

4. Marrison, Chris. The fundamentals of risk measurement. New York: McGraw-Hill, 2002. 390 p. 

5. Burlacu N., Călugăreanu I. Managementul anticriză. Chișinău: ULIM, 2013. - 250 p. – ISBN 978-9975-124-

05-8. 

6. Исмагилов Р.Х. Риск-менеджмент. Конспект лекций. М.: Феникс, 2015. - 199 с. -ISBN: 978-5-222-

23072-5. 

7. website-ul Biroului National de Statistica - http://www.statistica.md/;  

8. website-ul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova 

http://www.mpsfc.gov.md/ru/start/; 

9. website-ul unei reviste la specialitate nationala Businessclass http://www.businessclass.md/contests-

active/100_top_managers_2012/. 

  

Denumirea disciplinei Managementul în condiţii de risc şi criza  

Codul disciplinei F.02.A.010 

Tipul disciplinei Fundamentală, opţională 

Anul de studiu / semestrul Anul I, semestrul II 

Limba de predare Română, Rusă, Engleză 

Credite ECTS 5 

Numărul de ore de contact/ Numărul total de ore 40/150 

Evaluare Examen 

Titularul cursului Burlacu Natalia, dr.hab., prof.univ. 

Blagorazumnaia Olga, dr., conf.univ. 

http://www.knigafund.ru/authors/7223
http://www.knigafund.ru/authors/7234
http://www.knigafund.ru/books/41964
http://www.mpsfc.gov.md/ru/start/
http://www.businessclass.md/contests-active/100_top_managers_2012/
http://www.businessclass.md/contests-active/100_top_managers_2012/
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Conţinutul cursului: 

Crime economice. Analiza situației de risc. Metode de evaluare a riscurilor. Programele de prevenire a fraudei. 

Metode de prevenire a fraudei, în funcție de companie. Organizarea activității în planificarea unui audit intern bazat 

pe o abordare bazată pe risc. 

 

Finalităţi de studiu: 

La finalizarea acestui curs, studentul trebuie să demonstreze următoarele cunoştinţe, abilităţi şi competenţe: 

Înțelegerea metodelor de bază de dezvăluire și combatere a fraudei în sfera economică; Cunoașterea problemelor 

actuale legate de riscurile de fraudă în întreprinderile mici și mijlocii; Înțelegerea eficienței organizării resurselor 

sale interne prin organizarea anchetei de fraudă; Abilitatea de a lucra în condițiile de risc și de criză la întreprindere; 

Abilitatea de a lucra cu programe de prevenire a monahismului; Elaborarea de programe specializate pentru 

prevenirea schemelor frauduloase în mediul economic; Abilitatea de a identifica riscurile și de a elabora un plan de 

acțiune pentru minimizarea riscurilor și prevenirea crizelor. 

 

Bibliografie: 

1. Catherine Turner, Fraud Risk Management: A practical guide for accountants, 2012, 340 p. 

2. Недосекин А.О. Стратегический подход к управлению рисками корпорации// Стратегический 

менеджмент. 2008. №4. С. 15-23.  

3. Елисеев С. Мошенничество персонала: основные схемы и методы борьбы// Контроль. 2010. №1-2. 

С.101-110.  

4. Иванов О.Б, Кашуба В.М. Корпоративные мошенничества и коррупция как глобальные риски // Этап: 

экономическая теория, анализ, практика. 2012. № 6. С. 71-86.  

5. Global Fraud Survey 2012: Corporate misconduct – individual consequences. Отчет 17-го 

международного исследования Ernst&Young. [Электронный ре-сурс] URL: 

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/2016-Fraud_Survey/$FILE/EY_Global_Fraud_Survey.pdf  

 

  

Denumirea disciplinei Managementul Riscului Fraudelor şi Servicii Anti-

Fraudă: Strategii de prevenire, detectare şi combatere  

Codul disciplinei F.02.A.011 

Tipul disciplinei Fundamentală, opţională 

Anul de studiu / semestrul Anul I, semestrul II 

Limba de predare Română, Rusă, Engleză 

Credite ECTS 5 

Numărul de ore de contact/ Numărul total de ore 40/150 

Evaluare Examen 

Titularul cursului Burlacu Natalia, dr.hab., prof.univ. 
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Conţinutul cursului: 

Esenţa întreprinderilor mici și mijlocii (IMM). Determinanții mediului de afaceri ale IMM-or. Concept de 

management financiar al IMM-or. Procedura finanțării întreprinderilor mici şi mijlocii. Cercetările de marketing în 

activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii. Management strategic al IMM-or. Particularităţile managementului 

personalului în întreprinderile mici şi mijlocii. 

 

Finalităţi de studiu: 

La finalizarea acestui curs, studentul trebuie să demonstreze următoarele cunoştinţe, abilităţi şi competenţe: 

Cunoașterea noțiunilor de bază referitoare la mediu de afaceri și managementul IMM-or; Cunoașterea factorilor 

determinanți ai mediului de afaceri; Cunoașterea elementelor definitorii si motivelor care au condiționat mediul de 

afaceri și managementul IMM-or; Utilizarea cunoștințelor referitoare la adoptarea deciziilor relevante pentru 

dezvoltarea activității IMM în mediul de afaceri; Aplicarea cunoștințelor referitoare la dezvoltarea și creșterea 

eficienței activității IMM-or.  

 

Bibliografie: 

1. Guga L. Managementul IMM-urilor. Brașov:Editura Universităţii "Transilvania", 2009. 106 p 

2. Burns P. Entrepreneurship and small business. London: Macmillan Publishers Limited, 2011. 79 p. 

3. Полякова В.В., Щенина Р.К. Мировая экономика и международный бизнес. М: КНОРУС, 2008.  688 

с. 

4. Ogiwara Naoki și al. Practical Knowledge Management Guide for SME, Owners and Managers. Tokyo: 

Asian Productivity Organization, 2010. 93 p.  

5. Черненко В.А. Международный бизнес. С-П: Санкт-Петербургский государственный университет 

сервиса и экономики, 2008. 419 с. 

6. International Monetary Fund (IMF) http://www.imf.org/  

7. Trade Statistics http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_e.htm  

8. OECD library http://www.oecd-ilibrary.org/trade/international-trade_9789264060265-en 

9. http://www.investopedia.com 

10. http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_357_en.pdf Publicatiile Comisiei Europene. 

11. http://bnm.md date  statistice referitoare la economia Moldovei 

12. http://statistics.md date  statistice referitoare la economia Moldovei  

 

  

Denumirea modulului/disciplinelor Studii comparate: Politici, Reforme şi Tendinţe în 

mediul de afaceri şi managementul IMM (ateliere) 

Codul disciplinei F.02.O.012 

Tipul disciplinei Fundamentală, obligatorie 

Anul de studiu / semestrul Anul I, semestrul II 

Limba de predare Română, Rusă, Engleză 

Credite ECTS 5 

Numărul de ore de contact/ Numărul total de ore 40/150 

Evaluare Examen 

Titularul cursului Burlacu Natalia, dr.hab., prof.univ. 

https://www.google.md/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Lucian+Guga%22
http://www.imf.org/
http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_e.htm
http://www.oecd-ilibrary.org/trade/international-trade_9789264060265-en
http://www.investopedia.com/
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_357_en.pdf
http://bnm.md/
http://statistics.md/
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Conţinutul cursului: 

Concepte de bază ale drepturilor de proprietate intelectuală. Sistemul de legislație în domeniul protecției proprietății 

intelectuale. Drepturi de autor și drepturi conexe. Obiecte de proprietate industrială (OPI). Drepturile de brevet și 

secrete comerciale (know-how). Strategia și politica de protecție a utilizării și protecției drepturilor intelectuale. 

Protecția drepturilor intelectuale încălcate ale autorilor și ale deținătorilor drepturilor de autor. Litigii privind 

proprietatea intelectuală. Probleme actuale ale drepturilor de proprietate intelectuală. 

 

Finalităţi de studiu: 

La finalizarea acestui curs, studentul trebuie să demonstreze următoarele cunoştinţe, abilităţi şi competenţe: Să 

cunoască structura drepturilor de proprietate intelectuală, gama obiectelor, subiectele drepturilor de proprietate 

intelectuală, tipurile de drepturi intelectuale și modalitățile de eliminare a drepturilor intelectuale, regulile de 

protecție a drepturilor intelectuale în cazul încălcării lor sau amenințarea cu încălcarea; Înțelege principalele 

prevederi ale legislației ruse actuale privind proprietatea intelectuală; Să cunoască principalele tendințe în domeniul 

aplicării legii în domeniul dreptului proprietății intelectuale; Cunoașteți principalele abordări doctrinare la 

problemele discutabile; Abilități de participare la discuții pe probleme problematice ale dreptului de proprietate 

intelectuală; Abilități de consiliere a părților interesate cu privire la drepturile de proprietate intelectuală și 

reprezentarea intereselor lor atunci când este necesar; Abilitatea de a-și exprima și justifica în mod logic punctul de 

vedere în probleme legate de proprietatea intelectuală; Aplicarea în practică a cunoștințelor dobândite; Să ofere o 

evaluare obiectivă a activităților organelor judiciare și altor organe de drept în domeniul dreptului intelectual. 

 

Bibliografie: 

1. Близнец И.А. Право интеллектуальной собственности. М.: ИНФРА-М, 2013. 340 с. 

2. Slutu N. Dreptul proprietăţii intelectuale. Chișinău: Universitatea de studii europene din Moldova, 2013. 

124 p. 

3. Зенин И.А. Право интеллектуальной собственности. М.: ИНФРА-М, 2013. 220 с. 

4. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности. М.: ИНФРА-М, 2010. 150 с.  

5. Agenția de Stat pentru propritatea intelectuală - http://www.agepi.md 

  

Denumirea disciplinei Proprietatea intelectuală: politici, legi şi aplicaţii 

Codul disciplinei F.02.A.013 

Tipul disciplinei Fundamentală, opțională 

Anul de studiu / semestrul Anul I, semestrul II 

Limba de predare Română, Rusă, Engleză 

Credite ECTS 5 

Numărul de ore de contact/ Numărul total de ore 40/150 

Evaluare Examen 

Titularul cursului Drăgălin Iuliana, dr., conf.univ. 

http://www.agepi.md/
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Conţinutul cursului: 

Conceptul, subiectul, metoda și sistemul dreptului afacerilor. Persoane fizice și juridice ca participanți la activități 

comerciale. Regimul juridic al proprietății în circulație economică. Temeiul juridic al insolvenței (falimentului) 

întreprinderii. Activitate de publicitate in afaceri internationale. Reglementarea juridică a finanțării și creditării în 

afaceri. Reglementarea juridică a investițiilor în afaceri. Reglementarea de stat a activității economice și audit. 

Protecția drepturilor și a intereselor legitime în desfășurarea activității. Responsabilitatea în afaceri. 

 

Finalităţi de studiu: 

La finalizarea acestui curs, studentul trebuie să demonstreze următoarele cunoştinţe, abilităţi şi competenţe:  

Înțelegerea esenței afacerilor internaționale; Cunoaștere conceptelor moderne de management al afacerilor 

internaționale; Cunoaștere factorilor și specificul dezvoltării modelelor de organizare a afacerilor; Abilitatea de 

analiza informații despre utilizarea noilor abordări în implementare managementul organizației; Abilitatea de 

compararea principiilor organizării afacerilor în diferite țări; Abilitatea de analiza cuprinzătoare a mediului extern al 

antreprenoriatului; Abilitatea de analiza situații specifice de management și să le propună soluții teoretice, în 

conformitate cu legislația din domeniul antreprenoriatului; Aplicația tehnologii moderne de organizare a afacerilor 

internaționale practică; Evitarea greșelilor la luare deciziilor de conducere în domeniul organizării afacerilor; 

Pregătirea rezultatelor cercetării și analizei sub formă de lucrări scrise (eseu, raport) și sub forma unei prezentări; 

Dezvoltarea soluțiilor de management pentru utilizarea experienței celor mai bune companii. 

 

Bibliografie: 

1. Kelly D., Holmes A. Business law. London: Cavendish Publishing Limited, The Glass House, 2011. 630 p. 

2. Kraakman R. H. Anatomy of Corporate Law: A Comparative and Functional Approach. New York: Oxford 

University Press. 2012. 340 р. 

3. Lowry J., Dignam A. Company Law. New York: Oxford University Press. 2010. 300 р. 

4. Business law Lecture Notes - https://ais.ku.edu.tr/course/15225/BUSINESS%20LAW-

lecture%20notes%20week%20I-VIII.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denumirea disciplinei Reglementarea Business-ului, Litigii şi Arbitraj 

Internaţional  

Codul disciplinei F.02.A.014 

Tipul disciplinei Fundamentală, opțională 

Anul de studiu / semestrul Anul I, semestrul II 

Limba de predare Română, Rusă, Engleză 

Credite ECTS 5 

Numărul de ore de contact/ Numărul total de ore 40/150 

Evaluare Examen 

Titularul cursului Drăgălin Iuliana, dr., conf.univ. 

https://ais.ku.edu.tr/course/15225/BUSINESS%20LAW-lecture%20notes%20week%20I-VIII.pdf
https://ais.ku.edu.tr/course/15225/BUSINESS%20LAW-lecture%20notes%20week%20I-VIII.pdf
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Conţinutul cursului: 

Investiții și dezvoltare durabilă. Aspectele economice ale unei strategii globale de dezvoltare durabilă. Imperativul 

social al dezvoltării durabile. Imperativul politic al dezvoltării durabile. Implicarea ecologică a dezvoltării durabile. 

Creșterea economică și dezvoltarea durabilă. Educație pentru dezvoltare durabilă. Integrarea economică 

internațională ca factor de dezvoltare durabilă. Tendințele globale și caracteristicile regionale ale dezvoltării 

durabile. 

 

Finalităţi de studiu: 

La finalizarea acestui curs, studentul trebuie să demonstreze următoarele cunoştinţe, abilităţi şi competenţe:  

Înțelegere diferitelor concepte și principii de gestionare a riscurilor în dezvoltarea unei strategii de dezvoltare 

durabilă;Listearea diferitelor instrumente și metode utilizate în analiza dezvoltării durabile; Аbilitățile de a evalua 

impactul globalizării în funcție de starea mediului și caracteristicile regionale; Capabilitatea de a evalua tendințele 

actuale ale economiei globale, ținând cont de diferitele riscuri, de a elabora recomandări pentru optimizarea 

dezvoltării economice, atât în diferite sectoare ale economiei, cât și în întreprinderi / companii individuale; Utiliza 

cunoștințele dobândite în direcția dezvoltării durabile, în raport cu economia statului, a regiunilor, a orașului și a 

întreprinderii individuale; Abilitatea de a implementa diferitelor metode de evaluare, evaluarea deciziilor companiei 

în dezvoltarea unei strategii de dezvoltare durabilă; Abilitatea de a dezvolta strategii pentru dezvoltarea durabilă și 

de a răspunde în timp util la riscurile care apar în procesul întreprinderii; Abilitatea de a analiza diferitele opțiuni 

pentru dezvoltarea întreprinderilor în domeniul dezvoltării durabile; Abilitatea de a elabora recomandări și propuneri 

specifice pentru optimizarea potențialului funcțional al întreprinderii. 

 

Bibliografie: 

1. Марфенин Н.Н. Устойчивое развитие человечества: Учебник. М.: Изд-во МГУ, 2006. 624с. 

2. Бобылев С. Н., Гирусов Э. В., Перелет Р. А. Экономика устойчивого развития. Учебное пособие. 

Изд-во Ступени, Москва, 2004, 303 с. 

3. Алтуфьев, Ю. В. Устойчивое развитие человечества: учебное пособие для высших учебных 

заведений / Ю. В. Алтуфьев, Ю. А. Попова, М. С. Безуглова. – Астрахань : Издательский дом 

«Астраханский университет», 2009. – 208 с. 

4. Тарханова Е.А. Экономическое содержание устойчивости коммерческого банка // Банковское дело. 

2009. № 4. 

5. Переход к устойчивому развитию: глобальный, региональный и локальный уровни. Зарубежный 

опыт и проблемы России. М.: Изд-во КМК, 2002. 

6. Миркин Б. М., Наумова Л. Г. Устойчивое развитие. Учебное пособие. — Уфа: РИЦ Баш ГУ, 2009. — 

148 с. 

7. Fondul de Dezvoltare Durabilă Moldova - http://www.sda.gov.md/  

8. https://www.globalreporting.org  

9. http://www.gesustainability.com/  

10. Международный журнал "Устойчивое развитие" - http://www.sd-journal.org/ru/content/o-zhurnale  

 

 

 

 

Denumirea disciplinei Investiţii şi dezvoltare durabilă: politici, legi şi instituţii 

Codul disciplinei F.02.A.015 

Tipul disciplinei Fundamentală, opțională 

Anul de studiu / semestrul Anul I, semestrul II 

Limba de predare Română, Rusă, Engleză 

Credite ECTS 5 

Numărul de ore de contact/ Numărul total de ore 40/150 

Evaluare Examen 

Titularul cursului Gribincea Alexandru, dr.hab., prof.univ. 

http://www.sda.gov.md/
https://www.globalreporting.org/
http://www.gesustainability.com/
http://www.sd-journal.org/ru/content/o-zhurnale
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Conţinutul cursului: 

Analiza structurală și strategia competitivă. Tehnica analizei concurenților. Strategia competitivă în diverse condiții. 

Deciziile strategice într-un mediu concurențial. Politica în domeniul concurenței. 

 

Finalităţi de studiu: 

La finalizarea acestui curs, studentul trebuie să demonstreze următoarele cunoştinţe, abilităţi şi competenţe: Studiul 

prevederilor de bază ale teoriei concurenței și ale strategiilor concurențiale; Cunoașterea unor instrumente 

metodologice eficiente pentru gestionarea competitivității întreprinderii; Cunoașterea fundamentelor 

microeconomiei, economiei industriei și economiei sectorului industrial; Cunoașterea comportamentului entităților 

economice și a caracteristicilor organizației sectoriale în competiție; Abilitatea de a analiza strategiile competitive 

eficiente ale organizațiilor care operează în diferite industrii; Abilitatea de a analiza politicile competitive aplicate în 

condițiile de piață moderne; Abilitatea de a considera concurența, modelele sale statice și dinamice, metodologiile de 

cercetare, ca o categorie economică multi-nivel și multi-fațetă; Dezvoltarea celor mai eficiente abordări ale politicii 

de concurență în organizații bazate pe studiul evoluției teoriei concurenței; Efectuarea unei analize structurale pentru 

evaluarea intensității concurenței; Aplicarea diferitelor metode de analiză a concurenților organizației; Dezvoltarea 

unei strategii competitive pentru o întreprindere aflată într-o situație de incertitudine; Efectuarea de decizii strategice 

într-un mediu competitiv. 

 

Bibliografie: 

1. Портер Е.М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов. М.: Альпина 

Бизнес Букс, 2005, 454 с. 

2. Мокроносов А. Г. Конкуренция и конкурентоспособность. Екатеринбург: Изд-во Урал ун-та, 2014, 

194 с. 

3. Закон Республики Молдова о конкуренции Nr. 183 от  11.07.2012. 

4. Закон Республики Молдова о о защите конкуренции Nr. 1103 от  30.06.2000. 

5. Научно-практический журнал "Современная конкуренция" http://www.moderncompetition.ru/  

6. http://www.moderncompetition.ru/  

7. http://prodvigator.bg/  

 

  

Denumirea disciplinei Politica concurenţială şi strategii competitive 

Codul disciplinei S.02.A.016 

Tipul disciplinei De specialitate, opţională 

Anul de studiu / semestrul Anul I, semestrul II 

Limba de predare Română, Rusă, Engleză 

Credite ECTS 5 

Numărul de ore de contact/ Numărul total de ore 40/150 

Evaluare Examen 

Titularul cursului Gribincea Alexandru, dr.hab., prof.univ. 

http://www.moderncompetition.ru/
http://www.moderncompetition.ru/
http://prodvigator.bg/
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Conţinutul cursului: 

Conceptul de marketing durabil într-un context global. Direcții de marketing durabil. Marco și micromediul de 

marketing, determinând dezvoltarea unui marketing sustenabil. Competitivitatea în sectorul bunurilor și serviciilor 

ecologice. Strategii de marketing durabil într-o varietate de condiții de piață. Secvența de pași pentru dezvoltarea 

strategiei de marketing durabil. Formarea relațiilor cu clienții la implementarea strategiilor de marketing durabile. 

Procese de administrare schimbarilor strategice. Intreprinderea viitorului: direcțiile principale de dezvoltare și 

caracteristicile marketingului durabil. Principalele tendințe și perspective pentru dezvoltarea mediului de marketing 

sub influența factorilor de mediu și prioritatea dezvoltării durabile. 

 

Finalităţi de studiu: 

La finalizarea acestui curs, studentul trebuie să demonstreze următoarele cunoştinţe, abilităţi şi competenţe: 

Transformarea unei înțelegeri înguste a marketingului de mediu în marketingul responsabil din punct de vedere 

social și în continuare în marketingul durabil; Înțelegerea rolului marketingului durabil; Înțelegerea principiilor de 

bază ale marketingului de mediu; Formarea strategiilor pentru realizarea marketingului durabil în companii de 

diverse activități; Elaborarea unei strategii pentru evaluarea responsabilității față de părțile interesate; Abilitatea de a 

forma parteneriate pe termen lung între participanții piaței pentru a spori stabilitatea relațiilor; Adaptarea conceptului 

de marketing relațional pentru a forma un sistem de marketing sustenabil într-o perspectivă globală; Crearea 

relațiilor pe termen lung, reciproc avantajoase cu consumatorii-cheie și altor segmente de public, inclusiv publicul, 

acționarii și angajații interni; Aplicarea abordarii etice a deciziilor privind strategia de marketing. 

 

Bibliografie: 

1. Peattie R. Green marketing. London Pitman Publishing, 1992. 

2. Gooddington W. Enviromental Marketing. New York, McCraw Hill, 1993. 

3. Котлер Ф. Основы маркетинга. Перевод с англ. – М.: Прогресс, 1990. 

4. Благоев В. Маркетинг в определениях и примерах. Пер. с болгарского - СПб.: Два Три, 1993. 

5. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. СПб. : Питер, 2011. 

6. Лукина А. В. Исследование мировой практики маркетинга экологичной продукции // Вестник 

Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова. 2012. № 1 (43) 

7. Biroul Naţional de Statistică  http://www.statistica.md/ 

8. Date  statistice referitoare la economia Moldovei http://bnm.md 

 

  

Denumirea disciplinei Strategii de Marketing Durabil: Perspectiva Globală 

Codul disciplinei S.02.A.017 

Tipul disciplinei De specialitate, opţională 

Anul de studiu / semestrul Anul I, semestrul II 

Limba de predare Română, Rusă, Engleză 

Credite ECTS 5 

Numărul de ore de contact/ Numărul total de ore 40/150 

Evaluare Examen 

Titularul cursului Robu Elena, dr., conf.univ. 

Gribincea Alexandru, dr.hab., prof.univ. 

http://www.statistica.md/
http://bnm.md/
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Conţinutul cursului: 

Subiectul, metoda, sistemul, principiile relațiilor de muncă. Surse Legii de Muncă din Republica Moldova. 

Subiectele relațiilor de muncă. Relațiile de muncă. Contract de muncă. Gestionarea timpului. Reglare timpului de 

rest. Reglementarea salarizării muncii. Garanții și compensări. Disciplina muncii. 

 

Finalităţi de studiu: 

La finalizarea acestui curs, studentul trebuie să demonstreze următoarele cunoştinţe, abilităţi şi competenţe: 

Cunoașterea prevederilor și conceptelor de bază ale dreptului muncii; Cunoașterea naturei și conținutul relațiilor de 

muncă; Înțelegerea metodelor de reglementare și reglementare a relațiilor de muncă; Рosesia terminologiei specific 

în domeniul relațiilor de muncă; Abilitatea de a lucra cu acte legislative în domeniul legislației muncii; Abilitatea de 

a analiza diverse fenomene juridice și norme juridice; Abilitatea de a opera cu concepte și categorii juridice în 

domeniul relațiilor de muncă; Analiza faptelor legale și a relațiilor de muncă care apar în legătură cu acestea; 

Analiza, interpretarea și aplicarea corectă a normelor legale ale legislației muncii; Să elaboreze și să execute corect 

documente legale referitoare la relațiile de muncă.  

 

Bibliografie: 

1. Кучина Ю.А. Трудовое право: учебник для бакалавров. М.: Юрайт, 2012. 300 с. 

2. Трудовой Кодекс РМ Nr. 154 от 28.03.2003  

3. Маврина С.П., Хохлова Е.Б. Трудовое право. М.: НОРМА, 2012. 250 с. 

4. Prevenirea discriminării în relațiile de muncă. Ghid pentru angajaţi - https://crjm.org/wp-

content/uploads/2015/02/CRJM-Ghid-angajati.pdf  

5. Министерство Здравоохранения, Труда и Социальной защиты - https://msmps.gov.md/  

 

  

Denumirea disciplinei Reglementarea relațiilor de muncă  

Codul disciplinei S.02.A.018 

Tipul disciplinei De specialitate, opţională 

Anul de studiu / semestrul Anul I, semestrul II 

Limba de predare Română, Rusă, Engleză 

Credite ECTS 5 

Numărul de ore de contact/ Numărul total de ore 40/150 

Evaluare Examen 

Titularul cursului Blagorazumnaia Olga, dr., conf.univ. 

Pestușco Nina, dr., conf.univ. 

https://crjm.org/wp-content/uploads/2015/02/CRJM-Ghid-angajati.pdf
https://crjm.org/wp-content/uploads/2015/02/CRJM-Ghid-angajati.pdf
https://msmps.gov.md/
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Conţinutul cursului: 

Contextul apariţiei şi semnificaţia euromarketingului. Piaţa unică, reflectare a aprofundării integrării în cadrul 

Uniunii Europene. Dimensiuni ale Pieţei unice europene - prezent şi perspective. Consumatorul european - „ţinta" 

demersului specific euromarketingului. Concurenţa - componentă definitorie a „regulilor de joc" din cadrul Pieţei 

unice europene. Cadrul legal - instituţional şi politic specific câmpului de acţiune al euromarketingului. Cercetarea 

de marketing european. Abordări strategice de marketing pe Piaţa unică europeană. Mixul de marketing pe Piaţa 

unică europeană - probleme actuale. Determinante ale politicii de produs pe Piaţa unică europeană. Determinante ale 

politicii de preţ pe Piaţa unică europeană. Determinante ale politicii de distribuţie pe Piaţa unică europeană. 

Determinante ale comunicării promoţionale pe Piaţa unică europeană. 

 

Finalităţi de studiu: 

La finalizarea acestui curs, studentul trebuie să demonstreze următoarele cunoştinţe, abilităţi şi competenţe: 

Cunoască conceptul de euromarketing, Standardele referitoare la Calitatea produselor pe Piaţa Europeană; 

Desluşească importanţa Pieţii Unicii Europene; Calculeze Cota de piaţă relativă şi absolută a companiilor de pe 

teritoriul Europei; Analizeze tendinţele de comportament al consumatorilor europene; Elaboreze un plan strategic de 

marketing pentru distribuirea noilor produse pe piaţa europeană; Elaboreze un studiu de piaţă referitor la tendinţele şi 

aprecierile produsele made in Europa. 

 

Bibliografie: 

1. Adăscăliţei, V. Euromarketing - de la mit la realitate; în Marketing - Ediţia a IlI-a revăzută şi adăugită 

(Balaure, V.- coordonator). Bucureşti: Uranus, 2005. 256 p. 

2. Sean de Burca, Richard Fletcher, Linden Brown. International Marketing: An SME Perspective. New York: 

Pertice Hall, 2005. 720 p. 

3. Geri Clarke, Ian Wilson. International Marketing. London: McGraw-Hill, 2009. 406 p. 

4. Journal of International Marketing. http://www.marketingpower.com/ AboutAMA/Pages/AMA%20 

Publications/AMA%20Journals/Journal%20of% 20Internationa l%  

20Marketing/JournalofInternationalMarketing.aspx 

5. International Journal of Research in Marketing. http://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-

research-in-marketing/ 

6. Journal of euro-marketing. http://www.econbiz.de/Record/journal-of-euro-marketing/ 10008276125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denumirea disciplinei Marketing european şi international: perspectiva IMM  

Codul disciplinei S.03.A.019 

Tipul disciplinei De specialitate, opţională 

Anul de studiu / semestrul Anul I, semestrul II 

Limba de predare Română, Rusă, Engleză 

Credite ECTS 5 

Numărul de ore de contact/ Numărul total de ore 40/150 

Evaluare Examen 

Titularul cursului Robu Elena, dr., conf.univ. 

http://www.marketingpower.com/%20AboutAMA/Pages/AMA%20%20Publications/AMA%20Journals/Journal%20of%25%2020Internationa%20l%25%20%2020Marketing/JournalofInternationalMarketing.aspx
http://www.marketingpower.com/%20AboutAMA/Pages/AMA%20%20Publications/AMA%20Journals/Journal%20of%25%2020Internationa%20l%25%20%2020Marketing/JournalofInternationalMarketing.aspx
http://www.marketingpower.com/%20AboutAMA/Pages/AMA%20%20Publications/AMA%20Journals/Journal%20of%25%2020Internationa%20l%25%20%2020Marketing/JournalofInternationalMarketing.aspx
http://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-research-in-marketing/
http://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-research-in-marketing/
http://www.econbiz.de/Record/journal-of-euro-marketing/%2010008276125
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ANUL II 

 

Conţinutul cursului: 

Coceptul eticii în afaceri. Normele morale. Valorile morale. Conceptul responsabilității sociale în afaceri. Procesul 

de elaborare a activităţilor de responsabilitate socială. Tehnologii de soluţionare a problemelor sociale la nivelul 

companiei.  Comunicarea corporativă în domeniul businessului. Etica afacerilor internationale.  

 

Finalităţi de studiu: 

La finalizarea acestui curs, studentul trebuie să demonstreze următoarele cunoştinţe, abilităţi şi competenţe: 

Conceptele,  normele și valorile morale de bază a societății moderne; Metode de majorare al nivelului de etică al 

organizației; Specificul eticii și responsabilității profesionale și valorile ei superioare; Particularitățile etichetei 

antreprenorului, managerului. Normele și funcțiile lui de bază; Evaliarea faptelor și evenimentelor activității 

profesionale din punct de vedere al eticii și diversității în business; Aplicarea normelor și principiilor eticii de afaceri 

în activitatea profesională; Aplicarea experienței de peste hotare în rezolvarea problemelor etice în business; 

Respectarea regulilor de etichetă în afaceri. Evaluarea proprie și a lucrătorilor din punct de vedere al normelor eticii 

și a diversității; Metode de perfecționare a eticii comportamentului al angajaților și  modalități de susținere al 

relațiilor cu parteneri de afaceri; Metode de soluționare al situațiilor conflictuale legate de respectarea normelor etice. 

 

Bibliografie: 

1. Etica în afaceri. Dan Craciun.: ASE, 2005. – 358 p. ISBN: 973-594-552-5 

2. Responasibilatea socială: aspecte practice- Lilia Covaş, Aurelia Braguţă; red. Maria Năstase; design: Ivesa 

Grup – Ch.: S.n., 2009 (F.E.-P. „Tipogr. Centrală”) - 176 p. ISBN: 978-9975-78-752-9 

3. Etica şi responsabilitate socială corporativă în afacerile internaţionale, –  Radu Filip, Irina Eugenia Iamandi. 

- București: 2012- 352 p. ISBN  978-973-709-381-3 

4. website-ul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova 

http://www.mpsfc.gov.md/ru/start/; 

5. http://www.moldova.md/ru/business/ 

 

  

Denumirea disciplinei Valori, etică şi diversitate în business  

Codul disciplinei S.03.O.020 

Tipul disciplinei De specializare,  obligatorie 

Anul de studiu / semestrul Anul II, semestrul III 

Limba de predare Română, Rusă, Engleză 

Credite ECTS 5 

Numărul de ore de contact/ Numărul total de ore 40/150 

Evaluare Examen  

Titularul cursului Pestușco Nina, dr., conf.univ. 

http://www.mpsfc.gov.md/md/start/
http://www.mpsfc.gov.md/md/start/
http://www.mpsfc.gov.md/ru/start/
http://www.moldova.md/ru/business/
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Conţinutul cursului: 

Inovarea de produs ca stare de spirit a întreprinderii moderne. Creativitatea în contextul inovării. Planificarea 

activităţii de cercetare-dezvoltare. Analiza situaţiei interne a întreprinderii pentru inovare. Concepţia de startup. 

Analiza de economicitate şi strategia de marketing. Dezvoltarea noului produs. Lansarea pe piaţă a startup-or. 

Capital venture (de risc). 

 

Finalităţi de studiu: 

La finalizarea acestui curs, studentul trebuie să demonstreze următoarele cunoştinţe, abilităţi şi competenţe: 

Cunoască conţinutul, elementele şi tendinţele pieţei inovațiilor și a capitalului venture; Înţeleagă necesitatea inovării 

în activitatea de management; Cunoască organizării startup-lor; Culegere, selectare şi analiză a datelor în cadrul unei 

cercetări de marketing pentru unităţi de inovare; Analizeze posibilităţile de inovare a întreprinderii; Investigheze şi 

selecteze preliminar pieţele pentru inovații și startupuri; Elaboreze planuri de cercetare pentru unităţi de inovare; 

Planifice acţiuni pentru lansarea startup-lor pe piaţă; Coordoneze activitatea de inovare cu sursele de finanțare a lor - 

capital venture. 

 

Bibliografie: 

1. Ries Eric. The lean startup. New York: Crown Publishing Group, 2011. 296 p.  

2. Chiş Al. Marketing cercetare-dezvoltare. Cluj-Napoca: Risoprint, 2003. 176 p. 

3. Drucker F.P. Inovaţia şi sistemul antreprenorial, practică şi principii. Bucureşti: Editura Enciclopedică, 

1993. 263 p. 

4. Kothler Ph. Managementul Marketingului. Bucureşti:Teora, 2016. 784 p. 

5. EUROSTAT, Statistical Office of UE, OECD Science, Technology and Industry Outlook 2000, 

http://eurostat.eu.int 

6. Prelipcean G., Lupan M. Strategii investiţionale în afaceri. 

http://www.seap.usv.ro/~ro/cursuri/ECTS/ECTS_SIA.pdf 

7. Rînea C. ş.a. Bazele managementului inovării şi transferului tehnologic, Bucureşti, 2012.  

http://www.cviu.ro/documents/02_CVIU_Curs_Bazele_mangementului_ITT.pdf   

 

  

Denumirea disciplinei Inovare, Startup-Uri şi Capital Venture  

Codul disciplinei S.03.A.021 

Tipul disciplinei De specialitate,  opţională 

Anul de studiu / semestrul Anul II, semestrul III 

Limba de predare Română, Rusă, Engleză 

Credite ECTS 5 

Numărul de ore de contact/ Numărul total de ore 40/150 

Evaluare Examen  

Titularul cursului Pestușco Nina, dr., conf.univ. 

http://eurostat.eu.int/
http://www.seap.usv.ro/~ro/cursuri/ECTS/ECTS_SIA.pdf
http://www.cviu.ro/documents/02_CVIU_Curs_Bazele_mangementului_ITT.pdf
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Conţinutul cursului: 

Inovarea de produs ca stare de spirit a întreprinderii moderne. Creativitatea în contextul inovării. Piaţa tehnologiei. 

Planificarea activităţii de cercetare-dezvoltare. Strategia de marketing în managementul inovării de produs. Analiza 

situaţiei interne a întreprinderii pentru inovare. Concepţia de produs. Analiza de economicitate şi strategia de 

marketing. Dezvoltarea noului produs. Lansarea pe piaţă a produselor noi. Promovarea tehnologiei şi produselor noi. 

Distribuţia produselor noi. Coordonarea activităţii de cercetare-dezvoltare şi a celei de marketing. 

 

Finalităţi de studiu: 

La finalizarea acestui curs, studentul trebuie să demonstreze următoarele cunoştinţe, abilităţi şi competenţe: 

Cunoască conţinutul, elementele şi tendinţele pieţei tehnologiilor; noţiunea de transfer tehnologic; Înţeleagă 

necesitatea inovării în activitatea de management; Cunoască procesul elaborării produselor noi; Culegere, selectare şi 

analiză a datelor în cadrul unei cercetări de marketing pentru unităţi de inovare; Analizeze posibilităţile de inovare a 

întreprinderii; Investigheze şi selecteze preliminar pieţele pentru produsele noi; Planifice acţiuni de management 

pentru lansarea produselor noi pe piaţă; Elaboreze planuri de cercetare pentru unităţi de inovare; Coordoneze 

activitatea de inovare şi a celei de management. 

 

Bibliografie: 

1. Chiş, Al., Marketing cercetare-dezvoltare, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2003 

2. Boier, R., Inovare şi succes, strategii de marketing pentru produse noi, Sedcom Libris, Iaşi, 1997 

3. Drucker, F.P., Inovaţia şi sistemul antreprenorial, practică şi principii, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 

1993; 

4. Kothler, Ph., Managementul Marketingului, Editura Teora, Bucureşti, 2012; 

5. Kothler, Ph., et all, Principiile Marketingului, Editura Teora, Bucureşti, 2012; 

6. EUROSTAT, Statistical Office of UE, OECD Science, Technology and Industry Outlook 2000, 

http://eurostat.eu.int  

7. Rînea C. ş.a. Bazele managementului inovării şi transferului tehnologic, Bucureşti, 2012 

http://www.cviu.ro/documents/02_CVIU_Curs_Bazele_mangementului_ITT.pdf  

 

  

Denumirea disciplinei Managementul Inovațiilor și Dezvoltarea de Noi Produse 

Codul disciplinei S.03.A.022 

Tipul disciplinei De specialitate,  opţională 

Anul de studiu / semestrul Anul II, semestrul III 

Limba de predare Română, Rusă, Engleză 

Credite ECTS 5 

Numărul de ore de contact/ Numărul total de ore 40/150 

Evaluare Examen  

Titularul cursului Pestușco Nina, dr., conf.univ. 

Blagorazumnaia Olga, dr., conf.univ. 

Gribincea Alexandru, dr.hab., prof.univ. 

http://eurostat.eu.int/
http://www.cviu.ro/documents/02_CVIU_Curs_Bazele_mangementului_ITT.pdf
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Conţinutul cursului: 

Finanțarea afaceii prin credite bancare. Finanțarea afaceii prin granturi. Finanțarea afaceii prin subvenții. Leasing. 

Investitorii. Strângere de fonduri. 

 

Finalităţi de studiu: 

La finalizarea acestui curs, studentul trebuie să demonstreze următoarele cunoştinţe, abilităţi şi competenţe: 

Să cunoască legislația în domeniul finanțării a antreprenoriatului; Să înțeleagă esența finanțării.antreprenoriatului, 

tipurile surselor de finanțare; Să utilizeze creativitate în utilizarea surselor de finanțare a afacerii și să poată soluționa 

diferitele probleme apărute în activitatea întreprinderii; Să identifice formele de relații de parteneriat și încheiere a 

contractelor de finanțare a afacerii; Să utilizeze eficient cunoștințele și abilitățile în încheierea diferitelor contracte de 

finanțare a afacerii. 

 

Bibliografie: 

1. Sandu G. Finanţarea întreprinderii. Bucureşti: Editura Economică, 2010. 362 p. 

2. Damodaran A. Corporate Finance: Theory and practice. New York University: Stern School of Business, 

2011. 389 p. 

3. Никонова И. Финансирование бизнеса.  M: Альпина Бизнес Букс, 2012. 197 p. 

4. Sandu G. Formarea capitalurilor firmelor private. Bucureşti: Editura Economică, 2012. 321 p. 

5. Vasile I. Gestiunea Financiară a Întreprinderii. Bucureşti: Meteor Press, 2012. 295 p. 

6. http://www.finantare.ro 

7. http://www.saylor.org/site/textbooks/International%20Business.pdf 

8. http://www.openbusiness.ru/html_euro/euro_main.htm 

9. http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1097-0266 

 

  

Denumirea disciplinei Finanţarea antreprenoriatului 

Codul disciplinei S.03.O.023 

Tipul disciplinei De specialitate,  obligatorie 

Anul de studiu / semestrul Anul II, semestrul III 

Limba de predare Română, Rusă, Engleză 

Credite ECTS 5 

Numărul de ore de contact/ Numărul total de ore 40/150 

Evaluare Examen  

Titularul cursului Ioniță Veaceslav, dr., conf.univ. 

Robu Elena, dr., conf.univ. 

https://www.labirint.ru/pubhouse/405/
http://www.finantare.ro/
http://www.saylor.org/site/textbooks/International%20Business.pdf
http://www.openbusiness.ru/html_euro/euro_main.htm
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1097-0266
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Conţinutul cursului: 

Riscurile inițierii unei noi afacer. Analiza riscului financiar în cadrul companiei. Analiza riscului economic prin 

pragul de rentabilitate. Probleme de decizie în condiții de risc. Probleme de decizie în condiții de incertidudine, 

tehnici practice de gestiune a riscurilor. Evaluarea riscului în cadrul companiei utilizând metoda statistică. 

Introducere în măsurare cantitativă a riscului, calcularea riscului de faliment în cadrul companiei. Modalități de 

analiza și minimizare a consecințelor riscurilor prin metode de volatilitate și VaR. Metode de minimizare a riscurilor 

valutare. Evaluarea contractelor forward și futures. 

 

Finalităţi de studiu: 

La finalizarea acestui curs, studentul trebuie să demonstreze următoarele cunoştinţe, abilităţi şi competenţe: 

Studierea şi însuşirea diferitor concepte ale riscului şi principii de management ale acestora; Să dezvolte abilităţile de 

evaluare şi minimizare a riscurilor; Să determine obiectivele de studiu al disciplinei; Să identifice și să analizeze 

impactul diferitor tipuri de riscuri în economie și companie; Să demonstreze înţelegerea şi cunoaşterea metodelor 

gestionării riscului, etapelor şi procedeelor acestui proces; Să determine nivelul riscurilor în afaceri utilizînd metoda 

cantitativă de evaluare a riscului, metode cantitative ca: statistic, oportunității cheltuielilor, expert în condiţiile 

schimbătoare ale mediului economic internaţional; Aplicarea cunoștinților tendințe-cheie la nivel mondial principiile 

și practicile de risk-management; Аplicarea diferitor metode de estimare, evaluare a deciziilor companiei în condiții 

de risk și incertitudine; Să elaboreze un portofoliu al unei companii, care să conţină principalele tipuri de riscuri cu 

care se confruntă, metode de minimizare a lor şi analiza cauza- efect. 

 

Bibliografie: 

1. Coleman Thomas S. Quantitative Risk Management. New Jersey: Wiley, 2012. 539 p. 

2. Burlacu N.,Călugăreanu I.,Postică M. Problemar Contabilitatea și managementul riscului,ULIM, 2011, 33 

p. 

3. Balea S.Analiza performanțelor financiare și riscului întreprinderii.București: Economica, 2007.321 p. 

4. Ciocoiu N. Managementul riscului in afaceri si proiecte. Bucureşti: ASE, 2006. 281 p. 

5. Marrison, Chris. The fundamentals of risk measurement. New York: McGraw-Hill, 2002. 390 p. 

6. Burlacu N., Călugăreanu I. Managementul anticriză. Chișinău: ULIM, 2013. - 250 p. – ISBN 978-9975-

124-05-8. 

7. website-ul Biroului National de Statistica - http://www.statistica.md/;   

8. website-ul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova 

http://www.mpsfc.gov.md/ru/start/; 

9. website-ul unei reviste la specialitate nationala Businessclass http://www.businessclass.md/contests-

active/100_top_managers_2012/  

 

  

Denumirea disciplinei Contabilitatea şi managementul riscului 

Codul disciplinei S.03.O.024 

Tipul disciplinei De specialitate,  obligatorie 

Anul de studiu / semestrul Anul II, semestrul III 

Limba de predare Română, Rusă, Engleză 

Credite ECTS 5 

Numărul de ore de contact/ Numărul total de ore 40/150 

Evaluare Examen  

Titularul cursului Burlacu Natalia, dr.hab., prof.univ. 

Evsiukova Raisa, dr., conf.univ. 

http://www.statistica.md/
http://www.mpsfc.gov.md/ru/start/
http://www.businessclass.md/contests-active/100_top_managers_2012/
http://www.businessclass.md/contests-active/100_top_managers_2012/
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Conţinutul cursului: 

Scopul stagiului practic constă  în  integrarea,  specializarea  cunoștințelor  teoretice  și formarea competențelor profesionale 

pentru dezvoltarea abilităților și competențelor practice a studenților  ciclului  II masteratstabilite  prin  Cadrul  Național  al  

Calificărilor  pentru  a  activa independent în domeniul economiei.  

Stagiul  de masterat presupune  cercetarea  unei  probleme existente sau potențiale în  mod sistemic și comparativ la nivel micro 

și macroeconomic cu  impact național sau internațional.  

Prin această cercetare vor fi aplicate cunoștințele teoretice acumulate pe parcursul  studiilor, cu utilizarea largă a metodelor de 

cercetare avansate corespunzătoare domeniului economic. 

 

Finalităţi de studiu: 

La finalizarea acestui curs, studentul trebuie să demonstreze următoarele cunoştinţe, abilităţi şi competenţe:  
- Situa în avangarda nivelului de cunoştinte specializate din domeniul businessului  managementului și antreprenoriat, ca bază a gândirii 

şi/sau cercetării originale, înțelege necesitatea de schimbare în administrarea afacerilor, să fie capabil să comunice, motiveze pe alții, să 

construiască echipa și să se orienteze spre rezultate 

- Conștientiza critic impactul forţelor externe asupra businessului  managementului și antreprenoriat, inclusiv presiunile economice, 

schimbările sociale şi culturale, cât şi preocupările ce ţin de mediu ambiant, ecologice şi etice  

- Adapta cunoștințe din managementul şi marketingul afacerilor internaționale din perspectiva soluționării problemelor 

- Detine abilităţi specializate pentru rezolvarea problemelor în materie de cercetare şi/sau inovaţie în businessului  managementului și 

antreprenoriat,  abilități tehnice, personale, interpersonale necesare pentru soluționarea problemelor complexe din domeniul business-

ului, managementului  

- Demonstra o gama de abilitati pentru dezvoltarea de noi cunoştinţe teoretice si practice şi proceduri de comunicare eficientă în strategii 

de mediere și negociere a conflictelor din domeniul businessului  managementului și antreprenoriat  

- Aplica abilitățile specializate și să integreze cunoştinţele achiziţionate în diferite domenii de munca sau studiu 

- Gestiona operațiunile complexe, imprevizibile şi utiliza noi abordări strategice în procesul de muncă și/sau de studiu 

- Elabora şi aplica mecanisme de analiza si revizuire a performanţei strategice a echipelor și formula modele academice relevante de 

gestiune a domeniului de referința 
- Determina în ce mod cunoştinţele practice obţinute, competenţele, abilităţile analitice pot fi aplicate efectiv pentru a implementa în 

businessul real,  managementul și antreprenoriat durabil în cadrul unei serii de contexte de resort eficientizând procesele decizionale ale 

managementului 

 

Bibliografie: 
1. GHIDUL METODIC privind organizarea, desfășurarea, elaborarea portofoliului și evaluarea stagiilor de practică la 

domeniile generale de studio 041  Științe Economice, 101  Servicii Publice pentru programele de master (de cercetare). 

 

 

Denumirea disciplinei Probleme actuale în Business Management și Antreprenoriat (atelier)  

Stagiu practic 

Codul disciplinei - 

Tipul disciplinei De specialitate, obligatorie 

Anul de studiu / semestrul Anul II, semestrul IV 

Limba de predare Română/ rusă/engleză 

Credite ECTS 30 

Numărul de ore de contact/ 

Numărul total de ore 

900 

Evaluare Examen  

Titularul cursului Burlacu Natalia, dr.hab., prof.univ. 

Blagorazumnaia Olga, dr., conf.univ. 

Guzun Stela, dr. 

Gribincea Alexandru, dr.hab., prof.univ. 

Robu Elena, dr., conf.univ.  

Pestușco Nina, dr., conf.univ. 

Ioniță Veaceslav, dr., conf.univ. 

Drăgălin Iuliana, dr., conf.univ. 
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REGULAMENT PRIVIND ÎNTOCMIREA ȘI SUSȚINEREA TEZELOR DE MASTER 
Teza de master reprezintă o activitate prevăzută în curriculumul specialității‚ care are menirea de a forma 

abilități de cercetare teoretică și practică‚ de aprofundare într-un anumit domeniu al viitoarei specialități în scopul 

realizării unui studiu consecutiv și finit al unei probleme actuale și importante pentru formarea profesională a 

studentului. 

DESIGN-UL GENERAL AL TEZEI DE MASTER 

Foaia de titlu indică la locul realizării tezei‚ autorul‚ tema ei‚ conducerea științifică. 

Planul tezei de master reflectă structura‚ conținutul de bază în forma unei liste sumare a principalelor 

probleme analizate în lucrare, cu menționarea paginilor. În conformitate cu acest plan se alcătuiește structura tezei‚ 

care cuprinde: 

 compartimentul introductiv (introducerea)‚ care are caracter teoretic‚ istoriografic‚ metodologic și metodic‚ 

reflectând actualitatea cercetării‚ problema‚ obiectul‚ scopul cercetării‚ ipotezele și obiectivele investigației‚ baza 

conceptuală‚ metodele‚ procedeele și tehnicile‚ etapele‚ baza experimentală‚ termenii-cheie; 

 2-3 capitole în care se dezvoltă conținutul temei‚ sunt reflectate rezultatele documentării și investigației teoretice 

și argumentele autorului‚ prezentate analizele cercetării în teren și concluziile la fiecare compartiment (în 

conformitate cu oportunitatea prezentării materialului capitolele pot fi divizate în subcapitole‚ paragrafe și 

subparagrafe); 

 un compartiment final (încheiere sau concluzii și recomandări)‚ în care sunt sintetizate concluziile și expus 

aportul personal la soluționarea problemelor abordate în lucrare‚ propuse recomandări; 

 listele bibliografice reflectă literatura consultată în vederea întocmirii lucrării‚ fiind aranjate într-o anumită 

consecutivitate: după caracter‚ în ordine alfabetică și a anului publicării. 

 

CONȚINUTUL TEZEI DE MASTER 

În INTRODUCERE (expusă în 5-6 pagini) sunt reflectate următoarele aspecte. 

Actualitatea cercetării. Subcompartimentul prevede judecățile autorului asupra oportunității alegerii temei 

din considerente teoretice și practice‚ care prezintă un aport la dezvoltarea domeniului și‚ inclusiv‚ la formarea 

profesională. Stabilește caracterul actual al cercetării practice și teoretice‚ reieșind din abordările problemei în 

literatura din domeniu și realitatea socială. Indică la raportul dintre problema studiată și problemele din cotidian. 

Actualitatea cercetării se prezintă ca o aprofundarea în subiectul investigației‚ relevarea tuturor aspectelor teoretice 

legate de acesta și probarea lor în cadrul unei cercetări experimentale. 

Problema investigației: este formulată într-o frază‚ care reflectă corespondența dintre studiul efectuat și 

necesitatea soluționării teoretice și practice a unei situații specifice‚ prin investigarea unui anumit aspect și stabilire a 

unor soluții. 

Denumirea disciplinei Stagiu de cercetare (pregătirea şi susţinerea tezei de masterat) 

 

Codul disciplinei - 

Tipul disciplinei De specialitate,  obligatorie 

Anul de studiu / semestrul Anul II, semestrul IV 

Limba de predare Română/ rusă/engleză 

Credite ECTS 30 

Numărul de ore de contact/ 

Numărul total de ore 

900 

Evaluare Examen  

Titularul cursului Burlacu Natalia, dr.hab., prof.univ. 

Blagorazumnaia Olga, dr., conf.univ. 

Guzun Stela, dr. 

Gribincea Alexandru, dr.hab., prof.univ. 

Robu Elena, dr., conf.univ.  

Pestușco Nina, dr., conf.univ. 

Ioniță Veaceslav, dr., conf.univ. 

Drăgălin Iuliana, dr., conf.univ. 
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Obiectul cercetării: se referă la aspectul teoretico-practic‚ selectat pentru un studiu mai detaliat‚ care 

constituie un fenomen sau un proces‚ o categorie sau un concept etc. 

Scopul cercetării: reflectă elucidarea anumitor particularități ale obiectului investigației‚ elaborarea unui 

program de activitate sau cercetare‚ expunerea unor concluzii relevante studiului. 

Obiectivele investigației: se împart în teoretice și practice și presupun un plan sumar al efectuării 

investigației în scopul explicării problemei alese pentru cercetare – studiul aspectelor teoretice‚ precizarea prin analiză 

teoretică și practică a unor noțiuni‚ elucidarea unor particularități‚ identificarea factorilor‚ construirea modelelor‚ 

elaborarea aparatului de cercetare‚ evidențierea unor rezultate specifice etc. 

Ipotezele cercetării:   modelul ipotetic al investigației‚  formulat în fraze testabile empiric‚ care reflectă 

cunoașterea problemei la nivel teoretic și raportul cu propriile observații. Urmează să reflecte anumite relații dintre 

cauză și efect. Este formulat în tezele care-și pun scopul unei testări empirice a problemei alese pentru cercetare. 

Baza conceptuală a cercetării: nominalizarea teoriilor‚ abordărilor‚ principiilor‚ conceptelor‚ modelelor și a 

autorilor lor‚ rezultate din analiza literaturii din domeniu. 

Metode‚ procedee și tehnici de cercetare: se împart în teoretice – studiu al surselor bibliografice‚ analize‚ 

sinteze‚ clasificări; practice – experimentale‚ alese în conformitate cu obiectivele; statistice – în scopul analizei 

cantitativ-calitative. 

Etapele investigației: reflectă consecutivitatea acțiunilor autorului tezei în vederea rezolvării scopului 

cercetării. 

Baza experimentală a cercetării: indicarea și descrierea eșantionului supus cercetării în conformitate cu 

criteriile care urmează a fi supuse probării experimentale. Este specificată doar în tezele cu caracter de cercetare 

experimentală. 

Importanța lucrării (în anumite cazuri‚ în funcție de caracterul tezei‚ se specifică și aspectul inovator): 
contribuții personale ale autorului în elucidarea problemei propuse pentru studiu. În cadrul unei teze de an pot fi 

efectuate analize‚ care vor conduce la anumite precizări‚ comparații‚ clasificări‚ dar și la elucidarea unor aspecte 

problematice prin intermediul cercetării experimentale. În acest sens sunt relevate două aspecte: 

 importanța  teoretică a lucrării: rezultatele unei analize‚ sinteze‚ clasificări ale moștenirii teoretico- 

conceptuale‚ expunerea propriilor concluzii‚ modele; 

 importanța practică a lucrării: precizarea și descrierea unor aspecte‚ concepte‚ modele‚ rezultată din 

cercetarea experimentală. 

Termeni-cheie: noțiunile de bază‚ utilizate în conformitate cu problema‚ obiectul‚ scopul și  obiectivele 

lucrării. Noțiunile sunt aduse în ordine alfabetică‚ ilustrând competențele achiziționate pe parcursul realizării lucrării. 

 

Expunerea rezultatelor studiului teoretic și a cercetării practice se realizează în 2-3 capitole‚ care constituie 

reflectarea convingătoare a activității în vederea realizării obiectivelor propuse în partea introductivă. Teza cuprinde 

trei capitole‚ în cazul când reflectă studiul teoretic‚ practic și experimentul de formare‚ două – când ultima activitate 

nu se prevede în obiectivele lucrării‚ sau când lucrarea nu prevede realizarea unei cercetări experimentale. Volumul 

fiecărui compartiment este stabilit în conformitate cu volumul lucrării‚ prezentând proporții relativ egale.  

CAPITOLELE TEORETICE  reflectă contribuțiile științifice ale cercetătorilor din domeniu în reflectarea 

temei enunțate. Conținutul textului urmează să corespundă următoarelor cerințe: 

 Să respecte tema aleasă‚ conținând abordări ale problemei de studiu și elemente științifice inovatorii; 

 Să elucideze evoluția cercetărilor‚ contribuția diferitor autori‚ profunzimea tratării problemei; 

 Să evidențieze conceptele de bază‚ care deservesc înțelegerea problemei; 

 Să expună convingător și logic ideile principale‚ realizând o sinteză și expunând concluzii. 

Fiecare compartiment urmează să conțină în debut ideea principală și  obiectivele de bază‚ rezultate din 

obiectivele lucrării‚ iar în final – concluzii‚ reieșite din activitatea de analiză teoretică. Conținutul textului trebuie să 

corespundă temei‚ să abordeze cât mai complet și  profund problema aleasă‚ să demonstreze posedarea 

aparatului conceptual‚ să fie întocmit într-un limbaj corespunzător și corect. 

De mare importanță se prezintă utilizarea corectă a aparatului științific – a totalității materialelor cu caracter 

informativ-teoretic și practic‚ a notelor‚ anexelor‚ materialului ilustrativ‚ listelor surselor etc. Reflectarea surselor  se  

face  prin  prezentarea  unor  citate  sau  a  unor  formulări  ale  autorilor‚  utilizându-se  lista bibliografiei‚ oferită la 

sfârșitul lucrării.  
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Referințele la sursele bibliografice consultate se realizează prin respectarea prevederilor SR ISO 690:1996 

Referințe bibliografice. Conținut, formă și structură. și SM SR ISO 690-2:2005 Referințe bibliografice. Partea 2: 

Documente electronice complete sau părți de documente.  

Citarea inserată în text poate fi prezentată prin numărul de ordine al referinţei respective din lista anexată la 

sfârşitul lucrării– [1]. Dacă sunt citate numai anumite părţi ale documentului, după numărul respectiv poate fi dată 

pagina – [1, p.13].  

Pentru întocmitea tezei de master se vor consulta cel puțin 50 de surse bibliografice. 

Utilizarea cât mai largă a surselor denotă maturitate științifică și documentare fundamentală în tema aleasă 

pentru studiu, din care cauză în fiecare pagină urmează să fie redate cît mai multe surse. 

Textul trebuie să corespundă următoarelor cerințe: continuitatea expunerii‚ consecutivitatea logică a ideilor‚ 

caracterul convingător al demonstrațiilor. 

CAPITOLELE PRACTICE prezintă partea experimentală a lucrării. În condițiile când s-a realizat doar un 

experiment de cercetare‚ lucrarea se va rezuma doar la un compartiment‚ care reflectă această activitate‚ efectuarea 

experimentului formativ sau a unei implicări cu caracter de rezolvare practică a problemei solicită un capitol în plus. 

Prezentarea cercetării se realizează în câteva compartimente‚ în conformitate cu conținutul obiectivelor practice. 

Se recomandă ca în debutul capitolului‚ într-un compartiment aparte‚ să fie expuse principiile metodologice 

și metodele cercetării: 

 obiectivul investigației practice; 

 ipotezele de bază;  

 descrierea eșantionului; 

 nominalizarea etapelor investigației; 

 specificarea metodelor și tehnicilor folosite: scurta lor descriere; menirea. 

Obiectivul  investigației  experimentale reflectă  problema‚  expusă  în  debutul  lucrării‚ fiind corespondent 

obiectivului general al cercetării. Ipotezele prezintă o detaliere a modelului ipotetic general. Eșantionul cercetării 

este descris în conformitate cu criteriile calitativ-cantitative‚ solicitate de conținutul obiectivelor experimentale. 

În următoarele compartimente sunt expuse rezultatele experimentale. Se recomandă‚ în scopul menținerii 

unei consecutivități și expuneri logice a textului‚ următoarea structură a compartimentelor: 

 conținutul ipotezei de lucru; 

 menționarea metodei‚ folosite în scopul controlării ipotezei; 

 descrierea cantitativă a rezultatelor cercetării; 

 analiza lor calitativă‚ inclusiv prin utilizarea metodelor de calcul matematico-statistic; 

 concluziile cu privire la confirmarea sau infirmarea ipotezei; 

 concluzii generalizate. 

Prezentarea rezultatelor cercetării poate fi realizată prin intermediul tabelelor‚ schemelor‚ graficelor‚ 

diagramelor etc.‚ expuse în text și/sau în anexe. Se recomandă includerea în structura capitolelor a formelor grafice 

de prezentare a materialului relevant pentru o descriere succintă și ilustrativă a rezultatelor cercetării. În anexe pot fi 

prezentate tabele generale cu date‚ rezultatele largi ale calculului statistic‚ reflectat în text dor în  formă de 

coeficienți‚  textul  sau  descrierea  deplină  a  unor  metode  mai  puțin  cunoscute  în  practica cercetării. În 

condițiile când teza reflectă un experiment formativ‚ în anexe poate fi prezentată descrierea activităților în formă de 

program general și plan al fiecărei în parte‚ anumite stenograme etc. 

Capitolul  se  finalizează cu un compartiment aparte‚ care reflectă concluziile generale‚ rezultate din 

cercetarea empirică‚ iar în cazul aplicării unui experiment formativ– din implementarea programului dat. 

În condițiile prezenței unui al treilea capitol sunt expuse detaliat sarcinile experimentului formativ, principiile 

elaborării programului, descrierea participanților‚ particularitățile activităților‚ ipotezele și verificarea lor prin 

compararea datelor test-retest. Se fac referinȚe la experimente similare. 

În  CONCLUZII  (4-5  pagini) se conține rezumarea succintă a ideilor formulate în debutul investigației și 

a rezultatelor obținute: 

 rezumatul principalelor idei expuse în lucrare; 

 demonstrațiile cu privire la caracterul finit al studiului efectuat în conformitate cu obiectul și obiectivele propuse; 

 concluziile teoretice și practice‚ rezultate din cercetare; 

 sugestii și recomandări practice. 

Lucrarea se finalizează cu liste bibliografice. 
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DESIGN-UL TEHNIC AL TEZEI DE MASTER 
Lucrările sunt culese la calculator și prezentate în 2 variante: tipar și formă electronică. Textul tipărit este 

imprimat pe hârtie A4‚ legat în copertă. Textul tezei se culege cu utilizarea caracterelor Times New Roman‚ 

mărimea literelor – 12‚ distanța dintre rânduri – 1,5 intervale. Amplasarea în pagină: câmp stânga – 3‚0; dreapta – 

1‚5; sus – 2‚0; jos – 2‚0. Fiecare compartiment începe dintr-o pagină nouă. 

În text se utilizează forme de evidențiere: 

 a compartimentului – caractere îngroșate‚ litere majuscule: de ex. 1. CERCETĂRI ALE CONȘTIINȚEI DE 

SINE ÎN PSIHOLOGIA CONTEMPORANĂ; 

 a  subcompartimentelor  –  caractere  îngroșate‚  oblice:  de  ex.  1.1.  Elaborări  teoretice ale  problemei 

schimbării sociale; 

 a unor părți componente – caractere îngroșate: Actualitatea cercetării;  Scopul lucrării; 

 a unor concepte‚ noțiuni de bază -   caractere îngroșate: Media‚ abaterea standard‚ frecvența sunt moduri de 

condensare a informației‚ folosite în statistică în scopul unei exprimări sintetice a ansamblului de date‚ servindu-

se de anumite valori numerice; 

 a cuvintelor preluate dintr-o limbă străină – caractere oblice: training; feed-back; 

 a unor definiții‚ concluzii‚ specificări importante – caractere oblice: Astfel‚ în finalul acestei expuneri se poate 

concluziona despre raportul direct strâns între consumul de droguri și anxietate. 

Tabelele se prezintă în conformitate cu următoarele cerințe: 

• numărul tabelului și un titlu (explicație), ex.: Tabelul 1. Compararea statistică a rezultatelor căpătate pe două 

loturi de subiecți; 

• numărul și titlul tabelului se plasează deasupra tabelului; 

• dacă tabelul este preluat dintr-o altă lucrare, după titlul și  numărul tabelului se va indica  între paranteze pătrate 

sursa acestuia. 

Figurile se prezintă în conformitate cu următoarele cerințe: 

•    orice tip de ilustrație de tipul grafice, hărți, fotografii, desene, schițe etc. poartă numele de „figură“; 

•    numerotarea figurilor și descrierea ei, în conformitate cu ex. - Figura 1. Etapele stresului după Selye, se plasează 

dedesubtul acestora; 

•    dacă figura este preluată exact sau dacă datele care au fost folosite pentru construirea graficului au fost preluate 

dintr-o altă sursă, trebuie să fie menționată sursa datelor. 

Comportă  anumite cerințe prezentarea bibliografiei;  utilizate în elaborarea lucrării. Listele bibliografice 

urmează  să  ilustreze competența  teoretică  a  autorului tezei‚  capacitatea  lui de a  analiza  profund tema propusă.  

În listele bibliografice se expune pentru început literatura‚ editată în limba română‚ engleză‚ franceză etc. (cu 

caractere latine)‚ mai apoi – cea prezentată cu caractere chirilice. Se menține strict ordinea alfabetică. Mai multe 

publicații ale unui autor pot fi expuse în simplă ordine alfabetică a titlurilor sau sunt prezentate în ordine invers 

cronologică a anului de editare. În condițiile prezenței unor coautori – de la lucrările individuale‚ la cele scrise în 

colaborare. Când lucrările unui autor au apărut în același an se respectă ordinea alfabetică a titlurilor‚ specificându-se 

după anul ediției o altă ordine – a‚b‚c etc. Astfel‚ în referințele din text se fac aceleași însemnări cu litere‚ pentru ca 

cititorul lucrării să înțeleagă cert‚ care ediție a fost citată. 

NB. La teza de master  se anexează avizul semnat de către conducătorul de teză, avizul unui 

specialis/colectiv de specialişti asupra tezei de master (se recomandă avizarea tezei în cadrul organizației de 

practică).  

RESPONSABILITATEA PRIVIND ORIGINALITATEA CONȚINUTULUI LUCRĂRII DE LICENȚĂ 

În vederea asigurării calității și contracarării plagiatului, în conformitate cu prevederile Codului Educației al 

Republicii Moldova Nr.152 din 17.07.2014, ale  Codului cu privire la Știință și Inovare al Republicii Moldova nr. 

259-XV din 15.07.2004, Legii privind drepturile de autor și drepturile conexe a Republicii Moldova nr. 139 din 

02.07.2010, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 880 din 22.11.2012 cu privire la Strategia Națională în 

domeniul proprietății intelectuale pînă în anul 2020, precum și conform ordinului Rectorului ULIM Cu privire la 

originalitatea lucrării de licență/master, studentul autor al proiectului semnează declarația de proprie răspundere 

privind originalitatea conținutului lucrării de master, pe care o anexează în finalul lucrării. 

 

Note și specificări. 
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1. Volumul unei teze de master este de 55-70 pagini. 

2. Tezele trebuie să fie prezentate într-o formă îngrijită‚ copertate: partea estetică a lucrării nu este mai puțin 

importanță decât conținutul ei. 

3.  Cercetarea realizată în cadrul tezei poate constitui subiectul unei comunicări la simpozioane și conferințe 

științifice‚ a unor publicații. 

4.  Termenii de stabilire a temelor tezelor de master: în anul I‚ până la 1 martie. 

 
 

 


