
Departamentul Marketing și logistică adoptă o viziune strategică în procesele de planificare 
și realizare a activităților didactice și de cercetare. 

Relevanța programelor de studii la ciclurile Licență, Masterat, Doctorat, rezultă din 
obiectivele stabilite în CONCEPTUL Strategiei de dezvoltare a educației pentru anii 2021-2030 
„Educația-2030”, Strategia națională de dezvoltare ”Moldova 2030”, care etalează 
imperativitatea forței de muncă calificată, cu studii superioare în domeniu.  

Schimbarea rapidă a mediului de afaceri, inclusiv sub influența pandemiei de Covid-19, 
impune agenților economici noi reguli de joc și noi metode de interacțiune cu clienții. Astfel, pe 
piața forței de muncă se constată o cerere în creștere privind specialiștii în marketing, logistică, 
implicit comunicare de marketing. Schimbarea valorilor consumatorilor, limitele de deplasare 
fizică a acestora, dar și restricțiile de activitate ale unor agenți economici, au condiționat apariția 
de noi tehnici de vânzare, de comunicare la distanță cu beneficiarii, de livrare a produselor, de 
acordare de servicii, de efectuare a plăților, de transportare, etc. în condiții de siguranță, ca rezultat 
fiind importantă evaluarea satisfacției clienților și perfecționarea / optimizarea proceselor de 
marketing și logistică din întreprinderi și organizații. 

 Noile planuri de studii, ajustate domeniului de formare profesională 0414. Marketing,  
conțin discipline care ar contribui la formarea acestor competențe și abilități actuale pe piața 
muncii la nivel local, dar și internațional. 

Pentru a realiza cu succes oferta educaţională a departamentului Marketing și logistică, în 
ASEM este creat un mediu educaţional plăcut, calitativ şi productiv, centrat pe student, care se 
bazează pe următoarele principii de organizare a formării: 

• Crearea unui mediu de învăţare autentic, apropiat de mediul afacerilor şi relevant intereselor 
persoanei, pentru realizarea obiectivelor proiectate: însuşirea de cunoştinţe, formarea de 
deprinderi şi de competenţe personale, sociale şi profesionale; 

• Îmbinarea aspectelor de natură teoretică cu cultivarea unor abilităţi legate de realităţile 
activităţilor din domeniul administrării afacerilor; 

• Structurarea demersurilor educaţionale pe concepţia “învaţă acţionând” şi dezvoltarea unor 
dexterităţi de ordin practic; 

• Valorificarea unor tehnici moderne de instruire, inclusiv de dezvoltare a creativităţii. 
 
 


