
FIŞA DISCIPLINEI 
 

Denumirea disciplinei Promovare şi branding regional 

Anul de studiu II Semestrul* III Tipul de evaluare finală (E / V / C) E 

Regimul disciplinei (Ob - obligatorie, Op - opţională, F – facultativă) Ob Numărul de credite 7 

Categoria disciplinei (DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară)  

Total ore din planul de învăţământ 42 Total ore studiu individual 174 Total ore pe semestru 216 

Titularul 
disciplinei 

Ban Olimpia Încadrarea (norma de bază/asociat) n.b. Vârsta 37 

* Daca disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru 
 

Facultatea Ştiinţe Economice  
 

Numărul total de ore (pe semestru) din 
planul de învăţământ 

(Ex: 28 la C dacă disciplina are curs de  
14_săptămâni x 2_h_curs pe săptămână) Catedra Economie 

Domeniul Administrarea afacerilor 
 
 

 
Total 

 
C** 

 
S 

 
L 

 
P 

 
Specializarea AAR 

 
 42 28 14 - - 

** C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice  
Obiectivele disciplinei: 
 

 Cursul îşi propune să familiarizeze masteranzii cu  conceptul de brand al destinaţiei şi modalităţile concrete de 
brandare a unei destinaţii de orice tip. Se face apel la tehnicile de investigare a imaginii unei destinaţii şi modalităţile 
de rebrandare şi repoziţionare. 

 

Competenţe 
specifice 

disciplinei 

1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei) 

 Cunoaşterea şi înţelegerea conceptului de brand şi rolului său în promovarea destinaţiei 

 Cunoaşterea şi înţelegerea modului de investigare a imaginii destinaţiei şi a procesului de 
brandare a ţării, a destinaţiei 

2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a 
conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei) 

 Explicarea felului în care se analizează o destinaţie 

 Explicarea relaţiilor dintre imagine-brand-promovare 

3. Instrumental - aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor practice specifice; 
utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare) 

 Analizarea în cadrul unor studii de caz a unor campanii de construire a unui brand pentru ţări li 
destinaţii 

 Conducerea unei cercetării a pieţei turistice în vederea identificării imaginii unei destinaţii 

4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific / cultivarea 
unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice / promovarea unui sistem de valori culturale, 
morale şi civice / valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea 
în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / angajarea în relaţii de parteneriat cu 
alte persoane - instituţii cu responsabilităţi similare / participarea la propria dezvoltare profesională) 

 Dezvoltarea şi valorificarea potenţialului creativ în conceperea unor strategii de brandare a 
destinaţiei 

 
Tematica cursului: 
 

1. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND PROMOVAREA  
1.1. Definirea promovării  
1.2. Strategii promoţionale  
1.3. Tehnici de promovare  
2. GENERALITĂŢI  PRIVIND BRANDUL  
2.1. Definirea brandului  



2.2. Evoluţia brandului  
2.3. Coordonatele brandului  
2.3. Arhitectura brandului şi dimensiunea senzorială a brandului 
3. BRANDUL REGIONAL  
3.1. Marketingul urban 
3.2. Imaginea unui loc  
3.3. Demersuri privind formarea imaginii destinaţiei 
4. BRANDAREA NAŢIUNII  
4.1 Definirea şi conceptele brandării naţiunii 
4.2 Brandarea naţiunii şi brandarea produsului 
4.3 Brandul de ţară 
4.4 Brandarea României 
5. BRANDAREA DESTINAŢIEI TURISTICE  
5.1 Definirea şi conceptele brandului destinaţiei 
5.2 Principalele funcţii ale brandului pentru cumpărător 
5.3 Definirea brandării destinaţiei din perspectiva organizaţiilor managementului destinaţiei 

 
Tematica seminarului: 

1. Investigarea imaginii unui loc. Cercetări calitative 
2. Investigarea imaginii unui loc. Cercetări cantitative 
3. Tehnici de promovare.  
4. Conceperea mesajului promoţional 
5. Studii de caz: Brandare şi rebrandare. 
6. Campaniile de promovare a brandului de ţară: România 
7. Cercetarea caracteristicilor unei regiuni (Bihor, Transilvania) 
8. Evaluarea caracteristicilor unei regiuni 
9. Brandul de regiune 

 
Metode didactice folosite:  
Prezentare, dezbatere, studii de caz, discuţia euristică, analize 
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Sitografie: 
1. Mediafax, “Noul slogan al turismului românesc: Romania, the land of choice", 23 iunie 2009, www.mediafax.ro/.../noul-
slogan-al-turismului-romanesc-romania-the-land-of-choice.html 
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La stabilirea notei finale se iau în considerare 
 

 
Ponderea în notare, exprimată în  % 

{Total=100%} 
 
 
- răspunsurile la examen / colocviu (evaluarea finala) 

50% 

 
- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator  

 
- testarea periodică prin lucrări de control   

- testarea continuă pe parcursul semestrului  

 
- activităţile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc. 50% 

 
- alte activităţi (precizaţi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală, E/V. {de exemplu: lucrare scrisă (descriptivă şi/sau test grilă 
şi/sau probleme etc.), examinare orală cu bilete, colocviu individual ori în grup, proiect etc.}. 
 

Cerinţe minime pentru nota 5  
(sau cum se acordă nota 5) 

Cerinţe pentru nota 10  
(sau cum se acordă nota 10) 

 

 Cunoaşterea şi înţelegerea cursurilor la nivelul 
ideilor esenţiale 

 Realizarea unei teme de referat cu prezentare 
interactivă 

 

 Cunoaşterea şi înţelegerea integrală a 
cursurilor 

 Realizarea temelor de seminar şi a unui 
referat conform cerinţelor prin consultarea 
bibliografiei indicate 

 
 

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului 
(completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute)  

1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 5  8. Pregătire prezentări orale 10 

2. Studiu după manual, suport de curs 8  9. Pregătire examinare finală 10 

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 10  10. Consultaţii 10 

4. Documentare suplimentară în bibliotecă 30  11. Documentare pe teren 10 

5. Activitate specifică de pregătire  
SEMINAR şi/sau LABORATOR 

15  12. Documentare pe INTERNET 30 

6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc. 30  13. Alte activităţi … 0 

7. Pregătire lucrări de control 0  14. Alte activităţi … 0 

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 174 

 
 
 

Data completării: 1 octombrie 2011                      Semnătura titularului: ____________________  


