
Programul de studii 365.1 
 

ECONOMIE MONDIALĂ ŞI RELAŢII ECONOMICE INTERNAŢIONALE 
 

1. Descriere generală 
 
Calificarea acordată – Licenţiat în ştiinţe economice 
Nivelul de calificare – 6 EQF (Cadrul European al Calificărilor) 
Condiţii de admitere – Deţinerea diplomei de studii: 

• liceale (bacalaureat), 
• medii de specialitate (colegiu), 
• superioare (licenţă). 

 
Forma de organizare - Învăţământ la zi (cu durata de 3 ani de studii), învăţământ cu 

frecvenţă redusă (cu durata de 4 ani de studii). 
Scopuri educaţionale şi profesionale - Programul are scopul să formeze personalităţi 

integre, proactive şi competente profesional, capabile să se autorealizeze în mediul economic 
local şi internaţional. În acest context, de rând cu o pregătire fundamentală (teorie economică, 
matematică economică, informatică economică, statistică, finanţe, dreptul afacerilor, marketing, 
studierea limbilor moderne etc.) şi cunoştinţe economice generale (în domeniul comunicării 
economice, geoeconomiei etc.), studenţii beneficiază de o instruire de specialitate pe probleme 
de bază ale economiei mondiale şi relaţii economice internaţionale, management în afaceri 
economice internaţionale, comerţ internaţional şi politici comerciale, transporturi şi expediţii 
internaţionale, tehnici de comerţ exterior, integrare economică şi economie europeană, tehnici 
vamale, pe particularităţile managementului în organizaţiile cu activitate economică externă. 

 
Programul permite studenţilor să obţină următoarele competenţe-cheie: 

Competenţe-
cheie specifice 

Descrierea competenţelor 
La finalizarea studiilor studentul va fi capabil: 

Competenţe  
de cunoaştere 

1. Să demonstreze cunoştinţe şi comprehensiune în următoarele domenii: 
1.1.Economie mondială şi REI, tranzacţii internaţionale 
1.3.Comerţ internaţional 
1.4.Bazele managementului internaţional – principiile generale a organizării 

activităţilor economice externe  
1.5.Pieţe internaţionale – dezvoltarea şi funcţionarea pieţelor de resurse, 

bunuri şi servicii  
1.6.Tehnologii informaţionale şi de comunicare – cunoaşterea şi utilizarea 

tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţie în domeniul afacerilor şi 
managementului  

1.7.Inovaţii în afaceri – comerţul electronic, creativitatea şi dezvoltarea, 
globalizarea, etica în afaceri, valori şi norme 

Competenţe  
de iniţiere a 
afacerilor 

2. Să evalueze diferite forme de organizare al afacerilor economice 
internaţionale; Să iniţieze şi să dezvolte o afacere externă 

3. Să aplice metodologia de diagnoză şi decizie în domeniul economiei şi al 
afacerilor internaţionale; Să elaboreze strategii pentru firme orientate spre 
export, spre activitate externă 

Competenţe de 
organizare şi 
gestionare 
a activităţilor, 
oamenilor, 
resurselor 

4 Să creeze relaţii de lucru productive, prin formarea şi dezvoltarea echipelor 
5 Să selecteze personalul pentru diverse activităţi  
6 Să asigure şi gestioneze utilizarea eficientă a resurselor materiale  
7 Să asigure şi gestioneze utilizarea eficientă a resurselor financiare 
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Competenţe de 
cercetare 

8. Să integreze cunoştinţe din domenii noi sau interdisciplinare pentru a crea o 
diagnoză a problemelor întâlnite pe bază de cercetare  

9. Să propună soluţii, stabilite prin cercetare, la diverse probleme din mediul 
profesional  

Competenţe de 
proiectare 

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

Competenţe 
etice 

11.  Să elaboreze judecăţi bazate pe cunoaşterea problematicii sociale şi etice 
care apar în muncă sau studiu 

 
Regulile de evaluare – Competenţele studenţilor pe parcursul studiilor se apreciază cu note 

de la 10 la 1. Notele de la „5” până la „10”, obţinute în urma evaluării unităţii de curs/modulului, 
permit obţinerea creditelor alocate acestora, conform Planului de învăţământ. Nota finală la curs 
rezultă din suma ponderată a notelor de la evaluările curente (60%) şi examinarea finală (40%). 

Examinarea finală – Studiile se finalizează cu susţinerea examenului de licenţă (la proba 
fundamentală Teoria economică şi la specialitate Economie mondială şi Relaţii economice 
Internaţionale) şi a tezei de licenţă. 

Accesul la studii în continuare – Absolvenţii pot urma: studiile de masterat, un alt program 
de licenţă şi diverse programe de formare continuă. 

Posibilităţile de angajare – Specialistul în domeniul economie mondială şi relaţii 
economice internaţionale pot ocupa posturi în sectorul real al economiei în calitate de:  

- economist; 
- agent comercial; 
- specialist în activităţi economice externe; 
- specialist în activitatea de vânzări şi achiziţii internaţionale,  
- lucrător vamal 
- referent relaţii externe etc. 
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2. Planul de studii 
 

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA 
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE A MOLDOVEI 

 
CONFIRMAT 
Ministerul Educaţiei 
al Republicii Moldova 
___________________________ 
„ ” ____________20_____ 
 
Nr. de înregistrare___________ 
 

Planul de învăţământ 
ciclul I (licenţă) 

Facultatea: Relaţii Economice Internaţionale 
Domeniul general de studii: 36.Ştiinţe Economice 

Domeniul de formare profesională: 365.1 Economie mondială şi relaţii 
economice internaţionale 

Specialitatea: 365.1 Economie mondială şi relaţii economice 
internaţionale 

(franceză, engleză, germană) 
Numărul total de credite de studiu: 180 

Titlul obţinut la finele studiilor: Licenţiat în ştiinţe economice 
Baza admiterii: BAC, Colegiu 

Forma de organizare a învăţământului: cu frecvenţă la Zi 

APROBAT 
la şedinţa Senatului A.S.E.M. 

„_____” ______________20____ 
Proces verbal Nr. ___ 

Rector A.S.E.M., membru cor. 
AŞM, 

doctor habilitat, profesor 
universitar 

_____________Gr. Belostecinic 

 
ANUL I de STUDIU SEMESTRUL I 

 

Nr. de 
ordine 

Denumirea 
disciplinei 

Codul 
disciplinei 
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I n c l u s i v Ore pe săptămână 
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. 

pr
./s

em
. 
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bo

r.
 

Discipline obligatorii 
1. 1. Teorie  

economică I 
(Microeconomie) F.01.O.001.21 150 60 30 30 - 90 4 2 2 - 5 E 

2. 2. Matematică 
economică F.01.O.002.64 150 60 30 30 - 90 4 2 2 - 5 E 

3. 3. Informatică 
economică F.01.O.003.63 150 60 14 - 46 90 4 1 - 3 5 E 

4. 4. Politologie F.01.O.004.43 150 44 30 14 - 106 3 2 1 - 5 E 
5. 5. Engleza/franceza/ 

germana de 
afaceri U.01.O.005.33 120 60 - 60 - 60 4 - 4 - 4 E 

6. 6. Limba II 
(l.franceză/engleză 
germană/spaniolă) U.01.O.006.33 90 60 - 60 - 30 4 - 4 - 3 E 

7. 7. Geoeconomie  U.01.O.007.32 90 30 16 14 - 60 2 1 1 - 3 E 
8. 8. Educaţie fizică I G.01.O.008.15 30 30 - 30 - - 2 - 2 - - V 
 Total ore discipline obligatorii şi opţionale 930 404 120 238 46 526 27 8 16 3 30 7E,1V 

 
Decanul facultăţii       Şef catedră 
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ANUL I de STUDIU SEMESTRUL II 

Nr. de 
ordine 

Denumirea 
disciplinei 

Codul 
disciplinei 

T
ot

al
 o

re
 

I n c l u s i v Ore pe săptămână 
în auditoriu 

N
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eg
. 

pr
./s

em
. 

la
bo

r.
 

Discipline obligatorii 
9. 1. Teorie  

economică II 
(Macroeconomie) F.02.O.009.21 120 60 30 30 - 60 4 2 2 - 4 E 

10. 2. Bazele 
Managementului 
Internaţional F.02.O.010.31 150 60 30 30 - 90 4 2 2 - 5 E 

11. 3.  Economie 
mondială  S.02.O.011.31 150 60 30 30 - 90 4 2 2 - 5 E 

12. 4. Bazele 
contabilităţii F.02.O.012.52 120 60 30 30 - 60 4 2 2 - 4 E 

13. 5. Statistică F.02.O.013.62 120 60 30 15 15 60 4 2 1 1 4 E 
14. 6. Tehnici de 

comunicare orală 
în afaceri 
(l.franc.,/engl., 
/germ.) U.02.O.014.33 120 60 - 60 - 60 4 - 4 - 4 E 

15. 7. Limba II 
(franceză/engleză/ 
germană/spaniolă) U.02.O.015.33 120 30 - 30 - 90 2 - 2 - 4 E 

16. 8. Educaţie fizică II G.02.O.016.15 30 30 - 30 - - 2 - 2 - - V 

Total ore discipline obligatorii şi opţionale 930 420 150 255 15 510 28 10 17 1 30 7E, 
1V 

 
  
 Decanul facultăţii      Şef catedră  
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ANUL II de STUDII SEMESTRUL III 
Nr. de 
ordine 

Denumirea 
disciplinei 

Codul 
disciplinei 

T
ot
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 o

re
 

I n c l u s i v 
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în auditoriu 
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. 
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sem. 
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T
ot

al
 

din care 
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. 

pr
/s

em
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el

eg
. 

pr
./s

em
. 

la
bo

r.
 

Discipline obligatorii 
17. 1. Management în afaceri 

economice internaţionale S.03.O.017.31 150 60 30 30 - 90 4 2 2 - 5 E 
18. 2. Bazele marketingului F.03.O.018.12 150 44 30 14 - 106 3 2 1 - 5 E 
19. 3. Doctrine economice F.03.O.019.32 120 60 30 30 - 60 4 2 2 - 4 E 
20. 4. Dreptul afacerilor F.03.O.020.23 120 60 30 30 - 60 4 2 2 - 4 E 
21. 5. Tehnici de comunicare 

scrisă în afaceri (l. franc./ 
eng.,/.germ.) U.03.O.021.33 120 60 - 60 - 60 4 - 4 - 4 E 

22. 6. Econometrie  F.03.O.022.62 120 44 30  14 76 3 2  1 4 E 
Total ore discipline obligatorii 780 328 150 164 14 452 22 10 11 1 26 6E 

23.  7.  O disciplină opţională (la alegere) de orientare către alt domeniu la ciclul II, masterat, din: 
 7.1 Comportamentul 

consumatorului M.03.A.023.12 120 60 30 30 - 60 4 2 2 - 4 E 
 7.2 Dreptul muncii M.03.A.023.23             
 7.3 Bazele activităţii 

investiţionale M.03..A.023.45             
 7.4 Bazele analizei economice M03.A.023.53             
 7.5 Programare WEB  M.03.A.023.61             
 7.6 Altă disciplină echivalentă 

din ASEM sau altă 
universitate 

             

Total ore discipline obligatorii şi opţionale 900 388 180 194 14 512 26 12 13 1 30 7E 
Discipline la libera alegere 

24. 8. Limba II 
(l.fran/engl/germ/spaniola) U.03.L.024.33 60 30 - 30 - 30 2 - 2 - 2 E 

Total ore discipline obligatorii, opţionalei şi 
discipline la libera alegere 960 418 180 224 14 542 28 12 15 1 32 8E 
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ANUL II de STUDII SEMESTRUL IV 
Nr. de 
ordine 

 
Denumirea 
disciplinei 

 
Codul 

disciplinei T
ot
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 o
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. 

L
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. 

Discipline obligatorii 
25. 1. Comerţ internaţional şi 

politici comerciale/ Proiect 
în REI S.04.O.025.31 180 60 30 30 - 120 4 2 2 - 6 E/E 

26. 2. Economia REM S.04.O.026.32 120 60 30 30 - 60 4 2 2 - 4 E 
27. 3. Marketing internaţional F.04.O.027.12 120 60 30 30 - 60 4 2 2 - 4 E 
28. 4. Terminologia economică 

şi traducerea textelor de 
specialitate (l.engl/fran./ 
germana) G.04.O.028.33 120 60 - 60 - 60 4 2 2 - 4 E 

29. 5. Corespondenţa comercială 
(l.fran./l.eng/ germ.) 

G.04.O.029.33 120 60 - 60 - 60 4 - 4 - 4 E 
30. 6. Analiza economico-

financiară S.04.O.030.53 120 60 30 30 - 60 4 2 2 - 4 E 
Total ore discipline obligatorii 780 360 120 240 - 420 24 10 14 - 26 7E 

31.  7.  O disciplină opţională (la alegere) de orientare către alt domeniu la ciclul II, masterat, din: 
 7.1 Expertiza şi certificarea 

mărfurilor M.04..A.031.14 120 60 30 30 - 60 4 2 2 - 4 E 
 7.2 Economia unităţilor 

economice M.04.A..031.21             
 7.3 Bazele activităţii bancare M.04.A.031.41             
 7.4 Contabilitatea în comerţ M.04.A.031..52             
 7.5 Sondaje şi anchete M.04.A.031..62             
 7.6 Altă disciplină 

echivalentă din ASEM 
sau altă universitate              

Total ore discipline obligatorii şi opţionale 900 420 150 270 - 480 28 12 16 - 30 8E 
Discipline la libera alegere 
32. 8. Limba II 

(l.fran/engl/germ/spaniola) U.04.L.032.33 60 30 - 30 - 30 2 - 2 - 2 E 
Total ore discipline obligatorii şi discipline la libera 

alegere 960 450 150 300 - 510 30 12 18 - 32 9E 
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ANUL III de STUDII SEMESTRUL V 
 

Nr. de 
ordine 

Denumirea 
disciplinei 

Codul 
disciplinei 

T
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Discipline obligatorii 
33. 1. Transporturi 

şi expediţii 
internaţionale S.05.O.033.31 150 60 30 30 - 90 4 2 2 - 5 E 

34. 2. Tehnici de 
comerţ 
exterior S.05.O.034.31 150 60 30 30 - 90 4 2 2 - 5 E 

35. 3 Integrare 
economică şi 
economie 
europeană S.05.O.035.31 150 32 20 12 - 118 2 1 1 - 5 E 

36. 4. Tehnici 
vamale S.05.O.036.31 150 60 30 30 - 90 4 2 2 - 5 E 

37. 5. Finanţe S.05.O.037.42 90 44 30 14  46 3 2 1 - 3 E 
 Total ore discipline obligatorii 690 256 140 116 - 434 17 9 8 - 23 5E 
38. 6. O disciplină opţională (la alegere): 
 6.1 Burse 

internaţionale  S.05.A.038.31 
90 44 30 14 - 46 3 2 1 - 3 E  6.2 Pieţe 

Internaţionale 
de Capital S.05.A.038.31 

39. 7 O disciplină opţională (la alegere) de orientare către alt domeniu la ciclul II, masterat, din: 
 7.1 Sisteme de 

planificare în 
afaceri M.05.A.039.11 120 60 30 30 - 60 4 2 - 2 4 E 

 7.2 Politici 
economice M.05.A.039.21             

 7.3 Fiscalitatea  M.05.A.039.42             
 7.4 Analiza 

rapoartelor 
financiare M.05.A.039.53             

 7.5 Bazele 
ciberneticii 
economice M.05.A.039.61             

 7.6 Altă disciplină 
echivalentă din 
ASEM sau altă 
universitate 

             

Total ore discipline obligatorii şi 
opţionale 900 360 200 160  540 24 13 9 2 30 7E 

Discipline la libera alegere 
40. 8. Arta 

comunicării  
în afaceri U.05.L.040.24 60 30 16 14 - 30 2 1 1 - 2 E 

Total ore discipline obligatorii şi 
discipline la libera alegere 960 390 216 174  570 26 14 10 2 32 8E 

 7 



ANUL III de STUDII (activitatea didactică –5 săptămâni) SEMESTRUL VI 

Nr. de 
ordine 

Denumirea 
disciplinei 

Codul 
disciplinei 
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I n c l u s i v Ore pe săptămână 
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Discipline obligatorii 
41. 1. Economia 

ţărilor lumii S.06.O.041.31 120 32 20 12 - 88 10 6 4 - 4 E 
42. 2. Contabilitatea 

internaţională S.06.O.042.52 90 32 20 12 - 58 10 6 4 - 3 E 
43. 3. Practica de 

producţie S.06.O.043.31 270 - - - - 270 - - - - 9 E 
44. 4. Practica de 

licenţă S.06.O.044.31 180 - - - - 180    - 6 E 
 Total ore discipline obligatorii 660 64 40 24 - 596 20 12 8 - 22 4E 
45. 5. O disciplină opţională (la alegere) din următoarele discipline de diferenţiere a specializării: 
 5.1 Relaţii 

valutar-
financiare 
internaţionale 

S.06.A.045. 
41 

90 32 16 16 - 58 10 6 4  3 E 
 5.2 Asigurări şi 

reasigurări 
internaţionale 

S.06.A.045. 
42 

Total ore discipline obligatorii, 
opţionale 750 96 56 40 - 654 30 18 12 - 25 5E 

Total ore discipline obligatorii, 
opţionale în planul de învăţământ 5310 2088 856 1157 75 3222 163 73 82 7 175 41E, 

2V 
Examen de licenţă           5  

Total puncte credite acumulate la 
disciplinele obligatorii, opţionale           180  

Examenele de licenţă Teorie economică, Economie mondială şi relaţii economice internaţionale,  
Teza de licenţă 

 
 Decanul facultăţii        Şef catedră 
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3. Descrierea unităţilor de curs/modulelor 
 

MICROECONOMIE 
Total ore: 150. Puncte credite: 5. 

Autor: Elena CARA, dr., conf. univ. 
Scopul cursului 

Prin această disciplină se urmăreşte:  
• Iniţierea studenţilor în problemele ce ţin de categoriile microeconomice de bază.  
• Studiul comportamentului consumatorului şi a producătorului.  
• Analiza modelelor de comportament a firmelor în condiţii de concurenţă perfectă şi 

imperfectă.  
• Familiarizarea studenţilor cu mecanismele de funcţionare a economiei de piaţă, 

însuşirea de către aceştia a posibilităţilor de aplicare a microeconomiei în activitatea 
practică. 

 
Obiectivele / Rezultatele învăţării 

La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 
• să explice conceptele sistemului categorial al economiei de piaţă, bunuri, cerere, 

ofertă, producător, consumator, concurenţă perfectă, concurenţă imperfectă; 
• să analizeze cererea şi oferta de bunuri; 
• să analizeze diverse modele de comportament a producătorilor şi consumatorilor. 

II. La nivel de aplicare: 
• să poată identifica în practică mecanismele economice ale producţiei, modul de 

alocare a resurselor şi de combinare a factorilor de producţie, mecanismele diferitor 
tipuri de structuri ale pieţei,  

• să analizeze impactul intervenţiei puterii publice în cadrul pieţei, a elasticităţii cererii 
şi ofertei asupra bunurilor realizate pe piaţă şi asupra veniturilor vânzătorilor. 

III. La nivel de integrare/creativ: 
• studenţii trebuie sa obţină abilitaţi în domeniul analizei fenomenelor 

microeconomice; 
• sa poată definitiva diferite forme de concurenţă existente în cadrul pieţelor 

contemporane; 
• să însuşească deprinderi în domeniul analizei microeconomice. 

 
Unităţi de conţinut 

1. Obiectul de studiu şi metodologia teoriei microeconomice 
Locul teoriei economice în sistemul ştiinţelor economice. Raportul dintre nevoi şi resurse.  
Microeconomia ca compartiment al teoriei economice. Obiectul de studiu al 

microeconomiei şi subiecţii analizei microeconomice. Costul alternativ şi modelul posibilităţilor 
de producţie.  

Bunuri, agenţi economici, interpretările posibile ale conceptului de bun. Exigenţe de rigoare 
şi de simplicitate.  

2. Echilibrul pe piaţa bunurilor 
Funcţia cererii, factorii ce o influenţează. Funcţia ofertei, factorii ce o influenţează. 

Interacţiunea dintre cerere şi ofertă. Mecanismul de apariţie şi menţinere a echilibrului pieţei. 
Modificarea echilibrului pieţei în cazul modificării cererii şi/sau a ofertei.  

Aspecte aplicative ale modelului cererii şi ofertei (limita superioară şi inferioară a preţului, 
implicaţiile taxelor şi subvenţiilor asupra echilibrului pieţei).  

3. Elasticitatea cererii şi ofertei 
Conceptul de elasticitate şi modalităţile de calcul a elasticităţii.  
Elasticitatea cererii după preţ, tipuri de elasticităţi, factorii ce influenţează elasticitatea. 
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Elasticitatea cererii după venit şi după preţul altor bunuri. Modalităţi de clasificare a 
bunurilor. 

Aplicarea elasticităţii în analiza microeconomică. 
4.Teoria comportării consumatorului  
Preferinţele consumatorului. Utilitatea cardinală şi cea ordinală. Curbele de indiferenţă 

Echilibrul consumatorului. Deducerea cererii individuale din echilibrul consumatorului. 
5. Teoria comportării producătorului  
Funcţia de producţie. Izocuantele. Produsul mediu şi marginal al muncii şi al capitalului. 
6. Costurile de producţie 
Izocost. Echilibrul producătorului. Oferta individuală a producătorului dedusă din teoria 

costurilor. 
7. Maximizarea profitului şi pragul de rentabilitate al firmei  
Caracteristica profitului. Profitul contabil şi profitul economic. Profitul total, mediu şi 

marginal. Maximizarea profitului pe termen scurt. Maximizarea profitului pe termen lung. Pragul 
de rentabilitate (punctul critic) al firmei. 

 8. Activitatea firmei în condiţii de concurenţă perfectă  
Caracteristica pieţei în concurenţă perfectă. Echilibrul pieţei şi a firmei în perioada scurtă 

de timp. Echilibrul pieţei şi a firmei în perioada lungă de timp. 
9. Monopolul 
Caracteristica pieţei monopol. Echilibrul pieţei şi a firmei în condiţii de monopol. 

Clasificarea monopolurilor. Stabilirea preţurilor în cazul monopolului discriminator. Stabilirea 
preţurilor în cazul monopolului administrativ. 

10. Firmele monopolistice  
Caracteristica pieţei. Echilibrul pieţei şi a firmei în perioada scurtă de timp. Echilibrul pieţei 

şi a firmei în perioada lungă de timp. 
11. Oligopolul  
Caracteristica pieţei. Duopolurile. Comportamentul concurenţial şi cel cooperant al 

oligopolurilor.  
 
 

MATEMATICA ECONOMICĂ 
Total ore – 150. Puncte credite – 5. 

Autori: I.BUNU, prof.univ., dr.hab.; 
 V. VIZITIU, conf.univ., dr.; 
 R.BERZAN, conf.univ., dr. 

Scopul cursului 
Formarea la studenţi a competenţei: de a forma primele deprinderi de utilizare a aparatului 

matematic la abordarea problematicii ce ţine de optimizarea, prognozarea şi modelarea 
proceselor economice cu scopul utilizării ulterioare la luarea corectă a diferitelor decizii. 

 
Obiectivele/rezultatele învăţării 

La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 
• să conştientizeze importanţa şi rolul metodelor matematice în modelarea activităţii 

economice şi sociale; 
• să cunoască cât mai profund metodele matematicii superioare cu scopul modelării şi 

dirijării fenomenelor economice; 
II. La nivel de aplicare: 

• să fie capabil să aplice metodele matematice însuşite în problemele reale care includ 
calcule, estimări, aproximări; 

• să găsească acele metode de prezentare a rezultatelor ţinute în vederea posibilităţii de 
aplicare mai uşoară a datelor; 
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III. La nivel de integrare: 
• să poată analiza situaţiile şi problemele concrete şi alege metodele respective cât mai 

eficiente pentru rezolvarea lor; 
• de a opera de sine stătător cu informaţiile de natură economică. 

 
Unităţi de conţinut 

1. Funcţii de mai multe variabile. Derivate parţiale şi diferenţiala. 
Domeniul de definiţie. Graficul funcţiei. Derivata funcţiei implicite. Derivata şi diferenţiala 

funcţiei compuse.  
2. Derivate pe o direcţie. Gradientul funcţiei. 
Derivate pe o direcţie. Gradientul funcţiei de mai multe variabile. Derivate parţiale şi 

diferenţiale de ordin superior. 
3. Extremele locale, condiţionate şi globale. Aplicaţii în economie. 
Extremele funcţiilor de mai multe variabile. Condiţiile necesare şi suficiente de extrem. 
Criteriul Sylvester. Metoda celor mai mici pătrate. Aplicaţi în economie (prognozare). 

Extreme condiţionate. Metoda multiplicatorilor lui Lagrange. Aplicaţii. 
4. Ecuaţii diferenţiale ordinare de ordinul întâi. 
Ecuaţii diferenţiale ordinare de ordinul întâi. Soluţie generală şi soluţie particulară. 

Teorema Cauchy (teorema de existenţă şi unicitate a soluţiei). Sensul geometric al soluţiei. 
Ecuaţii diferenţiale cu variabile separabile. Ecuaţii diferenţiale omogene, liniare de ordinul întâi. 

5. Ecuaţii diferenţiale care admit micşorarea ordinului. 
Ecuaţii diferenţiale de ordin superior. Soluţie generală şi soluţia particulară. Condiţii 

iniţiale. Problema Cauchy. Ecuaţii diferenţiale care admit micşorarea ordinului. 
6. Ecuaţii diferenţiale liniare de ordinul doi (omogene şi neomogene) cu coeficienţi 

constanţi.  
Ecuaţii diferenţiale liniare de ordinul doi (omogene şi neomogene) cu coeficienţi constanţi. 

Metoda variaţiei constantelor arbitrare. Aplicarea ecuaţiilor diferenţiale la rezolvarea unor 
probleme economice. 

7. Metoda Jordan-Gauss de rezolvare a sistemelor de ecuaţii liniare.  
Aplicarea la rezolvarea unor probleme economice (balanţa dintre ramuri). 
8. Noţiuni de variabile de bază şi variabile libere, soluţie generală şi particulară.  
Soluţii de bază (inclusiv şi nenegative) şi aflarea lor. 
9. Probleme economice care duc la modele de programare liniară.  
Soluţii admisibile şi proprietăţile lor. Interpretarea geometrică şi metoda grafică. 
10. Soluţii de bază admisibile. 
Trecerea de la o soluţie de bază admisibilă la alta. Principiul de optimalitate a soluţiei de 

bază admisibile. 
11. Metoda simplex de rezolvare a problemei de programare liniară. 
Algoritmul metodei simplex. Tabele simplex. Determinarea soluţiei de bază admisibile 

iniţiale. Metoda bazei artificiale cu coeficienţi de penalizare. 
12. Probleme reciproc duale. 
Proprietăţile cuplului “Primal-dual”. Teoremele fundamentale ale dualităţii. Sensul 

economic al variabilelor duale. Metoda simplex duală. 
13. Problema transportului. 
Modelul matematic. Proprietăţile de bază ale problemei de transport. Determinarea soluţiei 

de bază admisibile iniţiale (metoda colţului Nord-Vest; metoda costului minim). 
14. Metoda potenţialelor la determinarea soluţiei optime a problemei de transport. 
Determinarea soluţiei optime a problemei de transport. Modelul matematic. Proprietăţile de 

bază ale problemei de transport. Determinarea soluţiei de bază admisibile iniţiale (metoda 
colţului Nord-Vest; metoda costului minim). 
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INFORMATICA ECONOMICĂ 
Total ore: 60  

Puncte credite: 5 
Autor: Ilie COANDĂ, dr., conf. univ. 

 
Scopul cursului 

Formarea la studenţi a competenţelor în domeniul implementării tehnologiilor 
informaţionale moderne pentru aplicarea lor cu eficienţă la prelucrarea şi analiza datelor, inclusiv 
la luarea deciziilor în domeniul activităţii economice. 

 
Obiectivele / Rezultatele învăţării 

La finalizarea cursului studenţii să fie capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 
• să descrie particularităţile celor mai accesibile, eficiente şi populare modalităţi de 

utilizare a tehnologiilor informaţionale (TI) în domeniul social economic; 
• să dispună de capacităţi pentru construirea unor scheme, formulare, modele 

confortabile de prelucrare/prezentare a informaţiei economice; 
•  să cunoască cele mai utile instrumente incluse în cele mai accesibile pe piaţă aplicaţii 

(TI) în vederea utilizării lor la colectarea sau/şi prelucrarea datelor; 
• să explice modalităţi, forme de trecere de la conţinutul teoretic al disciplinelor 

economice, care presupun anumite calcule, la diverse forme de prezentare, cu scopul 
de a le supune analizei sau/şi prelucrării lor.  

II. La nivel de aplicare: 
• să utilizeze instrumente eficiente în vederea colectării şi păstrării datelor cu caracter 

economic; 
• să aplice metodologii moderne (TI) de prelucrare şi prezentare a informaţiei în cadrul 

tuturor disciplinelor din domeniul economiei; 
• să elaboreze modele, scheme de obţinere a rezultatelor prin utilizarea unor 

particularităţi specifice aplicaţiilor (TI) moderne în vederea automatizării procesului 
de prelucrare şi analiză a datelor; 

• să utilizeze diverşi algoritmi şi forme cunoscute sau/şi eficiente, comode de extragere, 
prelucrare şi prezentare a informaţiei. 

III. La nivel de integrare/creativ: 
• să propună şi să utilizeze scheme noi, mai comode sau/şi mai eficiente de colectare şi 

prezentare a datelor; 
• să utilizeze eficient instrumentele (TI) specifice diverselor discipline economice în 

vederea elaborării unor modele, algoritmi universali pentru automatizarea proceselor 
de prelucrare şi prezentare a datelor respective.  

 
Unităţi de conţinut 

1. Informatica economică. MS Excel – mijloc de prelucrare a informaţiei economice. 
Scurte date referitoare la evoluţia şi importanţa informatizării societăţii. Importanţa 

implementării TI în domeniul economic. Soft-uri accesibile, moderne şi utile pentru utilizare în 
domeniul economic. Necesitatea utilizării tehnologiilor sau/şi elaborării unor scheme (modele) 
moderne noi de prelucrare a informaţiei cu caracter economic prin implementarea intensivă a 
soft-urilor universale sau/şi specifice activităţii economice. Noţiuni de date, informaţii din 
diverse domenii de activitate. Specificul datelor din domeniul activităţii economice. Eficienţa 
utilizării aplicaţiilor (TI) moderne sau/şi necesitatea elaborării, modernizării permanente ale lor. 
Utilizarea unor soft-uri universale şi destul de utile pentru acoperirea unei importante cote de 
necesităţi din domeniul prelucrării informaţiei din domeniul economic, inclusiv din domeniul 
luării deciziilor. Aplicaţia Excel - un soft cu o utilitate remarcabilă, largă şi eficientă pentru 
utilizare în domeniul prelucrării datelor în diverse domenii. Tipuri şi formate de date în Excel.  
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2. Calcule în Excel, reprezentarea grafică a datelor.  
Posibilităţi sporite ale aplicaţii prin utilizarea modului de afişare, formulelor, funcţiilor 

standard orientate spre diverse domenii de activitate. Utilizarea proprietăţii de iniţiere a 
recalculării la oricare modificare a datelor – o posibilitate eficientă şi deosebit de utilă la crearea 
unor scheme cu proprietăţi de automatizare a proceselor de prelucrare şi analiză a datelor. 
Reprezentarea grafică a datelor în Excel. 

3. Utilizarea programului Excel pentru bazele de date (liste de date) 
Posibilităţi eficiente de prezentare şi prelucrare a datelor în formă de liste (filtre, calcule de 

sinteză). Modalităţi de eficientizare a prelucrării listelor prin utilizarea funcţiilor specializate 
pentru bazele de date.  

4. Baze de date relaţionale. Principiile de stocare a informaţiei în tabele.  
Aplicaţia Access. Mediul de gestionare a bazelor de date. Modalităţi de clasificare şi 

prezentare a datelor în format de baze date. 
5. Interogări în MS Access. Prelucrarea datelor prin utilizarea cererilor, macros-urilor. 

Utilizarea interogărilor cu acţiune la gestionarea datelor. Eficientizarea procesului de prelucrare 
prin utilizarea interogărilor cu parametri. Cereri cu parametri – mijloc de ridicare a nivelului de 
eficienţă la gestionarea datelor. 

6. Formulare şi rapoarte în MS Access 
Crearea instrumentelor, obiectelor pentru întreţinerea dialogului între utilizator şi o bază de 

date. Formulare în calitate de fereastră de dialog, întreţinerea dialogului prin intermediul 
parametrilor dinamici cu diverse obiecte – instrumente de prelucrare a datelor. Diverse forme de 
prezentare a rezultatelor prelucrării. 

7. Componente de lărgire şi dezvoltare continuă a disciplinei 
SOLVER-ul ca componentă utilă la rezolvarea problemelor decizionale sau/şi de 

optimizare. Funcţia LINEST – instrument eficient pentru analiză a datelor. Noţiune de sistem 
informatic, componentele de bază. Posibilităţi şi exemple de realizare a unui sistem informatic în 
baza aplicaţiei Access. 

 
 

POLITOLOGIA 
Total ore: 150. Puncte credite: 5. 

Autor: Victor SACA, dr. hab., prof. univ. 
 

Scopul cursului 
Formarea la studenţi a competenţei: să contribuie la realizarea potenţialului uman al 

societăţii şi la redimensionarea discursului politic autohton. 
 

Obiectivele / Rezultatele învăţării 
La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 

- să explice conceptele: politologie, politică, putere politică, partid politic, democraţie, 
sistem politic, stat, societate civilă, proces politic, elită politică, cultură politică;  

- să cunoască factorii, resursele, formele şi mecanismul realizării puterii politice; 
- să cunoască esenţa, structura şi funcţiile sistemului politic contemporan. 

II. La nivel de aplicare: 
- să aplice paradigmele generale ale teoriei politice în analiza vieţii politice; 
- să determine rolul economicului în funcţionarea puterii politice; 
- să analizeze coraportul dintre economie şi politică. 

III. La nivel de integrare / creativ: 
- să argumenteze rolul teoriei politice în crearea unor noi paradigme de dezvoltare; 
- să formuleze tendinţe actuale de interacţiune a politicului şi economicului; 
- să depisteze specificul modernizării politice în Republica Moldova. 
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Unităţi de conţinut 
1. Politologia ca ştiinţă şi obiect de studiu. Obiectul de studiu şi structura politologiei. 

Paradigmele de bază ale politologiei. Locul politologiei în sistemul ştiinţelor socio-umane. 
2. Politica ca fenomen social. Politica - element constitutiv al naturii şi existenţei umane. 

Funcţiile politicii. Criteriile subiectivităţii politice. Corelaţiile politicului şi economicului. 
3. Fenomenul puterii politice. Specificul puterii politice. Legitimitatea şi legalitatea 

puterii. Puterea politică şi puterea economică. Tendinţe de dezvoltare a puterii politice. 
4. Sistemul politic. Conceptul de sistem politic. Structura sistemului politic. Relaţia sistem 

politic - sistem economic. Modele şi criterii de tipologizare a sistemelor politice contemporane.  
5. Societatea politică şi societatea civilă. Noţiunea de societate politică. Fenomenul 

societăţii civile: repere conceptuale. Societatea civilă şi statul: interacţiuni şi determinări. 
6. Democraţia ca formă de organizare a societăţii. Conceptul de democraţie. Formele 

democraţiei. Democraţia politică şi democraţia economică. 
7. Partidele şi mişcările social-politice. Conceptul de partid politic. Tipologia partidelor 

politice. Partidele, mişcările social-politice şi grupurile de presiune în Republica Moldova.  
8. Tehnologii politice şi sisteme electorale. Conceptul de sistem electoral. Tipuri de 

sisteme electorale. Noţiunea de marketing politic. Marketing politic şi marketing economic. 
9. Elita politică şi liderismul politic. Noţiunile de elită politică. Tipurile de elită politică. 

Noţiunea de liderism politic. Elita politică şi liderismul politic în epoca postmodernistă. 
10. Dimensiunea umană a politicului. Personalitatea ca actor primar şi obiect al politicii. 

Drepturile fundamentale ale omului ca factor al umanizării politicii. 
11. Procesul politic şi dezvoltarea politică. Conceptul de proces politic. Caracterul şi 

structura procesului politic. Criteriile dezvoltării politice.  
12. Politica socială. Conceptul „politică socială”. Obiectivele şi mecanismele politicii 

sociale.  
13. Politica internaţională. Conceptul de politică internaţională. Elementele structurale ale 

politicii internaţionale. Actorii activităţii şi relaţiilor politice internaţionale.  
14. Ideologia politică şi cultura politică. Ideologia ca formă a conştiinţei politice. 

Conceptul de cultură politică. Structura, nivelurile şi funcţiile culturii politice. 
15. Previziunea politică. Conceptul de previziune politică. Tipurile de previziune politică, 

Principiile elaborării prognozelor politice. Importanţa previziunii politice.  
 
  

LIMBA ENGLEZA DE AFACERI 
 Total ore 120 

Puncte credite-4  
Autori: L. DIACONU, P. GROZAV 

  
Scopul cursului 

Formarea şi dezvoltarea deprinderilor necesare utilizării limbii moderne în general şi în 
scopuri profesionale, prin dezvoltarea următoarelor competenţe: lingvistică, discursivă, strategică 
şi socio-culturală. 

 
Obiectivele / Rezultatele învăţării 

La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere:  
• Înţelegerea unor mesaje scrise şi orale emise în limba engleză. 
• Să stăpânească o gama destul de vastă a limbii pentru a reuşi descrieri clare, şi să 

dezvolte o argumentaţie folosind fraze complexe. 
• Extragerea informaţiei relevante dintr-un material studiat. 

II. La nivel de aplicare: 
• Expunerea opiniilor şi susţinerea lor cu pertinenţă, aducând explicaţii şi argumente. 
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• Iniţierea şi participarea la conversaţie pe teme cotidiene şi profesionale. 
• Dezvoltarea abilităţilor de comunicare orală privind interesele sale şi domeniul său 

profesional. 
III. La nivel de integrare: 
• Integrarea într-o discuţie cu subiect economic anglofon. 
• Comunicarea eficientă într-un mediu de afaceri în care este necesară utilizarea limbii 

engleze. 
 

Unităţi şi conţinut: 
1. Three Sectors of the Economy. Manufacturing and Services.  
2. Basic management functions 
3. Forms of organizational structure.  
4. People and motivation Theory X and Y. 
5. Management and cultural diversity 
6. Efficiency and employment, How to Look for a Job. 
7. Labour Relations 
8. Production and Quality.  
9. Product and Price 
 
 

LIMBA FRANCEZĂ DE AFACERI 
 

Total ore 120 
Nr. credite: – 4 

Autor: Lilia DÎRUL, lector superior univ. 
 

Scopul cursului 
Cursul vizat are drept scop familiarizarea studenţilor cu limbajul economic, şi dezvoltarea 

competenţelor lingvistice şi socio-culturale în domeniul afacerilor. 
 

Obiectivele / Rezultatele învăţării 
La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 
• să stăpânească un vocabular suficient şi structuri gramaticale necesare pentru a se 

descurca, parafrazând pe alocuri în cazul subiectelor ca: viaţa profesională, natura 
muncii, condiţiile de muncă, salariul etc.; 

• să înţeleagă ideile principale referitor la un subiect concret într-o limbă standard, 
inclusiv informaţiile ce ţin de viaţă şi activitatea cotidiană a întreprinderii; 

• să producă scrisori de intenţie, CV-uri etc. 
II. La nivel de aplicare: 
• să producă prezentări şi expozeuri în forma orală şi scrisă, pe teme ce ţin de domeniul 

de specialitate;  
• să înţeleagă documente autentice scrise şi orale; 
• să formuleze întrebări clare în vederea obţinerii informaţiilor, răspunsurilor sau 

reacţiilor dorite din partea interlocutorului.   
III. La nivel de integrare: 
• să descrie cu mijloace simple formarea şi experienţa sa profesională şi academică, şi 

să răspundă la întrebări cu privirea la aceste lucruri (de exemplu, participare la un 
interviu, aplicarea la un post); 

• să se informeze (de exemplu, la o agenţie de amplasare în câmpul muncii) asupra 
naturii muncii, condiţiile profilului postului, salariul etc. 
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Unităţi de conţinut 
1. La recherche d’un emploi. Engager du personnel. Les grandes étapes de la recherche 

d’un emploi. Comprendre une petite annonce. Poser sa candidature. La lettre de motivation. Le 
Curriculum vitae. L’entretien d’embauche. 

2. Le contrat de travail individuel. Analyser un contrat. La formation d’un contrat. La 
cessation d’un contrat de travail. Les types de contrats de travail. 

3. Découvrir l’entreprise. Définir l’entreprise. Classer et caractériser l’entreprise. 
Organisation de l’entreprise. Les formes juridiques de l’entreprise. 

4. Entreprendre. Le profil du créateur. Les étapes de création de l’entreprise. Le plan 
d’affaires. 

5. Diriger. Les types de patrons. Le portrait du patron idéal. 
6. L’entreprise et son marché. La connaissance du marché. La politique du produit. La 

politique de la distribution. 
 
 

GEOECONOMIE 
Total 90 ore, Puncte credite -3. 

Autor: Adrian GROZAV, dr. lector superior 
 

Scopul cursului 
Formarea la studenţi a competenţelor: analiza şi sinteză modificările survenite în 

conjunctura economiei mondiale odată cu instaurarea unor noi situaţii economice şi geopolitice 
în statele lumii. 

 
Obiectivele / Rezultatele învăţării 

La finalizarea studiilor studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 
• să argumenteze din punct de vedere teoretic, cât şi practic evoluţia situaţiei 

economice şi geoeconomice ale economiei mondiale; 
• să analizeze tendinţele şi fenomenele proceselor economice la nivel regional şi 

mondial; 
• să analizeze structura geospaţială şi geoeconomică a lumii contemporane, trăsăturile 

de bază ale marilor spaţii geoeconomice; 
• să determine din punct de vedere geoeconomic şi geopolitic situaţia din Republica 

Moldova odată cu proclamarea independenţei. 
II. La nivel de aplicare: 
• să aplice cunoştinţele acumulate în formularea unor noi strategii în domeniul 

economic; 
• să analizeze deciziile economice şi politice luate de unele state în soluţionarea unor 

situaţii economice; 
• să efectueze studii comparative între metodele întreprinse de către statele lumii în 

formarea strategiilor referitor la pieţele de desfacere, controlul resurselor naturale 
(îndeosebi cele energetice), stabilirea partenerilor economici, atragerea investiţiilor 
străine etc. 

III. La nivel de integrare: 
• să propună modalităţi de soluţionare a unor probleme economice la nivel regional; 
• să identifice potenţialul economic al statelor lumii din diferite sectoare şi să propună 

direcţiile de dezvoltare pe viitor; 
• să argumenteze dezvoltarea şi implementarea unor relaţii de colaborare eficiente. 
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Unităţi de conţinut: 
1. Bazele teoretice ale geoeconomiei.  
Obiectul de studiu al geoeconomiei. Evoluţia concepţiilor geoeconomice în viziunea 

diferitor şcoli ştiinţifice. Concepţii şi strategii geoeconomice în perioada actuală. Metodele de 
cercetare utilizate în geoeconomie. 

2. Spaţiul geoeconomic şi geopolitic al lumii contemporane. 
Structura geospaţială şi geoeconomică a lumii. Poziţia geoeconomică şi geopolitică ca bază 

a relaţiilor economice internaţionale. 
3. Trăsăturile de bază ale marilor spaţii (regiuni) geoeconomice ale lumii. 
Tendinţe de regionalizare economică. Evoluţia raporturilor geoeconomice regionale. 

Regiunea geoeconomică America de Nord. Regiunea geoeconomică Europa de Vest. Regiunea 
geoeconomică Asia-Pacific. Rolul regiunilor geoeconomice în economia mondială. 

4. Aspectele geoeconomice ale zonelor economice libere. 
 Clasificarea zonelor economice libere. Rolul zonelor economice libere în dezvoltarea 

statelor şi atragerea investiţiilor străine. Cauzele organizării zonelor off-shore şi tehnico-
ştiinţifice. Zonele economice libere din Republica Moldova. 

5. Transformări geoeconomice în dezvoltarea şi amplasarea ramurilor economiei. 
Principalii factori geoeconomici de amplasare a ramurilor. Concepţiile geoeconomice în 

dezvoltarea şi amplasarea ramurilor economiei. Rolul sectorului terţiar (serviciilor) şi al celui de-
al patrulea sector – cel al cercetărilor ştiinţifice în economia mondială. 

6. Sistemele comunicaţionale ale Terrei. 
Marile sisteme de comunicaţie ale lumii. Rolul geoeconomic al magistralei Transsiberiene, 

canalului Suez, canalului Panama, Eurotunelului, canalului Rin – Main – Dunăre, şoselei 
Panamericane. Tendinţele actuale de dezvoltare a transporturilor şi sistemelor de comunicaţii. 

7. Problemele geodemografice ale societăţii contemporane. 
Discrepanţele spaţiale între regiunile producătoare şi consumătoare de bunuri de consum. 

Problemele social-economice în anumite regiuni ale lumii. Problemele fluxurilor migraţioniste. 
Indicii sarcinii demografice în statele lumii. Prognoza evoluţiei populaţiei lumii. 

8. Situaţia geoeconomică din Republica Moldova. 
Aprecierea situaţiei geoeconomice şi geopolitice din Republica Moldova. Caracteristica 

ramurilor economiei naţionale. Relaţiile economice internaţionale – semnificaţii geoeconomice. 
 

 
MACROECONOMIE 

Total ore: 150. Puncte credite: 5. 
Autor: Aurelia TOMŞA, dr., conf. univ. 

 
Scopul cursului 

Prin această disciplină se urmăreşte:  
• Aprofundarea cunoştinţelor studenţilor în domeniul teoriei economice şi a 

macroeconomiei în special; 
• Familiarizarea studenţilor cu categoriile macroeconomice de bază; 
• Analiza modelelor macroeconomice în condiţiile economiei dezechilibrate şi a 

economiei deschise; 
• Analiza modelelor de echilibru şi dezechilibru macroeconomic; 
• Familiarizarea studenţilor cu mecanismele de funcţionare a economiei de piaţă, 

însuşirea de către aceştia a posibilităţilor de aplicare a analizei macroeconomice în 
activitatea practică. 

 
Obiectivele / Rezultatele învăţării 

La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 
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• să explice conceptele sistemului categorial al macroeconomiei, cerere agregată, ofertă 
agregată, piaţa muncii, piaţa monetară, inflaţie, şomaj, creştere economică, economie 
deschisă; 

• să se familiarizeze cu instrumentele si metodele macroeconomice contemporane; 
• să cunoască şi să monitorizeze factorii macroeconomici de influenţare a economiei 

II. La nivel de aplicare: 
• să obţină abilităţi în domeniul analizei fenomenelor macroeconomice; 
• să cunoască particularităţile funcţionării pieţelor economiei naţionale; 
• să cunoască metodele şi mecanismele de evaluare a rezultatelor la nivel 

macroeconomic. 
III. La nivel de integrare: 
• să cunoască esenţa proceselor macroeconomice şi să fie capabili să realizeze cercetări 

în acest domeniu; 
• să fie capabili să elaboreze şi să evalueze politici de echilibrare procesele 

macroeconomice; 
•  sa însuşească deprinderi în domeniul analizei macroeconomice. 

 
Unităţi de conţinut 

Tema 1. Obiectul, scopul şi metodele macroeconomiei 
 Concepte. Scopul şi obiectul de studiu al ştiinţei. Macroeconomie. De ce este necesară 

macroeconomia? Legătura cu alte discipline. Istoricul cursului. Metode folosite în analiza 
macroeconomica. Surse de date, referinţe bibliografice.  

Tema 2. Instabilitatea macroeconomică şi fluctuaţiile ciclice 
Ciclul economic. Cauzele fluctuaţiilor ciclice. Tipurile şi clasificarea ciclurilor în 

economie. Cicluri de afaceri în condiţiile rigidităţii preţurilor. Ciclurile reale de afaceri. Factorii 
şi determinanţii fluctuaţiilor ciclice. Fazele ciclului economic. Indicatorii ciclului economic.  

Tema 3. Evaluarea rezultatelor activităţii economice 
Măsurarea agregatelor macroeconomice. Concepte. Indicatorii macroeconomici. Metode de 

evaluare a indicatorilor macroeconomici. PIB nominal şi real. Deflatorul PIB. PIB potenţial. 
PIB-ul de echilibru. Vn,VP,VPD,PNB,PNN,PIB,PIN, PIB-ul şi bunăstarea populaţiei. 
Compromisul echitate-eficienţă. Analiza indicatorilor macroeconomici pentru RM.  

Tema 4. Piaţa muncii şi echilibrul ei. 
Concepte. Cauzele şi formele şomajului. Tipologia şomajului. Rata naturală a şomajului. 

Măsurarea şomajului. Costurile şomajului. Legea lui Okun. Histereza şomajului. Efectele 
modificării salariului asupra ocupării. Sindicatele. Teoria salariului de eficienţă. Politici 
antişomaj. Analiza ocupării şi şomajului în RM. 

Tema 5. Procesele inflaţioniste şi stabilitatea preţurilor. 
Cauzele, formele şi natura inflaţiei contemporane. Modelele inflaţiei prin cerere. Modelul 

inflaţiei prin ofertă. Evaluarea inflaţiei. Curba lui Phillips şi interpretarea ei. Ecuaţia curbei lui 
Phillips şi sensul ei economic. Evaluarea ratei de sacrificiu. Inflaţia şi creşterea economică. 
Histereza inflaţiei. Dihotomia şi neutralitatea banilor. Deflatorul PIB. Indicii preţurilor 
Laspeyres, Paasche, Fişher. Inflaţionarea şi deflaţionarea în economie. Costurile inflaţiei şi 
politici antiinflaţioniste. 

Tema 6. Modelul AD-AS. Echilibrul macroeconomic general. 
Cererea agregată şi determinanţii cererii agregate. Curba cererii agregate şi efectele ce 

influenţează traiectoria curbei .Consumul: componentă a cererii agregate: ecuaţia, funcţia şi 
interpretarea grafică. Înclinaţia marginală spre consum. Rata consumului. Investiţiile: funcţiile, 
ecuaţia şi interpretarea grafică. Înclinaţia marginală spre investiţii. Economiile: funcţiile, ecuaţia 
şi interpretarea grafică. Înclinaţia marginală spre economii. Multiplicatorii investiţiilor. Rata 
dobânzii ca factor decesiv în modificarea investiţiilor. Rata dobânzii reală şi nominală. Rata 
dobânzii ex-post. Rata dobânzii ex-ante. Achiziţii guvernamentale: funcţiile, ecuaţia şi 
interpretarea grafică. Exportul net – ca determinant al cererii agregate. Echilibrul dintre economii 
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şi investiţii în economia închisă. Oferta agregată şi determinanţii ofertei agregate. Curba ofertei 
agregate şi ecuaţia ei algebrică. Modelul keynesian al ofertei agregate. Modelul salariilor rigide. 
Modelul preţurilor fixe. Modelul informaţiei asimetrice. Modelul incompetenţei lucrătorilor. 
Curba lui Phillips ca reflectare a curbei ofertei agregate. Modelul clasic al ofertei agregate. 
Curbele ofertei agregate în diferite situaţii economice. (studii de caz).  

Relaţiile dintre cererea agregată şi oferta agregată în scopul atingerii echilibrului 
macroeconomic general. Echilibrarea sistemelor economice în modelul AD-AS.  

Tema 7. Piaţa monetară şi mecanismele pieţei monetare 
Componentele şi structura pieţei monetare. Condiţiile de echilibru al pieţei monetare. Masa 

monetară şi baza monetară. Agregatele monetare. Modelul ofertei de bani. Metode de 
reglementare a ofertei monetare. Cererea de bani. Teorii ale cererii de bani. Teoria neutralităţii 
banilor. Instrumente ale politicii monetar-creditare. Efectele de transmisie şi de multiplicare a 
politicii monetar-creditare. Efectul Fişer. Piaţa monetară în RM.  

Tema 8.Modelul IS-LM. Echilibrul simultan pe piaţa bunurilor şi a capitalului. 
Modelul IS-LM. Caracteristicile şi ecuaţiile modelului. Crucea lui Keynes: construirea şi 

explicarea ei. Cheltuielile planificate şi reale. Construirea şi caracteristicile curbei IS. 
Construirea şi caracteristicile curbei LM. Deplasarea şi panta curbelor în modelul IS-LM. 
Ecuaţiile algebrice în modelul IS-LM. Piaţa soldurilor monetare. Eficienţa politicilor bugetar-
fiscale şi monetar-creditare în modelul IS-LM. Metode de reglementare a ofertei monetare. 
Teoria preferinţei pentru lichiditate. Echilibrul în cazul preţurilor fixe şi în cazul preţurilor 
flexibile. Echilibrul pieţei monetare şi rolul ratei dobânzii în asigurarea echilibrului. Rezolvarea 
dezechilibrelor prin modelul IS-LM. Construirea curbei AD în baza modelului IS-LM. Efectul 
Pigu. Teoria deflaţiei datoriei. Interacţiunea dintre modelul IS-LM şi AD-AS. Utilizarea 
modelului IS-LM în economia reală. 

Tema 9. Politica bugetar-fiscală. Cheltuielile guvernamentale şi datoria de stat. 
Sectorul guvernamental. Politica bugetar-fiscală şi bugetul de stat. Deficitul şi excedentul 
bugetar şi impactul asupra economiei. Metode de finanţare a deficitului bugetar. Senioraj. 
Efectul Oliver-Tanzi. Curba lui Laffer. Gradul de îndatorare a statului şi metode de finanţare a 
datoriei de stat. Impozitele şi impactul lor asupra PIB-ului. Efectele de transmisie şi de 
multiplicare a politicii bugetar-fiscale. Stabilizatorii automaţi. Costurile deficitului şi 
excedentului bugetar.  

Tema 10. Economia deschisă şi balanţa de plăţi externe 
Economia deschisă: caracteristici şi factori de influenţă. Aspectele macroeconomice ale 

teoriilor comerţului internaţional. Evaluarea gradului de deschidere a economiei. Echilibrul 
macroeconomic general în modelul economiei deschise. Comerţul exterior şi identitatea 
macroeconomică de bază. Eficienţa exportului şi importului. Balanţa de plăţi externe şi structura 
ei. Contul curent şi structura contului curent. Contul mişcărilor de capital şi structura lui. Ecuaţia 
balanţei de plăţi. Rezervele valutare şi operaţiuni cu rezerve. Modelul balanţei de plăţi şi 
asigurarea echilibrului BPE. Modelul datoriei dependenţei interne şi externe şi a deficitului 
balanţei de plăţi. Criza balanţei de plăţi. Politrica de echilibrare a balanţei de plăţi. 

 Tema 11 Piaţa valutară şi ratele de schimb 
Piaţa valutară şi componentele ei. Cererea şi oferta de valută. Rata de schimb şi factorii care 

o influenţează. Evaluarea ratei de schimb nominale şi reale. Teoria parităţii capacităţii de 
cumpărare. Sistemul monetar internaţional şi european. Sistemul ratelor fixe şi flexibile. 
Funcţiile exportului net şi a ratei de schimb. Interpretarea grafică. 

Tema 12Creşterea economică şi dezvoltarea economică . 
 Creşterea economică. Natura creşterii economice. Factorii creşterii economice. Beneficiile 

şi costurile creşterii economice. Teorii ale creşterii economice. Rolul productivităţii. Creşterea 
economică şi politicile publice. Modele de creştere economică. 
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BAZELE MANAGEMENTULUI INTERNAŢIONAL 
 

Total ore: 150 ore 
P.C. – 5  

Autori: Zorina ŞIŞCAN, conf. univ., dr. hab., 
Maia PISANIUC, dr.conf.univ. 

 
Scopul cursului: 

Formarea la studenţi a competenţelor: manageriale principale de organizare, planificare, 
motivare şi control în mediul internaţional actual. 

 
Obiectivele cursului 

În urma audierii cursului studentul va avea următoarele abilităţi : 
I. La nivel de cunoaştere: 

- Înţelegerea şi utilizarea specializată a conceptelor, abordărilor, teoriilor, modelelor 
manageriale. 

- Capacitatea de a deosibi funcţiile principale; 
II. La nivel de aplicare: 

- Va putea să planifice activităţile în orice tip de organizaţie.  
- Va putea să organizeze lucrul, timpul şi spaţiul corect şi eficient. 
- Va putea să ia deciziile operative şi calitative.  
- Va putea aplica formele şi metodele de motivare a personalului şi de control 

organizaţional. 
III. La nivel de integrare: 

- Va putea determina rolul managerului în context global; 
- Va putea utiliza informaţia despre companiile internaţionale şi determina rolul lor în 

relaţiile economice internaţionale. 
 

Unităţi de conţinut: 
Tema1. Evoluţia managementului şi a metodologiei acestuia 
Tema 2. Funcţia de planificare a managementului: 
Tema 3. Roluri şi competenţe manageriale. Comunicarea managerială 
Tema 4. Decizie managerială 
Tema 5. Funcţia managerială de organizare 
Tema 6. Comportament organizaţional şi liderism 
Tema 7. Motivarea personalului 
Tema 8. Funcţiile manageriale de control şi evaluare 
Tema 9. Schimbarea organizaţională şi inovaţia  
 
 

 
ECONOMIE MONDIALĂ 

Total: 150 ore. Puncte credite: 5. 
Autor: Boris CHISTRUGA, dr. hab., prof. univ. 

Marina POPA, lector superior 
 

Scopul cursului 
Scopul cursului constă în prezentarea fundamentelor economiei mondiale, a caracteristicilor 

principalilor actori economici ai globalizării, a circuitului economic mondial, analiza teoriilor şi 
modelelor în EM, aplicarea lor în practica internaţională. 
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Obiectivele/Rezultatele învăţării 
La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 
− să determine obiectivul de studiu al disciplinei; 
− să definească criteriilor de clasificare a proceselor de dezvoltare economica; 
− să identifice cadrul specific de înţelegere a proceselor şi mecanismelor din piaţa 

internaţională şi naţională precum şi implicaţiile pe care pieţele internaţionale de 
mărfuri, servicii şi capital le au în cadrul unei economii funcţionale. 

II. La nivel de aplicare: 
− să stabilească rolul şi locul economiilor naţionale în economia mondiala; 
− să determine impactul politicilor economice asupra creşterii economice; 
− să identifice principalele fluxuri economice internaţionale: RVFI, informaţia şi noile 

tehnologii, migraţia internaţională; 
− să perceapă criteriile de clasificare a ţărilor lumii în baza indicatorilor 

macroeconomici şi a Organizaţiilor Economice Internaţionale; 
− să determine gradul de implicare a Republicii Moldova în circuitul economic 

mondial. 
III. La nivel de integrare: 
− să analizeze structura şi eficienţa cadrului instituţional al economiei mondiale; 
− să utilizeze documentele elaborate în cadrul organizaţiilor economice internaţionale, 

astfel să determine nivelul de dezvoltare a ţărilor lumii prin prisma fluxurilor 
internaţionale. 

 
Unităţi de conţinut 

1. Economie mondială ca ştiinţă. Obiectivele şi sarcinile cursului „Economie Mondială”. 
Economie mondială – definire, etape de constituire, caracteristici. Sistemul economiei mondiale. 

2. Globalizarea economică ca proces continuu şi inevitabil şi impactul ei asupra EM. 
Promovarea procesului de mondializare prin prisma internaţionalizării şi transnaţionalizării. 

3. Rolul corporaţiilor transnaţionale în economia mondială. Filialele-fiice ale STN şi 
diversitatea lor. Relaţiile CTN cu statele naţiune (statele-gazdă, statele de origine). 

4. Integrarea economică şi regionalizare. Analiza conceptului de integrare economică. 
Premisele integrării economice interstatale. Principalele forme şi etape de integrare economică 
interstatală. 

5.Sistemul Organizaţiilor Economice Internaţionale: noţiuni, rolul lor în economia 
mondială. Tipuri şi forme ale organizaţiilor economice internaţionale. 

6. Tipologia ţărilor lumii. Grupul ţărilor dezvoltate: caracteristica economică generală, locul 
şi rolul lor în economia mondială. Potenţialul economic al ţărilor dezvoltate. G-8. OCDE. G20. 

7. Ţările în curs de dezvoltare şi problemele specifice acestora. Noile state industrializate: 
caracteristica economică generală, locul şi rolul lor în economia mondială. Grupul ţărilor 
emergente. 

8. Ţările în tranziţie. Consensul de la Washington şi Post Washington.  
9. Circuitul economic mondial şi REI. Comerţul internaţional. 

10. Fluxurile internaţionale de capital. Investiţii străine: concept, tipologie, factori 
determinanţi şi opinii teoretice. Impactul investiţiilor străine asupra economiei ţărilor lumii. 

11. Migraţia internaţională – cauze, efecte economice şi sociale. Particularităţile migraţiei 
populaţiei şi a forţei de muncă la etapa actuală. 

12. Specificul problemelor globale la etapa contemporană. Problema ecologica, terorismul 
internaţional, problema polarizării economiei mondiale. 
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BAZELE CONTABILITĂŢII 
Total ore: 120. Puncte credite: 4 

Autor: Lilia GRIGOROI, conf.univ.dr. 
 

Scopul cursului 
Bazele contabilităţii este disciplina de introducere în domeniul contabilităţii prin care, 

gradat şi metodic, se ia cunoştinţă cu elementele teoretice fundamentale ale obiectului şi metodei 
sale, cu principiile, procedeele şi mijloacele specifice concepute şi folosite pentru obţinerea, 
valorificarea şi stocarea informaţiilor cu privire la patrimoniu, situaţia şi poziţia financiară, 
precum şi performanţele financiare ale unei entităţi. 

 
Obiectivele / Rezultatele învăţării 

La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili:  
I. La nivel de cunoaştere:  
 să definească conceptele de bază cu care operează contabilitatea: patrimoniu, active, 

pasive, capital propriu, datorii, consumuri, cheltuieli, venituri; 
 să descrie procedeele de bază ale contabilităţii: bilanţ contabil, dubla înregistrare, 

cont contabil, balanţa de verificare; 
 să interpreteze principiile contabilităţii şi cerinţele calitative ale informaţiei; 
 să recunoască în diferite contexte elementele patrimoniului la categoriile 

corespunzătoare; 
II. La nivel de aplicare:  
 să realizeze analize ale unor situaţii practice din domeniul contabilităţii; 
 să elaboreze sinteze tematice, evidenţiind domenii de aplicaţie practică a 

contabilităţii; 
 să prelucreze datele şi documentele primare în vederea înregistrării; 
 să analizeze tranzacţiile principale în vederea contabilizării; 
 să emită judecăţi asupra unor enunţuri cu conţinut contabil; 
 să formuleze formule contabile pentru principalele tranzacţii;  

III. La nivel de integrare / creativ: 
 să aprecieze semnificaţia contabilităţii în sistemul economic în general şi în cadrul 

entităţii economice, în special. 
 să propună strategii pentru interpretarea şi contabilizarea patrimoniului; 
 să dezvolte soluţii unor probleme contabile teoretice şi practice; 
 să dezvolte ipoteze personale pentru explicarea unor situaţii contabile. 

 
Unităţile de conţinut 

1. Utilitatea şi rolul contabilităţii în procesul decizional 
Necesitatea contabilităţii în procesul decizional şi funcţiile acesteia. Cadrul normativ al 

contabilităţii în Republica Moldova. Principiile de bază ale contabilităţii. Contabilitatea 
financiară şi de gestiune. 

2. Obiectul şi metoda contabilităţii 
Obiectul de studiu al contabilităţii. Activele: clasificarea şi caracteristica. Pasivele: 

clasificarea şi caracteristica. Noţiuni privind consumurile şi cheltuielile. Noţiuni privind 
veniturile întreprinderii şi rezultatele financiare. Metoda contabilităţii. 

3. Bilanţul contabil – procedeu specific metodei contabilităţii 
Noţiunea şi importanţa bilanţului contabil. Conţinutul şi structura bilanţului contabil. 

Modificările bilanţiere influenţate de operaţiile economice.  
4. Contul contabil, dubla înregistrare şi balanţa de verificare – procedee specifice 

metodei contabilităţii 
Noţiuni privind contul contabil, destinaţia şi structura acestuia. Conturile de activ şi 

conturile de pasiv: caracteristica şi modul lor de funcţionare. Structura şi aplicarea Planului de 
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conturi. Dubla înregistrare şi formulele contabile. Conturile sintetice şi analitice: aplicarea şi 
corelaţia acestora. Balanţa de verificare şi importanţa ei.  

5. Schema generală a contabilităţii principalelor operaţii economice  
Schema generală a contabilităţii operaţiilor de aprovizionare cu bunuri. Schema generală a 

contabilităţii consumurilor. Schema generală a contabilităţii cheltuielilor. Schema generală a 
contabilităţii veniturilor. Schema contabilităţii determinării rezultatelor financiare. 

6. Evaluarea şi calculaţia ca procedee ale metodei contabilităţii 
Evaluarea patrimoniului în contabilitate. Calculaţia ca procedeu al metodei contabilităţii.  
7. Documentaţia ca procedeu al metodei contabilităţii  
Noţiuni privind documentele şi clasificarea acestora. Modul de întocmire şi prelucrare a 

documentelor. Registrele şi formele de contabilitate. 
8. Inventarierea ca procedeu al metodei contabilităţii 
Noţiunea şi modul de îndeplinire al inventarierii. Reflectarea rezultatelor inventarierii în 

contabilitate. 
9. Rapoartele financiare şi semnificaţia acestora în contabilitate 
Noţiuni privind rapoartele financiare. Caracteristica generală a rapoartelor financiare. 
 
 
 

STATISTICA 
Total ore: 120. Puncte credite: 4  

Autori: PÂRŢACHI I., prof. univ., dr., GONCEAROV T., conf. univ., dr.,  
HÂRBU E., conf. univ. dr., RUSU V., conf. univ., dr.,  

VEREJAN O., conf. univ., dr., BRADU M., conf. univ., dr.,  
TOLPINSCHI V., conf. univ., dr., AGAFIŢA V., lector superior,  

ŢARIGRADSCHI A., lector superior, HÂNCU L., lector superior,  
ENACHI N., lector superior, TATARU A., lector superior. 

 
Scopul cursului 

Formarea la studenţi a competenţelor de cunoaştere şi înţelegere a metodelor statistice în 
obţinerea informaţiilor prin observarea statistică, prelucrarea primară a informaţiilor brute, 
obţinerea de indicatori cu un grad avansat de generalizare, în analiza şi interpretarea rezultatelor 
obţinute, însuşirea metodologiei de estimare şi de analiză a rezultatelor social-economice. 

 
Obiectivele /Rezultatele învăţării 

La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 

- să cunoască sfera de cuprindere a sistemului informaţional statistic utilizat de 
statistică; 

- să se familiarizeze cu instrumentul teoretic de prelucrare a informaţiilor brute pentru 
a obţine indicatori statistici cu un grad avansat de generalizare; 

- să obţină deprinderile în vederea calculării indicatorilor statistică cu un conţinut mai 
profund şi caracter sintetic; 

- să poată evidenţia legităţile specifice unor anumite fenomene şi procese socio-
economice; 

- să poată efectua analiza şi reprezentarea rezultatelor obţinute în urma prelucrării 
datelor statistice. 

II. La nivel de aplicare: 
- să cunoască metodele de observare statistică (rapoarte statistice, anchete, sondaje, 

recensăminte, monografii etc.); 
- să obţină cunoştinţe în vederea utilizării corecte a metodelor de prelucrare a datelor 

primare; 
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- să poată selecta corect caracteristicile pentru analiza corelaţiilor dintre variabilele 
incluse în calcule; 

- să ştie a analiza evoluţia în timp a fenomenelor şi proceselor socio-economice; 
- să găsească acele metode de prezentare a rezultatelor obţinute în vederea posibilităţii 

de “citire” mai uşoară a datelor. 
III. La nivel de integrare: 
- să aprecieze rolul statisticii în asigurarea din punct de vedere informaţional a tuturor 

utilizatorilor; 
- de a opera de sine stătător cu informaţiile de natură economică; 
- să-şi formeze o atitudine aparte în vederea utilizării datelor statistice în cadrul 

seminarelor, conferinţelor , meselor rotunde, mass-media. 
 

Unităţi de conţinut 
1. Statistica – instrument al studierii proceselor şi fenomenelor socio-economice.  
Locul şi particularităţile statisticii ca obiect şi metodă în sistemul ştiinţelor sociale şi 

economice. Organizarea şi desfăşurarea unei cercetări statistice concrete. Concepte de bază 
utilizate în investigarea statistică a fenomenelor economice şi sociale. 

2. Observarea şi sistematizare datelor statistice  
Esenţa, formele şi metodele de observare statistică. Elaborarea planului de organizare şi 

desfăşurare a unei observări statistice. Verificarea autenticităţii datelor obţinute prin observarea 
statistică. Concepte de eroare în statistică. Noţiuni generale despre prelucrare. Prelucrarea 
primară şi secundară a datelor. Centralizarea datelor statistice şi felurile ei. Gruparea statistică ca 
bază a prelucrării ştiinţifice a datelor statistice şi felurile ei. Prezentarea rezultatelor prelucrării 
sub formă de serii, tabele şi grafice statistice. 

3. Indicatori statistici. Mărimi relative  
Noţiune de indicator statistic. Tipuri de indicatori statistici. Mărimile relative. Tipuri de 

mărimi relative. 
4. Indicatorii tendinţei centrale 
Conceptul şi clasificarea mărimilor medii. Media aritmetică şi proprietăţile ei. Media 

geometrică, media armonică, media pătratică şi utilizarea lor. Cuantilele (mediana, quartilele, 
decilele, centilele, mediala). Valoarea modală (dominanta sau modul). 

5. Indicatori ai variaţiei.  
 Noţiuni generale despre indicatorii variaţiei. Indicatorii simpli ai variaţiei. Indicatorii 

sintetici ai variaţiei. Asimetria 
6. Analiza statistică a seriilor cronologice  
Noţiuni generale despre seriile de timp sau cronologice (SCR). Clasificarea seriilor 

cronologice. Sistemul de indicatori statistici ai SCR. Noţiuni generale privind ajustarea seriilor 
cronologice. Ajustarea SCR prin diferite metode şi procedee. Extrapolarea seriilor cronologice 
(SCR).  

7. Indicii statistici (metoda indicilor) 
Noţiuni generale despre indici statistici. Clasificarea indicilor statistici. Indicii individuali.  
Indici agregaţi. Sisteme de pondere folosite la construirea indicilor de grup. 

Descompunerea în factori a indicatorilor complecşi. Indicii de grup calculaţi ca medie a 
indicatorilor individuali.  

8. Sondajul statistic  
Noţiuni generale privind selecţia statistică. Tipuri de sondaj. Reprezentativitatea 

eşantionului. Erorile cercetării selective. Calculul volumului eşantionului. Extinderea rezultatelor 
selecţiei asupra colectivităţii generale. 

9. Analiza statistică a legăturilor dintre variabilele economice  
Conceptul de legătură statistică. Tipuri de legături între variabilele economice. Metode 

elementare de caracterizare a legăturilor dintre variabile. Metoda regresiei. Indicatorii sintetici ai 
corelaţiei. 
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10. Indicatorii sintetici ai rezultatelor activităţii economice. 
Obiectivele şi importanţa calculelor macroeconomice privind rezultatele activităţii. 

Agregatele macroeconomice şi metodele de calcul ale acestora. Metodele de calcul al produsului 
intern brut.  

Calcularea ritmului creşterii economice. 
 
 

TEHNICI DE COMUNICARE ORALĂ ÎN AFACERI 
 

 Total ore 120 
Puncte credite-4  

Autori: L. DIACONU, P. GROZAV 
  

Scopul cursului 
Formarea şi dezvoltarea deprinderilor necesare utilizării limbii moderne în general şi în 

scopuri profesionale, prin dezvoltarea următoarelor competenţe: lingvistica, discursivă, strategică 
şi socio-culturală. 

 
Obiectivele / Rezultatele învăţării 

La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere:  
• Dezvoltarea competentelor de comunicare specializată 
• Acumularea cunoştinţelor lingvo-comunicative din domeniul economic. Înţelegerea 

unor mesaje scrise şi orale emise în limba engleză. 
• Extragerea informaţiei relevante dintr-un material studiat. 

II. La nivel de aplicare: 
• Expunerea opiniilor şi susţinerea lor cu pertinenţă, aducând explicaţii si argumente. 
• Iniţierea şi participarea la conversaţie pe teme cotidiene şi profesionale 
• Dezvoltarea abilităţilor de comunicare orală privind interesele sale şi domeniul său 

profesional. 
III. La nivel de integrare: 
• Integrarea într-o discuţie cu subiect economic anglofon. 
• Comunicarea eficientă într-un mediu de afaceri în care este necesară utilizarea limbii 

engleze. 
 

Unităţi şi conţinut: 
1. Product and price. Classification of products. Brands. E-commerce. 
2. Marketing. Market structure and competition. 
3. Advertising and promotional tools. Starting presentations. Creating, and presenting an 

advertising campaign  
4. Business Ethics  
5. The Role of Government  
6. The Business Cycle  
7. International Trade  
8. Communication .Good communicators. Internal communication..  
9. Language Registers 
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TEHNICI DE COMUNICARE ORALĂ ÎN AFACERI (LIMBA FRANCEZĂ) 
 

Total ore: 120. Puncte credite 4 
Autori: Valentina DAMIAN,  

Lilea DÎRUL, 
Ala HANGANU 

 
Scopul cursului 

Cursul Tehnici de comunicare orală în afaceri (limba franceză) are ca scop dezvoltarea 
competenţelor de comunicare în tratarea temelor ce ţin de domeniul de specialitate. 

  
Obiectivele / Rezultatele învăţării 

La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere:  
• să înţeleagă o limbă orală standard în direct sau la radio/tv/internet asupra unor 

subiecte ce ţin de specialitate; 
• să poată urmări atent o intervenţie de o anumită durată şi o argumentaţie complexă cu 

condiţia ca subiectul să fie destul de familiar şi ca planul general al expunerii să fie 
arătat prin indicatori expliciţi; 

• să stăpânească o gamă destul de vastă de mijloace de comunicare pentru a face 
descrieri clare, a-şi exprima punctul de vedere şi a desfăşura o argumentare fără a-şi 
căuta cuvintele în mod manifest. 

II. La nivel de aplicare: 
• să poată prezenta descrieri clare şi detaliate într-o gamă vastă de subiecte legate de 

domeniul său de specialitate; 
• să poată lansa, continua şi încheia satisfăcător un discurs respectând în mod eficace 

ordinea luării de cuvânt; 
• să poată folosi un număr limitat de articulatori pentru a-şi lega frazele într-un discurs 

clar şi coerent, cu toate că într-o intervenţie mai lungă pot apărea şi unele întreruperi. 
III. La nivel de integrare: 
• să comunice spontan, dând dovadă de bună stăpânire a gramaticii, lexicului şi 

situaţiei, fără a lăsa impresia că este nevoit să restrângă ceea ce doreşte să spună cu 
un grad de formalism adaptat la împrejurări; 

• să poată produce un mesaj scris coerent, clar şi inteligibil. 
  

Unităţi şi conţinut: 
1. Les secteurs et les fonctions du tourisme. 
2. Tourisme récepteur et émetteur. 
3. Demande et offre d’emploi.  
4. L’accueil et l’assistance touristique. 
5. Rechercher et communiquer des renseignements sur les programmes de loisir. 
6. Les monuments de Paris. 
7. Voyages à travers les régions de la France. 
8. Moyens de transport : train, avion, bateau, transport en vile, etc. 
9. Techniques d’audition.  
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LIMBA II (ENGLEZA) 
 Total ore 120 

 Puncte credite: 4 
 Autor: Lidia PANAINTE, lector superior 

 
Scopul cursului 

Studierea disciplinei Limba străină II are drept scop dezvoltarea competenţelor de 
comunicare scrisă şi orală în context socio-cultural şi profesional. 

  
Obiectivele / Rezultatele învăţării 

La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 
• să înţeleagă expresii cunoscute şi propoziţii foarte simple referitoare la persoana sa, la 

familie şi la împrejurări concrete, când se vorbeşte rar şi cu claritate; 
• să înţeleagă nume cunoscute, cuvinte şi propoziţii foarte simple, de exemplu, din 

anunţuri, afişe sau cataloage. 
II. La nivel de aplicare: 
• să comunice într-o conversaţie simplă, cu condiţia ca interlocutorul să fie dispus să 

repete sau să reformuleze frazele sale într-un ritm mai lent; 
• să formuleze întrebări simple pe teme cunoscute sau de necesitate imediată şi să 

răspundă la asemenea întrebări; 
• să se descurce cu numerele, cantităţile, bani şi timpul; 
• să scrie o carte poştală scurtă şi simplă, de exemplu, cu salutări de vacanţă; 
• să completeze un formular cu detalii personale, de exemplu, să-şi scrie numele, 

naţionalitatea şi adresa pe un formular de hotel. 
La nivel de integrare / creativ: 
• să citească un text foarte scurt şi repetat, de exemplu, pentru a prezenta un 

conferenţiar sau propune un toast; 
• să producă mesaje scurte şi simple în context personal şi profesional. 

 
Unităţi de conţinut 

1. The English alphabet. Nice to meet you. Describing yourself 
2. The classroom, common objects, classroom language. Shapes, colours and materials.  

 Number 1-20. 
3. What are you doing? Everyday activities. Meals. Dining out. 
4. The house I live in. My flat. Our family. On weather 
5. My job. Professions and trades. English holidays. 
6. Sightseeing. Passenger transport. Giving directions 
7. Our weekend. Postal services. Telephoning. Writing a postcard. 
8. Money. Bank services. Doing shopping. Buying foodstuffs. Clothing. 
 
  

LIMBA STRAINA II (FRANCEZA) 
 Total ore 120 

 Puncte credite 4  
 Autor : Marina RUDENCO, lector universitar  

 
Scopul cursului 

Studierea disciplinei Limba străină II are drept scop dezvoltarea competenţelor de 
comunicare scrisă şi orală în context socio-cultural şi profesional.  
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Obiectivele /Rezultatele învăţării 
La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili:  
I. La nivel de cunoaştere: 

- să înţeleagă expresii cunoscute şi propoziţii foarte simple referitoare la persoana sa, 
la familie şi la împrejurări concrete, când se vorbeşte rar şi cu claritate;  

- să înţeleagă nume cunoscute, cuvinte şi propoziţii foarte simple, de exemplu, din 
anunţuri, afişe, cataloage. 

II. La nivel de aplicare: 
- să se descurce într-o conversaţie simplă, cu condiţia ca interlocutorul să fie dispus 

să repete sau să reformuleze frazele sale într-un ritm mai lent; 
- să formuleze întrebări simple pe teme cunoscute sau de necesitate imediată şi să 

răspundă la asemenea întrebări; 
- să se descurce cu numerele, cantităţile, bani şi timpul; 
- să scrie o carte poştală scurtă şi simplă, de exemplu, cu salutări de vacanţă; 
- să completeze un formular cu detalii personale, de exemplu, cu salutări de vacanţă;  
- să completeze un formular cu detalii personale, de exemplu să-şi scrie numele, 

naţionalitatea şi adresa pe un formular de hotel . 
III. La nivel de integrare/creativ: 

- să citească un text foarte scurt şi repetat, de exemplu, pentru a prezenta un 
conferenţiar sau propune un toast; 

- să producă mesaje scurte şi simple în context personal şi profesional  
 

Unităţi de conţinut 
1. Alfabet français. Présentations . Professions Les nombres . L’indicatif présent des 

verbes réguliers . 
2. Rencontres . L’interrogation . Le présent des verbes irréguliers. Le genre et le nombre 

du nom et de l’adjectif . 
3. Agenda . Activités journalières . L’adjectif possessif . L’expression de la quantité. Les 

verbes pronominaux . 
4. Invitations . La famille . Le logement . Le passé composé . Le futur proche . Les 

pronoms toniques . 
5. Vacances . Réserver une chambre a l’hôtel . Les pronoms personnels COD. L’ 

imparfait et le passé composé. 
6. Boutiques et achats . Les vêtements . La météo . L’adjectif et le pronom démonstratifs . 

Le futur simple .La comparaison . 
7. Itinéraires . La ville . Les transports en commun . L’impératif . Les nombres ordinaux . 

Les pronoms y et en . 
8. Sorties . Au restaurant . Gastronomie et restauration . L’expression de la quantité . Le 

conditionnel présent .  
 
 

LIMBA STRĂINĂ II (GERMANA) 
Total ore: 120 ore 

Puncte credite: – 4. 
Autor: Irina GUŢUL-GORDIENCO 

 
Scopul cursului 

Studierea disciplinei Limba străină II are drept scop dezvoltarea competenţelor de 
comunicare scrisă şi orală în context socio-cultural şi profesional. 
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Obiectivele / Rezultatele învăţării 
La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 
• să înţeleagă expresii cunoscute şi propoziţii foarte simple referitoare la persoana sa, la 

familie şi la împrejurări concrete, când se vorbeşte rar şi cu claritate; 
• să înţeleagă nume cunoscute, cuvinte şi propoziţii foarte simple, de exemplu, din 

anunţuri, afişe sau cataloage. 
II. La nivel de aplicare: 
• să comunice într-o conversaţie simplă, cu condiţia ca interlocutorul să fie dispus să 

repete sau să reformuleze frazele sale într-un ritm mai lent; 
• să formuleze întrebări simple pe teme cunoscute sau de necesitate imediată şi să 

răspundă la asemenea întrebări; 
• să se descurce cu numerele, cantităţile, bani şi timpul; 
• să scrie o carte poştală scurtă şi simplă, de exemplu, cu salutări de vacanţă; 
• să completeze un formular cu detalii personale, de exemplu, să-şi scrie numele, 

naţionalitatea şi adresa pe un formular de hotel. 
III. La nivel de integrare / creativ: 
• să citească un text foarte scurt şi repetat, de exemplu, pentru a prezenta un 

conferenţiar sau propune un toast; 
• să producă mesaje scurte şi simple în context personal şi profesional. 

 
Unităţi de conţinut 

1. Erste Kontakte Sich begrüssen, sich und andere vorstellen, Herkunft angeben und 
danach fragen 

2. Leute. Leute Tätigkeiten beschreiben . Ein CV verfassen.  
3. Wohnen und Leben. Gegenstände im Haus und im Büro beschreiben.Lebensstil. 

Freizeit. Alltagsgegenstände. Faxanfragen von Unterwegs. 
4. Freizeit. Möglichkeiten, Erlaubnisse und Verbote. Private und berufliche Mitteilungen. 

Notizen 
5. Orientierung und Wege. Einen Stadtplan beschreiben. Wegbeschreibung. 

Einladungsbrief. Taxifahrt. 
6. DerAlltag.Den Alltag einer Person in der Gegenwart und in der Vergangenheit 

beschreiben. 
 
 

MANAGEMENTUL ÎN AFACERILE ECONOMICE INTERNAŢIONALE 
 

Total ore: 150 ore 
 P.C. – 5  

Autori: Zorina ŞIŞCAN, conf. univ., dr. hab. 
Maia PISANIUC, dr.conf.univ. 

 
Scopul cursului: 

Formarea la studenţi a competenţei: manageriale în afacerile economice internaţionale, 
pronunţând specificul afacerilor internaţionale şi naţionale în contextul megatendinţelor socio-
economice, precum şi competenţe în compararea sistemelor manageriale internaţionale. 

 
Obiectivele cursului 

În urma audierii cursului studentul va avea următoarele abilităţi : 
I. La nivel de cunoaştere: 

- înţelegerea şi utilizarea specializată a conceptelor, abordărilor, teoriilor, modelelor şi 
metodelor avansate din domeniul afacerilor economice internaţionale; 
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- capacitatea de a lua decizii în condiţii de incertitudine şi risc specifice afacerilor 
globale. 

II. La nivel de aplicare: 
- va avea abilitate de a evalua probleme complexe şi de a comunica în mod 

demonstrativ rezultatele evaluării proprii; 
- va avea capacitatea de a lucra în echipă,  
- va putea conduce şi de a motiva echipe de lucru multinaţionale;  
- Capacitate de a soluţiona probleme de diferit gen în afaceri interculturale. 

III. La nivel de integrare: 
- va putea determina rolul managerului în context global; 
- va putea utiliza informaţia despre companiile internaţionale şi determina rolul lor în 

relaţiile economice internaţionale 
 

Unităţi de conţinut: 
I. Tema 1. Iniţierea în conţinutul cursului MAEI 
II. Tema 2. Internaţionalizarea şi globalizarea afacerilor economice 
III. Tema 3. Managementul operaţiunilor export/import 
IV. Tema 4. Programul managerial de promovare a exporturilor. Organizarea 

târgurilor şi expoziţiilor 
V. Tema 5. Negocierea contractelor internaţionale 
VI. Tema 6. Principalele modalităţi de plată, INCOTERMS şi Riscuri în AEI 
VII. Tema 7. Leasing-ul, licenţierea şi franchising-ul 
VIII. Tema 8. Proiectarea şi gestionarea întreprinderilor mixte 
IX. Tema 9. Evoluţia structurilor organizaţionale sub impactul globalizării 
X. Tema 10. Managementul comparat şi cros-cultural 
 
 

BAZELE MARKETINGULUI 
Total ore: 120. Puncte credite: 4. 

Autor: Oxana SAVCIUC, dr., conf. univ. 
Tatiana GAUGAŞ, lector superior 

 
Scopul cursului 

Formarea la studenţi a competenţei:  
Disciplina “Bazele marketingului” prevede un complex de noţiuni, fenomene, tehnici şi 

modalităţi legate de investigarea pieţei întreprinderii/produsului, elaborarea şi argumentarea 
strategiilor şi a planurilor de marketing, organizarea şi gestionarea activităţii de marketing.  

 
Obiectivele / Rezultatele învăţării 

La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere şi înţelegere teoretică: 
• să determine obiectul de studiu al disciplinei “Marketing”; 
• să studieze şi să definească conceptele de bază, metodele şi principiile disciplinei 

“Marketing”: mix de marketing – produs, plasament/distribuţie, promovare, preţ; 
politică de marketing; capacitatea pieţei, cota absolută şi relativă de piaţă, ritm de 
evoluţie şi grad de saturaţie al pieţei; analiza şi comparaţia; ancheta, metodele de 
scalare a fenomenelor de marketing, studii motivaţionale.  

• să determine obiectivele disciplinei “Marketing”. 
II. La nivel de aplicare:  
• să conştientizeze şi să determine rolul şi poziţia marketingului în activitatea 

întreprinderii (în funcţie de profil); 
• să fie capabili de a evalua influenţa macromediului asupra activităţii întreprinderii 
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• să evalueze capacitatea pieţei (efective şi potenţiale) şi să găsească căi posibile de 
extindere şi dezvoltare a ei; 

• să poată utiliza cu succes metodele de colectare, prelucrare, analiză şi interpretare a 
informaţiilor primare şi secundare; 

• să poată releva factorii ce influenţează asupra procesului de luare a deciziei de 
cumpărare de către consumatori/utilizatori şi să găsească căi de influenţă asupra lor; 

• să fie capabili de a elabora politica de marketing a întreprinderilor şi organizaţiilor; 
• să conştientizeze problematica organizării activităţii de marketing în cadrul 

întreprinderii. 
III. La nivel de integrare: 
• să stabilească corelaţia funcţională dintre disciplina „Marketing” şi alte ştiinţe 

studiate: Matematica economică, Statistica, Microeconomia, Macroeconomia, 
Management;  

• să stabilească rolul şi funcţiile marketingului în activitatea întreprinderii; 
• să poată pregăti comunicate, eseuri şi rapoarte pe diverse aspecte ale activităţii de 

marketing; 
• să facă concluzii referitor la: tendinţele în cadrul mediului de marketing, piaţa 

produsului/serviciilor, politicile practice de marketing atât la nivel naţional, cât şi la 
nivel de întreprindere, eficienţa activităţii de marketing; 

• să aplice un spectru variat de metode, tehnici şi strategii de marketing la realizarea 
cercetărilor de marketing şi formularea deciziilor, să delimiteze avantajele şi 
dezavantajele lor în funcţie de caz. 

 
Unităţi de conţinut 

1. Conceptul de marketing şi funcţiile lui în economia de piaţă 
2. Mediul de marketing al întreprinderii 
3. Piaţa în viziunea de marketing 
4. Cercetări de marketing 
5. Cercetarea comportamentului consumatorului 
6. Studierea pieţei 
7. Previziuni de marketing 
8. Politici de marketing 
9. Politica de produs în mixul de marketing 

10. Politica de preţ în mixul de marketing 
11. Politica de distribuţie ca componentă a mixului de marketing 
12. Politica de promovare în mixul de marketing 
13. Organizarea activităţii de marketing 

 
 

DOCTRINE ECONOMICE 
Total ore: 60 Puncte credite: 2 

Autor: Mariana PRODAN, dr., lect. sup. 
 

Scopul cursului 
Formarea la studenţi a competenţei: de a analiza şi a aplica la realitatea economică 

contemporană totalitatea teoriilor şi conceptelor doctrinelor economice moderne. 
 

Obiectivele / Rezultatele învăţăturii 
La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 

- să explice conceptele: curent de gândire economică, doctrină economică, şcoală de 
gândire economică, teorie economică, geneză, metodologia şi metodele doctrinelor 
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economice; 
- să analizeze diverse doctrine şi teorii economice din prisma valabilităţii lor şi 

aplicabilităţii lor la economia contemporană; 
- să facă diferenţă între şcolile şi doctrinele economice, inclusiv teoriile şi ideile lor de 

bază. 
II. La nivel de aplicare: 

- să analizeze teoriile economice care stau la baza economiei contemporane; 
- să aplice teoriile şi conceptele economice cunoscute în crearea unei afaceri de succes. 

III. La nivel de integrare/creativ: 
- să propună modalităţi noi de implementare a unor teorii şi doctrine economice. 

 
Unităţi de conţinut: 

1. Gândirea economică din Antichitate şi Evul Mediu: 
Începuturile gândirii economice. Ideile economice din Orientul Antic şi Grecia antică. Evul 

mediu în căutarea justiţiei sociale. Gândirea economică românească în epoca feudală.  
2. Doctrina mercantilistă  
Geneza şi ideile comune ale mercantiliştilor. Particularităţile naţionale ale mercantilismului. 

Ideile mercantiliste în opera lui Dimitrie Cantemir. 
3. Şcoala fiziocrată. Doctrina liberalismului economic clasic 
Premisele apariţiei şcolii fiziocrate. Principiile doctrinei liberalismului economic clasic. 

Liberalismul economic clasic optimist şi pesimist. 
4. Doctrina naţionalismului şi protecţionismului economic 
Teoria forţelor productive ale naţiunii. Politica protecţionismului vamal şi efortul patriotic.  
5. Doctrina socialistă 
Şcolile utopică şi mic-burgheză. Socialismul marxist. 
6. Doctrina neoclasică 
Şcoala psihologică austriacă. Şcoala matematică elveţiană. Şcoala de la Cambridge. 
7. Doctrina instituţionalistă 
Conceptele de bază ale instituţionalismului. Neoinstituţionalismul 
8. Doctrina keynesistă. 
Teoriile de bază ale sistemului economic propus de Keynes. Politica economică keynesistă. 
9. Teoriile, şcolile şi doctrinele economice contemporane 
Neokeynesismul. Doctrina neoliberalismului economic. Neoinstituţionalismul economic. 

Evoluţia abordărilor micro- macro- şi mondoeconomice.  
 
 

DREPTUL AFACERILOR 
Total ore: 120. Puncte credite: 4. 

Autor: Natalia CIOBANU, lector superior. 
 

Scopul cursului 
Formarea la studenţi a competenţei: de apreciere şi motivare a diverselor fenomene din 

cadrul evoluţiei instituţiilor de drept al afacerilor. 
 

Obiectivele / Rezultatele învăţării 
La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 
• să explice conceptele: dreptul afacerilor, activitatea de întreprinzător, subiecte ale 

dreptului afacerilor, societate comercială, patrimoniul societăţilor comerciale, 
reorganizarea şi lichidarea persoanelor juridice cu scop lucrativ, insolvabilitate, 
societate de persoane, cooperative, întreprindere de stat şi municipal, societate de 
capitaluri, contract, concurenţă; 
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• să analizeze raporturile juridice specifice mediului de afaceri; 
• să reliefeze componentele şi cerinţele mecanismul de stabilire a caracterului 

comercial al raporturilor juridice. 
II. La nivel de aplicare: 
• să aplice principiile, conceptele şi instituţiilor juridice specifice mediului de afaceri; 
• să analizeze deprinderea mecanismului de soluţionare a cazurilor practice ţinând de 

dobândirea sau pierderea calităţii de antreprenor, precum şi de 
funcţionarea/desfăşurarea activităţii antreprenoriale; 

• să redacteze acte specifice, cum ar fi: act constitutiv al unei societăţi comerciale, 
contract de vânzare-cumpărare comercială, contracte de intermediere etc.  

III. La nivel de integrare/creativ: 
• să propună modalităţi de promovare a echităţii, egalităţii şi bunei credinţe în 

raporturile juridice specifice mediului de afaceri; 
• să elaboreze unele proceduri de stimulare a spiritului de echipă şi a liberei iniţiative în 

activitatea de întreprinzător. 
 

Unităţi de conţinut 
 1. Concepte fundamentale ale teoriei dreptului. Poziţia dreptului afacerilor în 

sistemul de drept. Noţiuni introductive privind dreptul afacerilor 
Concepţii privind dreptul public şi dreptul privat. Caracteristica generală a dreptului civil. 

Noţiunea şi obiectul dreptului afacerilor. Izvoarele dreptului afacerilor. Principiile dreptului 
afacerilor. 

2. Activitatea de întreprinzător. Reglementarea juridică a activităţii de întreprinzător 
Definiţia activităţii de întreprinzător şi elementele ei constitutive. Genuri de activităţi 

antreprenoriale. Tipurile activităţi antreprenoriale. Obligaţiile întreprinzătorului.  
3. Subiectele dreptului afacerilor: persoana fizică şi persoana juridică cu scop lucrativ 
Noţiuni generale de subiect al dreptului afacerilor. Persoana fizică ca subiect de drept al 

afacerilor. Persoana juridică ca subiect de drept al afacerilor. 
4. Noţiunea, constituirea şi funcţionarea societăţilor comerciale. Regimul juridic şi 

componenţa patrimoniului societăţilor comerciale 
Noţiunea societăţilor comerciale. Condiţii generale de constituire a persoanelor juridice cu 

scop lucrativ. Regimul juridic şi componenţa patrimoniului societăţilor comerciale. Înregistrarea 
societăţilor comerciale. Drepturile şi obligaţiile asociaţilor. 

Organele societăţii comerciale.  
5. Reorganizarea şi lichidarea persoanelor juridice cu scop lucrativ 
Noţiunea şi formele reorganizării persoanelor juridice cu scop lucrativ. Reorganizarea 

persoanelor juridice cu scop lucrativ prin fuziune. Reorganizarea persoanelor juridice cu scop 
lucrativ prin dezmembrare. Reorganizarea persoanelor juridice cu scop lucrativ prin 
transformare. Dizolvarea şi lichidarea persoanelor juridice cu scop lucrativ. 

6. Insolvabilitatea 
Noţiunea insolvabilităţii. Participanţi la procesul de insolvabilitate. Intentarea procesului de 

insolvabilitate. Falimentul. Procedura de restructurare.  
7. Societăţile de persoane: societatea în nume colectiv şi societatea în comandită 
Caracteristica şi trăsăturile societăţii în nume colectiv. Caracteristica şi trăsăturile societăţii 

în comandită. 
8. Societăţile de capitaluri: societatea cu răspundere limitată şi societatea pe acţiuni 
Caracteristica şi trăsăturile societăţii cu răspundere limitată. Caracteristica şi trăsăturile 

societăţii pe acţiuni. 
9. Societăţile cooperatiste (cooperativa de producţie şi cooperativa de întreprinzător) 
Noţiuni generale privind cooperativele. Cooperativa de producţie. Cooperativa de 

întreprinzător. 
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10. Întreprinderea de stat şi municipală 
Întreprinderea de stat. Întreprinderea municipală. 
11. Contractele comerciale utilizate în relaţiile de afaceri 
Obligaţiile comerciale. Consideraţii generale privind contractele comerciale. Contactul de 

vânzare-cumpărare comercială. Contractul de mandat comercial. Contractul de comision. 
Contactul de leasing. Contractul de arendă. 

12. Titluri comerciale de valoare ca mijloace de plată 
Noţiunea şi caracteristicile titlurilor comerciale ca mijloace de plată. Titlurile de credit în 

dreptul afacerilor. 
13. Concurenţa în afaceri şi protecţia consumatorilor din perspectiva relaţiilor de 

afaceri 
Noţiunea şi condiţiile concurenţei. Funcţiile concurenţei. Protecţia consumatorilor în 

relaţiile de afacerilor. 
 
 

TEHNICI DE COMUNICARE SCRISĂ ÎN AFACERI (LIMBA FRANCEZĂ) 
 

Total ore: 120. Puncte credite 4 
Valentina DAMIAN, 

 Ala HANGANU 
 

Scopul cursului 
Cursul Tehnici de comunicare scrisă în afaceri limba franceză urmăreşte dobândirea şi 

dezvoltarea competenţei de comunicare scrisă, accentul, fiind pus pe asimilarea tehnicilor de 
rezumare şi sinteză, înţelegerea unor rapoarte detaliate, expunerea acestora din punct de vedere 
analitic sau comentarea acestora prin lansarea de opinii şi idei inedite, centrate, în principal, pe 
situaţii specifice profesiei de economist în sfera relaţiilor economice internaţionale.  

 
Obiectivele/Rezultatele învăţării 

La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere:  
• să însuşească rigorile de structurare a comunicărilor scrise (rezumat, note de serviciu, 

raport, proces verbal); 
• să conştientizeze importanţa tehnicilor de rezumat şi sinteză în activitatea 

profesională. 
II. La nivel de aplicare: 
• să dezvolte competenţele de exprimare scrisă: rezumarea, parafrazarea, sinteza; 
• să aplice diverse acte de comunicare scrisă cu aspect lingvistic care includ termeni 

din lexicul economic necesar pentru cunoaşterea, înţelegerea, discernerea şi 
redactarea textelor de specialitate. 

III. La nivel de integrare: 
• să elaboreze rapoarte, procese verbale, note de serviciu utilizând mijloacele 

lingvistice de structurare şi integrare relevantă a metalimbajului;  
• să producă comunicări scrise în care se tratează o anumită problemă oferind soluţii 

explicite. 
 

Unităţi şi conţinut: 
1. Réunion. Diriger une réunion. Intervenir en réunion. Améliorer l’efficacité des réunions. 
2. La négociation. Les objectifs. Les types. Les stratégies de négociation. Les négociations 

commerciales et de vente. 
3. Modalités et moyens de paiement.  
4. L’inflation. 
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5. Le chômage, les types de chômage. 
6. Les économies. Les divers placements possibles. 
7. Techniques de rédaction du résumé. 
8. Techniques de rédaction du procès-verbal. 
9. Techniques de rédaction du compte rendu. 

10. Techniques de rédaction de la note de service. 
 
 

TEHNICI DE COMUNICARE SCRISĂ ÎN AFACERI (LIMBA ENGLEZĂ) 
 

Total ore: 120. Puncte credite 4 
Autori: Parascovia GROZAV, 

 Serghei VASILACHI  
 

Scopul cursului 
Cursul Tehnici de comunicare scrisă în afaceri limba engleză urmăreşte dobândirea şi 

dezvoltarea competenţei de comunicare scrisă, accentul, fiind pus pe asimilarea tehnicilor de 
rezumare şi sinteză, înţelegerea unor rapoarte detaliate, expunerea acestora din punct de vedere 
analitic sau comentarea acestora prin lansarea de opinii şi idei inedite, centrate, în principal, pe 
situaţii specifice profesiei de economist în sfera relaţiilor economice internaţionale.  

 
Obiectivele/Rezultatele învăţării 

La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere:  
• să însuşească rigorile de structurare a comunicărilor scrise (rezumat, memorandum, 

raport, proces verbal); 
• să conştientizeze importanţa tehnicilor de rezumat şi sinteză în activitatea 

profesională. 
II. La nivel de aplicare: 
• să dezvolte competenţele de exprimare scrisă: rezumarea, parafrazarea, sinteza; 
• să aplice diverse acte de comunicare scrisă cu aspect lingvistic, care includ termeni 

din lexicul economic necesar pentru cunoaşterea, înţelegerea, discernerea şi 
redactarea textelor de specialitate. 

III. La nivel de integrare: 
• să elaboreze rapoarte, procese verbale, memorandum-uri utilizând mijloacele 

lingvistice de structurare şi integrare relevantă a metalimbajului;  
• să producă comunicări scrise în care se tratează o anumită problemă oferind soluţii 

explicite. 
 

Unităţi şi conţinut: 
1. Summary writing techniques. 
2. Business Meetings. 
3. Negotiations. 
4. Techniques of writing a memo. 
5. Techniques of writing assessment and informative reports. 
6. Techniques of writing survey and proposal reports. 
7. Techniques of writing minutes. 
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ECONOMETRIE 
 Total: 120 ore. Puncte credite: 4 

 Autori: PÂRŢACHI I., prof. univ., dr., HÂRBU E., conf. univ.,dr.,  
TOLPINSCHI V., conf. univ., dr., AGAFIŢA V., lector superior, 

ŢARIGRADSCHI A., lector superior, HÂNCU L., lector superior. 
 

Scopul cursului 
Formarea la studenţi a competenţei de a însuşi modelele econometrice clasice, de a elabora 

modele în situaţii econometrice concrete, asistaţi de calculator. 
 

Obiectivele/ Rezultatele învăţării 
 La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 
• familiarizarea studenţilor cu modelele şi metodele clasice econometrice incluse în 

programele tuturor universităţilor din lume în vederea testării prezumţiilor teoriei 
economice; 

• să analizeze diverse modele econometrice la nivel micro- şi macroeconomic; 
• să obţină abilităţi în domeniul analizei fenomenelor social-economice şi financiare. 

II. La nivel de aplicare: 
• şa alcătuiască diferite modele şi culege , prelucra informaţia necesară pentru a le 

soluţiona;  
• să aplice principiile econometrice în soluţionarea diferitor modele şi a evalua şi 

utiliza rezultatele modelării econometrice pentru elaborarea de prognoze.  
III.  La nivel de integrare/creativ: 

• să obţină abilitaţi în delimitarea metodelor eficiente pentru diferite situaţii.  
 

Unităţile de conţinut 
 1. Domeniul econometriei 
Apariţia şi dezvoltarea econometriei. Noţiuni fundamentale ale econometriei. 
Rolul şi locul econometriei în sistemul ştiinţelor economice. Tipologia modelelor 

econometrice. Clasificarea variabilelor. Tipurile de date statistice. 
  2. Modelul liniar de regresie pară  
Specificarea modelului econometric unisectorial (cu 2 variabile). Ipotezele fundamentale 

ale metodei celor mai mici pătrate (MCMMP) în cazul modelului econometric liniar cu două 
variabile. Determinarea estimatorilor MCMMP ai parametrilor modelului liniar cu două 
variabile. Condiţiile suficiente (de ordinul doi). Interpretarea geometrică a MCMMP. Estimări 
MCMMP ai coeficienţilor modelului liniar cu două variabile prin devieri de la medii (valori 
centrate). Proprietăţile estimărilor MCMMP.. Analiza dispersională (ANOVA). Coeficientul de 
determinare. Coeficientul de corelaţie. Previziunea variabilei endogene Y. Intervalele de 
încredere a prognozei. 

 3. Modelul liniar clasic general.  
Ipotezele fundamentale ale modelului liniar clasic general. Estimatorii MCMMP ordinare; 

Estimatorii MCMMP ordinare prin valorile centrate a variabilelor. Nedeplasarea; eficienţa 
(teorema Gauss-Marcov). Proprietăţile statistice ale estimatorilor MCMMP ordinare.  

Coeficientul de determinare multiplu R2 şi coeficientul ajustat (corectat) R2 adj. Coeficienţii 
de corelaţie ordinari şi parţiali. Testul Fisher. Prognozarea cu ajutorul modelului de regresie 
multiplă. 

 4. Multicoliniaritatea 
Fenomenul multicoliniarităţii. Căile de determinare ale multicoliniarităţii. Atenuarea 

multicoliniarităţii. Metode de eliminare a multicolinearităţii. 
 5. Heteroscedascitatea  
Abateri de la ipotezele fundamentale ale MCMMP. Detectarea heteroscedasticităţii .Testul 
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Goldfeld-Quandt. Testul Breusch-Pagan. Metode de corecţie.  
 6. Autocorelaţia 
Natura autocorelaţiei. Efectul autocorelării perturbaţiei. Utilizarea criteriului Durbin-

Watson în acceptarea sau respingerea autocorelaţiei. Procedeul Cochrane_Orcutt şi procedeul 
Durbin. Alte procedee. 

7. Modele econometrice neliniare 
Liniarizarea. Proprietăţile estimatorilor obţinuţi. Previziune pe baza modelelor neliniare 
Metode de estimare.  
8. Variabile calitative 
Variabile binare. Variabila exogenă calitativă nealternativă. Metode de descriere a 

sezonalităţii. Variabile fictive. 
9. Modele econometrice cu decalaj 
Variabile întârziate (de lag). Modele econometrice cu decalaj temporal. Procedeul Koyck şi 

procedeul S. Almon. Modele cu variabile explicative stohastice, instrumentale. Metode de 
estimare. 

 
 

COMPORTAMENTUL CONSUMATORULUI 
Total ore: 120. Puncte credite: 4. 

Autori: Profira CRISTAFOVICI, dr., conf. univ. 
Lidia MITNIŢCAIA , dr., conf. univ. 

Lilia CHIRIAC, dr., lector superior 
 

Scopul cursului 
Formarea la studenţi a competenţei: de a organiza activitatea de marketing a întreprinderii, 

ţinând cont de particularităţile comportamentale ale consumatorului. 
 

Obiectivele / Rezultatele învăţării 
La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 
• să cunoască conţinutul conceptului comportamentului consumatorului;  
• să posede metodele de cercetare a comportamentului consumatorului; 
• să cunoască anatomia şi tipologia deciziilor de cumpărare; 
• să însuşească modelele comportamentale globale şi de marketing; 
• să înţeleagă influenţa factorilor asupra procesului decizional de cumpărare al 

cumpărătorilor individuali şi colectivi. 
II. La nivel de aplicare: 
• să utilizeze adecvat metodele de cercetare a dimensiunilor comportamentale ale 

cumpărătorilor individuali şi colectivi; 
• să demonstreze abilităţi de comunicare corectă cu consumatorii; 

III. La nivel de integrare/creativ: 
• să fie capabili de a integra rezultatele studiilor comportamentale în sistemul de 

marketing şi în deciziile generale ale firmei. 
 

Unităţi de conţinut 
1. Marketingul şi conceptul comportamentului consumatorului 
2. Procesele psihologice ale individului şi impactul acestora asupra strategiei de marketing 

a firmei 
3. Conceptul de personalitate. Valorile personale şi resursele cumpărătorilor 
4. Atitudinea şi imaginea ca dimensiuni comportamentale 
5. Cercetarea stilului de viaţă 
6. Micro- şi macrocultura ca determinanţi ai comportamentului consumatorului 
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7. Factorii sociali, economici şi demografici care determină comportamentul 
consumatorului 

8. Procesul decizional de cumpărare al cumpărătorilor individuali. Modelarea 
comportamentului consumatorului 

9. Procesul decizional de achiziţie al organizaţiilor 
10. Consumerismul şi responsabilitatea social-etică de marketing a întreprinzătorilor 

 
 

DREPTUL MUNCII 
Total ore – 120. Puncte credite-4 

Autor: E. DONOS, conf. univ. 
 

Scopul cursului 
Formarea la studenţi a competenţei: în domeniul cunoaşterii, aplicării, analizei, interpretării 

normelor legislaţiei muncii. 
 

Obiectivele / Rezultatele învăţării 
La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere:  

- să posede cunoştinţe teoretice fundamentale în domeniul dreptului muncii; 
- să cunoască problemele teoretice şi practice ale dreptului muncii. 

II. La nivel de aplicare: 
- să utilizeze cunoştinţe detaliate teoretice şi practice specifice domeniului dreptului 

muncii; 
- să aplice cunoştinţele teoretice în domeniul dreptului muncii întru soluţionarea unor 

probleme de ordin practic; 
- să interpreteze şi să aplice principiile generale ale dreptului muncii; 
- să iniţieze şi să depisteze probleme de drept al muncii propuse spre soluţionare în 

procesul activităţii juridice; 
- să construiască soluţii de drept; 
- să utilizeze o gamă variată de tehnici în vederea enunţării soluţiilor interpretative ale 

actelor normative din domeniul legislaţiei muncii. 
III. La nivel de integrare/creativ: 

- să analizeze cadrul legal naţional în domeniul muncii şi să propună soluţii pentru 
armonizarea acestuia cu cel internaţional; 

- să analizeze o gamă largă de lucrări complexe din domeniul dreptului muncii şi să 
motiveze sinteza efectuată; 

- să exprime viziuni proprii faţă de coliziuni sau reglementări din domeniul dreptului 
muncii; 

- să demonstreze capacităţi de utilizare a metodelor aplicate în domeniul dreptului 
muncii. 

 
Unităţi de conţinut 

Tema I. Specificul dreptului muncii ca ramură a dreptului 
Tema II. Parteneriatul social şi tripartismul 
Tema III. Patronatul 
Tema IV. Sindicatele 
Tema V. Rolul statului pe piaţa muncii şi în relaţiile de muncă 
Tema VI. Contractul colectiv de muncă 
Tema VII. Contractul individual de muncă 
Tema VIII. Formarea profesională 
Tema IX. Timpul de muncă şi timpul de odihnă 
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Tema X. Salarizarea 
Tema XI. Răspunderea disciplinară 
Tema XII. Sănătatea şi securitatea în muncă 
Tema XIII. Răspunderea materială 
Tema XIV. Supravegherea şi controlul asupra respectării legislaţiei muncii 
Tema XV. Jurisdicţia individuală 
Tema XVI. Conflictele colective de muncă 
 
 

BAZELE ACTIVITĂŢII INVESTIŢIONALE 
 

Total ore: 120. Puncte credite: 4. 
Autor: HÎNCU R. prof. univ., dr. hab.; BUNU M. conf. univ., dr.; 

SUHOVICI A. conf. univ., dr.; DASCALIUC D.  
conf. univ., dr., ROSCA M. lector superior 

 
Scopul cursului 

Formarea la studenţi a competenţei: de cunoaştere a conceptelor fundamentale, principiilor 
şi a metodelor analitice necesare de a lua decizii investiţionale, precum şi de aplicare în 
practică a acestora. 

 
Obiectivele / Rezultatele învăţării 

La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 
• să explice conceptele: investiţie, climat investiţional, politică investiţională, proces 

investiţional; proiect investiţional, studiu de fezabilitate, finanţarea investiţiilor, 
sistemul de indicatori de evaluare a eficienţei investiţiilor, risc investiţional, 

• să analizeze condiţiile de asigurare a activităţii investiţionale în economia autohtonă, 
• să distingă principalele activităţi necesare pentru elaborarea şi implementarea 

proiectelor investiţionale; 
• să înţeleagă sursele de risc şi strategiile de diminuare a acestora. 

II. La nivel de aplicare: 
• să analizeze diferite oportunităţi de investire, 
• să estimeze influenţa factorului timp asupra fluxurilor de numerar generate de 

proiectul investiţional; 
• să aplice principalii indicatori de evaluare eficienţei investiţiilor,  
• să adopte decizii investiţionale optime în condiţii de certitudine sau risc. 

III. La nivel de integrare/creativ: 
• să propună modalităţi de îmbunătăţire a climatului investiţional din ţară şi de 

eficientizare a politicii investiţionale la nivel micro- şi macroeconomic, 
• să elaboreze studii de fezabilitate. 

 
Unităţi de conţinut 

1. Concepţii de bază privind investiţiile 
Concepţii privind investiţiile. Clasificarea investiţiilor. Impactul investiţiilor asupra 

dezvoltării economice. Rolul investiţiilor la nivel micro- şi macroeconomic.  
2. Climatul investiţional 
Conceptul privind climatul investiţional. Factorii de influenţă a climatului investiţional: 

factorii macroeconomici şi microeconomici. Climatul investiţional în Republica Moldova. 
3. Politica investiţională la nivel micro- şi macroeconomic 
Politica investiţională la nivel microeconomic. Politica investiţională la nivel 

macroeconomic. Politica investiţională în Republica Moldova. Baza legală şi cadrul instituţional 
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de reglementare a activităţii investiţionale în Republica Moldova. 
4. Procesul investiţional 
Conţinutul procesului investiţional. Conţinutul şi condiţiile pentru desfăşurarea procesului 

investiţional. Obiectele procesului investiţional şi subiecţii procesului investiţional. Etapele 
procesului investiţional. Etapa preinvestiţională. Etapa investiţională. Etapa de exploatare 
(postinvestiţională): Studiul de fezabilitate. 

5. Sursele şi metodele de finanţare a investiţiilor 
Esenţa şi criteriile de clasificare a surselor de finanţare a investiţiilor. Sursele interne de 

finanţare a investiţiilor la nivelul microeconomic (profitul, uzura, rezervele interne, fondurile 
speciale, mijloacele obţinute din achitarea de către companiile de asigurări a despăgubirilor etc.) 
şi macroeconomic (defalcările din bugetul de stat, defalcările din fondurile extrabugetar etc.). 
Surse externe de finanţare a investiţiilor: la nivelul microeconomic (împrumuturi obligatare, 
creditul bancar, forfeting-ul, leasing-ul etc.) la macronivel (creditul extern public, creditul extern 
privat, investiţii străine etc.). Metode de finanţare a investiţiilor. 

6. Costul capitalului investit 
Conceptul privind costul capitalului, costul mediu ponderat al capitalului. Costul capitalului 

propriu (mijloacele atrase prin plasarea acţiunilor simple şi privilegiate, profitul nerepartizat 
etc.). Costul capitalului împrumutat (costurile împrumutului obligatar, creditul bancar, 
stimulentelor fiscale etc.). Costul marginal al surselor de finanţare a investiţiilor (costul marginal 
al surselor interne şi externe de finanţare a investiţiilor). Structura optimă a capitalului. 

7. Fluxurile de numerar în procesul de activitate investiţională 
Fluxurile de numerar în cadrul activităţii investiţionale: efortul şi efectul investiţional, 

corelarea acestora. Influenţa factorului timp asupra fluxurilor de numerar: tehnica actualizării şi 
compunerii în baza dobânzilor simple şi compuse, rata de actualizare şi determinarea acesteia. 
Anuitatea: esenţă, conţinut, particularităţi de actualizare şi compunere. 

8. Evaluarea eficienţei economice a investiţiilor 
Conceptul privind eficienţa investiţiilor. Aspecte metodologice de evaluare a eficienţei 

investiţiilor. Indicatorii statici de evaluare a eficienţei investiţiilor. Sistemul de indicatori 
dinamici de evaluare a eficienţei investiţiilor: indicatorul „Angajamentul de Capital”, indicatorul 
„Valoarea Actualizată Netă” (NPV), indicatorul „Rata Internă de Rentabilitate” (IRR), 
indicatorul „Perioada de Recuperare Actualizată” (DPP), indicatorul „Indicele Profitabilităţii ” 
(PI). 

9. Riscuri aferente activităţii investiţionale 
Esenţa riscurilor investiţionale. Tipurile şi provenienţa riscurilor investiţionale. Metode şi 

indicatori de determinare a riscurilor investiţionale: metode şi indicatori de analiză probabilă, 
metode analitice de determinare a riscurilor investiţionale. Metode de reducere a riscurilor. 

10. Investiţii financiare 
Rolul şi formele investirii financiare în sectorul real al economiei. Aspecte de eficienţă ale 

investiţiilor în activele financiare. Portofoliul investiţiilor financiare: esenţă, conţinut, scopuri şi 
principii de formare. 

 
 

BAZELE ANALIZEI ECONOMICE 
Total ore: 120. Puncte credite: 4. 

Autori: Valentina PALADI, dr., conf. univ. 
Nelea CHIRILOV, lect. sup. univ. 

 
Scopul cursului 

Formarea la studenţi a competenţei: de a cunoaşte rolul şi importanţa analizei economice 
în procesul decizional şi a aplica procedeele şi tehnicile analizei economice în practica 
economică. 
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Obiectivele / Rezultatele învăţării 
La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere:  
• să explice conceptele: obiectul analizei economice; indicatori analitici; factori; 

rezerve interne; metode ale analizei calitative; metode ale analizei cantitative; tipuri 
de analiză economică; baza informaţională a analizei economice; etapele 
desfăşurării procesului analitic etc. 

• să formeze şi transforme sisteme factoriale; 
• să stabilească relaţiile condiţionale dintre factori şi fenomenul (indicatorul) studiat; 
• să calculeze influenţa factorilor asupra fenomenului studiat; 
• să dimensioneze rezervele interne. 

II. La nivel de aplicare: 
• să aplice metodele analizei calitative pentru aprecierea evoluţiei, structurii, 

profunzimii fenomenului analizat; 
• să aplice procedeele şi tehnicile analizei economice pentru măsurarea (cuantificarea) 

influenţei factorilor asupra fenomenului analizat;  
• să verifice veridicitatea informaţiei folosite în analiza economică; 
• să aprecieze cât mai exact rezultatele analizei economice şi să formuleze concluzii. 

III. La nivel de integrare: 
• să elaboreze sinteza rezultatelor analizei; 
• să recomande modalităţi de îmbunătăţire a rezultatelor economico-financiare ale 

entităţilor teritoriale pe viitor; 
• să propună măsuri concrete de mobilizare a rezervelor interne în practică. 

 
Unităţi de conţinut 

1. Analiza activităţii economice în sistemul de ştiinţe 
Necesitatea analizei ca metodă a cunoaşterii. Conţinutul analizei activităţii economice ca 

ştiinţă. Corelaţia analizei activităţii economice cu alte discipline. 
2. Obiectul şi metoda analizei activităţii economice 
Obiectul analizei activităţii economice. Indicatorii analitici şi clasificarea lor. Factorii în 

analiza economică şi clasificarea lor. Rezerve în analiza economică şi clasificarea lor. Metoda 
analizei activităţii economice. 

3. Metode (procedee, tehnici) ale analizei economice 
Noţiune de metode (procedee, tehnici) ale analizei economice şi clasificarea lor. Tehnicile 

de studiere prealabilă şi apreciere calitativă a indicatorilor. Tipurile legăturii factoriale, formarea 
şi transformarea sistemelor factoriale. Metoda bilanţieră şi aplicarea ei în analiza economică. 
Metoda substituţiilor în lanţ şi aplicarea ei în analiza economică. Varietăţile metodei 
substituţiilor în lanţ: metoda diferenţelor absolute; metoda diferenţelor relative; metoda de 
recalculare a indicatorilor. Metoda „participării prin cotă” şi aplicarea ei în analiza economică. 
Calculul marginal în analiza economică. Metode de analiză pe verticală, pe orizontală şi metoda 
ratelor. Metoda ABC de studiere structurală. Aplicarea metodelor euristice în analiza economică. 

4. Tipuri de analiză economică 
Varietatea tipurilor de analiză economică. Analiza financiară şi de gestiune. Analiza 

prealabilă, retrospectivă şi operativă. Analiza deplină şi pe probleme. Analiza pe unităţi 
economice şi pe subdiviziuni în cadrul entităţii. 

5. Sistemul informaţional al analizei economice şi etapele desfăşurării procesului 
analitic 

Baza informaţională a analizei economice şi cerinţele faţă de ea. Modul de verificare al 
veridicităţii informaţiei folosite în analiza economică. Etapele efectuării lucrului analitic. 
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PROGRAMAREA WEB 
Total ore: 120. Puncte credite: 4. 

Autor: Natalia DELIMARSCHI, l.s.u. 
 

Scopul cursului 
Disciplina “Programarea Web” este menită să formeze cunoştinţe teoretice şi deprinderi 

practice în domeniul programării Web, transmiterii, prelucrării şi emiterii, informaţiei în 
aplicaţiile Web. 

 
Obiectivele / Rezultatele învăţării 

La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 
• să cunoască aparatul terminologic al disciplinei Programare WEB; 
• să cunoască etapele proiectării şi implementării aplicaţiilor WEB; 
• să cunoască principiile de machetare a aplicaţiei WEB (pe baza HTML); 
• să cunoască priorităţile diverselor limbaje de programare pentru WEB; 
• să cunoască tehnologiile şi modalităţile de implementare a aplicaţiilor WEB. 

II. La nivel de aplicare: 
• să analizeze avantajele utilizării tehnologiilor disponibile pentru implementare a 

aplicaţiilor WEB; 
• să aplice principalele tehnici de proiectare a aplicaţiilor WEB; 
• să utilizeze tehnicile de machetare HTML;  
• să identifice erorile în funcţionarea unei aplicaţii WEB; 
• să stabilească corectitudinea funcţionării unei aplicaţii WEB. 

III. La nivel de integrare/creativ: 
• să optimizeze structura paginilor WEB. 
• să optimizeze funcţionalul aplicaţiei WEB. 

 
Unităţi de conţinut 

1. Introducere în proiectarea aplicaţiilor WEB. Rolul internetului în dezvoltarea 
afacerilor. Dezvoltarea site-urilor comerciale. Categorii de afaceri pe Internet. Categorii 
de aplicaţii web. 

2. Modelarea aplicaţiilor web. Modelarea specifica aplicaţiilor web(nivele, perspective, 
faze). Modelarea conţinutului. Metode de modelare. 

3. Limbajul HTML. Concepte de bază. Principalele marcaje (tag).  
4. HTML. Formatarea textului. Principalele marcaje (tag) şi atributele lor. 
5. HTML. Liste şi referinţe. Liste ordonate/neordonate. Referinţe interne/externe/ 

Referinţe absolute/relative. 
6. HTML. Imagini. Inserearea şi formatarea imaginilor. 
7. HTML.Tabele. Tabele simple/complexe 
8. HTML. Hărţi de imagini. Elemente de navigare bazate pe hărţi de imagini. 
 
 

COMERŢ INTERNAŢIONAL ŞI POLITICI COMERCIALE 
Total: 180 ore. Puncte credite: 6. 

Autor: Dorina HARCENCO, dr., conf. univ. 
 

Scopul cursului 
Formarea la studenţi a competenţei: de a analiza particularităţile comerţului internaţional şi 

comerţului exterior al RM, precum şi de a identifica impactul politicii comerciale asupra 
economiilor naţionale. 
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Obiectivele/Rezultatele învăţării 
La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 
− să determine obiectivul de studiu al disciplinei; 
− să definească principalele metode de realizare a „Comerţului Internaţional” şi 

tendinţele acestuia; 
− să explice conceptele şi indicatorii ce definesc „Comerţul Internaţional”. 

II. La nivel de aplicare: 
− să determine principalele trăsături cu caracter general şi tendinţele postbelice ale 

comerţului internaţional; 
− să analizeze diviziunii internaţionale a muncii şi specializarea internaţională, rolul 

acestora în evoluţia comerţului internaţional, particularităţile pieţei internaţionale a 
bunurilor şi serviciilor; 

− să identifice şi să analizeze instrumentele politicii comerciale a unui stat, cu 
posibilitatea aplicării acestor cunoştinţe pentru analiza particularităţilor comerţului 
exterior şi politicii comerciale ale Republicii Moldova. 

III. La nivel de integrare: 
− să stabilească rolul şi locul Comerţului Internaţional în sistemul de reglementare a 

Relaţiilor Economice Internaţionale”, inclusiv sub aspectul integrării economice 
internaţionale; 

− să stabilească locul şi rolul „Comerţului Internaţional” în instituţionalizarea relaţiilor 
economice internaţionale. 

 
Unităţi de conţinut 

1. Noţiuni generale privind Comerţul Internaţional. 
Obiectul cursului, noţiuni de bază şi definiţii. Diviziunea internaţională a muncii. Adâncirea 

interdependenţelor economice dintre state. 
2. Sisteme internaţionale de descriere şi codificare a mărfurilor. 

Sistemul armonizat de descriere şi codificare a mărfurilor. Sistemul Standardizat de 
Clasificare a bunurilor. Logistica importurilor şi exporturilor. 

3. Evoluţia, structura comerţului internaţional şi curente de schimburi comerciale 
internaţionale. 

4. Evoluţia comerţului internaţional contemporan. Structura comerţului internaţional pe 2 şi 6 
grupe de mărfuri. Distribuţia geografică a comerţului internaţional şi curentele de schimburi 
comerciale internaţionale. 

5. Particularităţile comerţului internaţional cu servicii.  
Caracteristici şi tipuri de servicii. Evoluţia şi distribuţia geografică a comerţului cu servicii. 

6. Comerţul internaţional cu resurse energetice. Securitatea energetică. 
Securitatea energetică, căi de asigurare a acesteia. Comerţul internaţional cu resurse 

energetice fosile. Resursele energetice regenerabile. 
7. Comerţul internaţional cu tehnologii informaţionale. 
8. Politica comercială internaţională. Politica comercială tarifară şi rolul ei în comerţul 

internaţional. 
Obiectivele şi funcţiile politicii comerciale. Instrumentele de bază ale politicii comerciale. 

Rolul, funcţii şi instrumentele politicii comerciale. 
9. Politica comercială ne-tarifară. 

Particularităţile politicii comerciale netarifare. Instrumentele politicii comerciale netarifare. 
10. Politica comercială promoţională şi de stimulare 

Măsurile de promovare a exporturilor. Măsurile de stimulare a exporturilor. 
11. Cadrul instituţional al comerţului internaţional: GATT-OMC, UNCTAD. 
12. Comerţul exterior şi politica comercială a Republicii Moldova. 
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ECONOMIA RELAŢIILOR EXTERNE ALE REPUBLICII MOLDOVA 
 

Total ore: 120. Puncte credite: 4. 
Autori: prof. univ. D. MOLDOVAN, 

conf. univ. E. BENEA-POPUŞOI 
 

Scopul cursului 
Dezvoltarea competenţelor studenţilor de a analiza şi aprecia relaţiile economice externe ale 

R. Moldova, fundamentele şi factorii determinanţi ai acestora, precum şi impactul relaţiilor 
economice externe asupra întreprinderilor şi sectoarelor economiei naţionale. 

 
Obiectivele / rezultatele învăţării 

La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 
• să explice cu referinţă la economia R. Moldova, conceptele: specializare şi 

respecializare internaţională, potenţial de export, competitivitate (la nivel micro-, 
mezo-, macroeconomic), politică economică externă, integrare regională şi mondială; 

• să identifice relaţiile economice externe ale R. Moldova, fundamentele, 
caracteristicile şi factorii determinanţi ai acestora; 

• să analizeze diverse politici actuale şi potenţiale de gestionare a relaţiilor economice 
externe ale R. Moldova. 

II. La nivel de aplicare: 
• să estimeze indicatorii ce reflectă: specializarea internaţională a economiei R. 

Moldova, eficienţa comerţului extern al R. Moldova, impactul investiţiilor străine, 
eficienţa gestionării asistenţei externe acordate R. Moldova, gradul de integrare 
regională şi mondială a economiei R. Moldova; 

• să aprecieze potenţialul de export al sectoarelor economiei naţionale; 
• să identifice cadrul juridic al relaţiilor economice externe ale R. Moldova. 

III.  La nivel de integrare / valoare adăugată: 
• să dezvolte o abordare comparativă a situaţiei în R. Moldova şi în alte state ale lumii 

cât priveşte: specializarea internaţională, relaţiile economice externe şi politicile 
statale ce reglementează aceste relaţii; 

• să propună modalităţi de optimizare a relaţiilor economice externe ale R. Moldova. 
 

Unităţi de conţinut 
1. Locul R. Moldova în sistemul economiei mondiale 
Economia mondială contemporană: structură, caracteristici, impact asupra economiei R. 

Moldova. Clasamentul şi imaginea R. Moldova la nivel regional şi mondial. Balanţa de Plăţi 
Externe a R. Moldova. 

2. Respecializarea şi specializarea actuală a economiei R. Moldova 
Formele de specializare internaţională: evoluţie şi impact asupra economiei R. Moldova. 

Indicatorii, produsele şi sectoarele specializării internaţionale actuale a R. Moldova. 
3. Dotarea cu resurse – premisă pentru dezvoltarea avantajelor competitive ale R. 

Moldova 
Dotarea cu resurse naturale, resurse umane, localizarea geografică a economiei R. 

Moldova; avantaje comparative şi avantaje competitive în baza acestor resurse. 
4. Efectele migraţiei forţei de muncă asupra economiei R. Moldova 
Migraţia forţei de muncă a R. Moldova. Impactul remitenţelor asupra economiei R. 

Moldova. Politici migraţioniste la nivel naţional şi internaţional. 
5. Structura economiei R. Moldova – premisă pentru specializarea economiei R. 

Moldova 
Structura economiei naţionale: evoluţie şi trăsături actuale. Caracteristicile sectorului 

agricol, industrial, energetic, sectorului serviciilor ale R. Moldova. 
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6. Potenţialul de export şi competitivitatea economiei R. Moldova 
Competitivitatea produselor, sectoarelor, economiei R. Moldova. Potenţialul de export al 

celor mai competitive ramuri şi clustere ale economiei naţionale: componente, factori 
determinanţi, indicatori. 

7. Economie subterană şi impactul ei asupra relaţiilor economice externe ale R. 
Moldova 

Economia subterană în R. Moldova: forme, cauze, efecte asupra relaţiilor externe şi 
competitivităţii economiei naţionale. Impactul regiunii Transnistrene asupra economiei 
subterane. 

8. Cadrul juridic al relaţiilor comerciale externe ale R. Moldova 
Acordurile internaţionale încheiate de R. Moldova. Cadrul legislativ intern al relaţiilor 

comerciale externe ale R. Moldova. 
9. Comerţul extern al R. Moldova 
Dinamica comerţului extern şi a balanţei comerciale ale R. Moldova. Structura şi direcţia 

exporturilor şi importurilor R. Moldova. 
10. Politica comercială externă a R. Moldova 

Tipuri şi componente ale politicii comerciale externe. Evoluţia şi impactul politicii 
comerciale externe a R. Moldova. 

11. Investiţiile străine directe în economia R. Moldova 
Investiţiile străine directe: rol, caracteristici, consecinţe pentru ţările în tranziţie. Dinamica, 

structura sectorială şi geografică a investiţiilor străine în economia R. Moldova. Climatul 
investiţional în R. Moldova. 

12. Asistenţa economică externă acordată R. Moldova 
Asistenţa economică externă acordată R. Moldova: forme şi probleme de gestionare, cadrul 

legislativ şi instituţional. Datoria externă a R. Moldova. 
13. Integrarea R. Moldova în economia mondială şi regională 

Căile de integrare a R. Moldova în economia mondială şi regională. Nivelul de integrare a 
R. Moldova în Comunitatea Statelor Independente. Nivelul de integrare a R. Moldova în 
Uniunea Europeană. 

14. Relaţiile R. Moldova cu principalele ţări partenere 
Domeniile relaţiilor R. Moldova cu ţările partenere: politică, acorduri, comerţ, investiţii de 

capital, asistenţă, migrarea forţei de muncă. Relaţiile R. Moldova cu principalele ţări partenere 
din Comunitatea Statelor Independente şi din Uniunea Europeană. 

 
 

MARKETING INTERNAŢIONAL 
 

Total ore: 120. Puncte credite: 4. 
Autor: Oxana SAVCIUC, conf.univ., dr. 

Tatiana GAUGAŞ, lector superior 
 

Scopul cursului 
Formarea la studenţi a competenţei: cunoaşterea şi aplicarea unor concepte, teorii şi 

modele caracteristice marketingului internaţional cu scopul ajustării comportamentului 
organizaţiei specificului pieţelor externe. 

 

Obiectivele / Rezultatele învăţării 
La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 
• să explice conceptele: marketing internaţional, piaţă internaţională, teoriile 

comerţului internaţional, mediu extern, mediu intern de pe pieţele străine, metode de 
cercetare în marketingul internaţional, strategii de segmentare, criterii de 
segmentare, segmentare eficientă, piaţa consumatorului, piaţă de afaceri, piaţă 
guvernamentală, calitatea produsului, produs nou, ciclu de viaţă a produsului în 
marketingul internaţional, strategie de preţ internaţional, intermediari din aceeaşi 
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ţară cu producătorul, intermediari din ţări străine, importuri paralele, canale externe 
de comunicare, structură organizatorică a serviciului de marketing internaţional; 

• să realizeze analiza comparativă a modalităţilor de aplicare a marketingului 
internaţional în raport cu marketingul intern; 

• să evidenţieze condiţiile şi cerinţele generale de desfăşurare a activităţii pe piaţa 
internaţională. 

II. La nivel de aplicare: 
• să propună soluţii pentru rezolvarea problemelor specifice marketingului internaţional; 
• să conceapă programe şi planuri de marketing la nivelul organizaţiei internaţionale; 
• să implementeze metode şi tehnici în domeniul cercetării de piaţă la nivel 

internaţional. 
III. La nivel creativ: 

• să dezvolte o atitudine proactivă faţă de importanţa marketingului internaţional în 
activitatea organizaţiei internaţionale; 

• să propună modalităţi de îmbunătăţire a activităţii în vederea adaptării la condiţiile 
pieţei internaţionale; 

• să proiecteze structuri organizatorice adecvate a departamentului de marketing 
internaţional. 

 
Unităţi de conţinut 

1. Conceptul de marketing internaţional 
Definirea conceptului de marketing internaţional. Sfera de cuprindere a activităţilor de 

marketing internaţional. Rolul specialistului în marketingul internaţional. Motivaţia 
marketingului internaţional. Riscurile implicării în marketingul internaţional. Forme de 
pătrundere pe pieţele internaţionale. 

2. Evaluarea mediului în marketingul internaţional 
Mediul economic în marketingul internaţional. Mediul cultural internaţional. Mediul politic 

internaţional. Mediul legal internaţional. 
3. Cercetarea în marketingul internaţional 
Sfera de cuprindere a cercetărilor în marketingul internaţional. Procesul de cercetare în 

marketingul internaţional. Informaţii necesare elaborării unui studiu de marketing internaţional. 
Tehnici de cercetare în marketingul internaţional. 

4. Segmentarea pieţelor internaţionale 
Criterii de segmentare a pieţelor internaţionale. Condiţiile segmentării eficiente. Strategii de 

segmentare a pieţelor internaţionale. 
5. Analiza cumpărătorilor internaţionali 
Procesul de luare a deciziei de cumpărare. Tipologia cumpărătorilor internaţionali. 
6. Politica de produs în marketingul internaţional 
Politici de produs în mediul internaţional. Criterii de stabilire a politicii de produs. 

Introducerea unui produs nou. Ciclul de viaţă al produsului. Mărcile în marketingul internaţional. 
7. Politica de preţ în marketingul internaţional 
Factorii care influenţează determinarea preţurilor în marketingul internaţional. Obiectivele 

de determinare a preturilor internaţionale. Metode de determinare a preţurilor în marketingul 
internaţional. 

8. Politica de distribuţie în marketingul internaţional 
Structura reţelei de distribuţie internaţională. Membrii canalelor de distribuţie. Criterii de 

alegere a canalelor de distribuţie. Distribuţia fizică în marketingul internaţional. Importurile 
paralele. 

9. Politica de promovare în marketingul internaţional 
Reclama în marketingul internaţional. Vânzările personale în marketingul internaţional. 

Promovarea vânzărilor în marketingul internaţional. Promovarea vânzărilor în marketingul 
internaţional. 
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10. Organizarea activităţii de marketing internaţional 
Factori care influenţează organizarea activităţii de marketing internaţional. Tipuri de 

structuri organizatorice. Alegerea celui mai corespunzător tip de structură organizatorică. 
 
 

 
TERMENOLOGIA ECONOMICĂ ŞI TRADUCEREA TEXTELOR  

DE SPECIALITATE (LIMBA ENGLEZĂ) 
Total ore 120  

Puncte credite 4 
Autori: Ecaterina RUGA, 

 Sergiu VASILACHI 
Scopul cursului 

Cursul vizat are drept scop pregătirea studenţilor pentru o viaţă profesională în relaţia lor cu 
parteneri străini, inclusiv în activitatea lor de mediere. 

 
Obiectivele/Rezultatele învăţării 

I. La nivel de cunoaştere: 
- să utilizeze limba în mod flexibil şi eficient în relaţii sociale şi în scopuri 

profesionale. 
- să formuleze ideile şi punctele de vedere cu precizie; 
- să conecteze intervenţiile bine şi adecvat de cele ale interlocutorilor săi. 

II. La nivel de aplicare: 
- să participe fără efort la orice conversaţie şi discuţie folosind termenii noi şi vechi sau 

clasici, expresiile idiomatice, locuţiuni terminologice; 
- să exprime fluent şi să se exprime folosind nuanţe fine de sens; 
- să aplice formulări şi reformulări (parafrazarea) în aşa fel încât dificultăţile în 

discursuri şi în procesele de negocieri în afaceri să nu fie sesizate.  
III. La nivel de integrare: 

- să prezinte descrieri clare şi detailate pe teme complexe (fiind în pas cu procesul de 
globalizare) integrând subtemele, paralel dezvoltând anumite puncte şi terminând 
intervenţia cu o concluzie adecvată; 

- să prezinte argumentări cu claritate şi fluenţă adaptate contextului cu o structură 
logică eficientă. 

 
Unităţi de conţinut 

1. Obiectul terminologiei 
2.Cuvânt şi termen 
3. Structuri conceptuale. Definiţii 
4. Structura (analiza lingvistică) a termenilor 
5. Creativitatea terminologică. Neologie şi Terminologie 
6. Organizarea activităţii terminologice. Documentarea 
7. Tezaurizarea. Lexicografia. Principii de creare a dicţionarului 
8. Sinteza operaţiilor. Fişa terminologică. Modul termenelor de utilizare 
9. Terminotica. Băncile de date. 

10. Normalizarea şi instuţionalizarea în terminologie 
11. Obiectul traducerii. De la traducerea pedagogică la pedagogia traducerii 
12. Traducerea specializată 
13. Identificarea structurală, funcţională şi semantică a textului ţintă cu textul sursă. 
14. Pertinenţa comunicativă şi principiul echivalenţei informaţionale. Noţiuni de echivalenţă 

şi corespondenţă. 
15. Probleme de traducere la nivelul sistemului lexical şi frazeologic 
16. Dificultăţi de traducere la nivel morfosintactic 
17. Gramatica traducerii 
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An. II sem. IV EMREI – curs teoretic practic 
 

TERMENOLOGIA ECONOMICĂ ŞI TRADUCEREA TEXTELOR 
 DE SPECIALITATE 

Total ore pe semestru 120  
Nr. credite 4 

 Autori: Gheorghe MOLDOVANU, 
Ala HANGANU 

Scopul cursului 
Cursul vizat are drept scop pregătirea studenţilor pentru o viaţă profesională în relaţia lor cu 

parteneri străini, inclusiv în activitatea lor de mediere. 
 

Obiectivele/Rezultatele învăţării 
I. La nivel de cunoaştere: 

- să utilizeze limba în mod flexibil şi eficient în relaţii sociale şi în scopuri profesionale; 
- să formuleze ideile şi punctele de vedere cu precizie; 
- să conecteze intervenţiile bune şi adecvate de cele ale interlocutorilor săi. 

II. La nivel de aplicare: 
- să participe fără efort la orice conversaţie şi discuţie folosind termenii noi şi vechi sau 

clasici, expresiile idiomatice, locuţiuni terminologice; 
- să exprime fluent şi să se exprime folosind nuanţe fine de sens; 
- să aplice formulări şi reformulări (parafrazarea) în aşa fel încât dificultăţile în discursuri 

şi în procesele de negocieri în afaceri să nu fie sesizate.  
III. La nivel de integrare: 

- să prezinte descrieri clare şi detailate pe teme complexe (fiind în pas cu procesul de 
globalizare) integrând subtemele, paralel dezvoltând anumite puncte şi terminând 
intervenţia cu o concluzie adecvată; 

- să prezinte argumentări cu claritate şi fluenţă adaptate contextului cu o structură logică 
eficientă. 

 
Unităţi de conţinut 

1. Obiectul terminologiei 
2.Cuvânt şi termen 
3. Structuri conceptuale. Definiţii 
4. Structura (analiza lingvistică) a termenilor 
5. Creativitatea terminologică. Neologie şi Terminologie 
6. Organizarea activităţii terminologice. Documentarea 
7. Tezaurizarea. Lexicografia. Principii de creare a dicţionarului 
8. Sinteza operaţiilor. Fişa terminologică. Modul terminelor de utilizare 
9. Terminotica. Băncile de date. 
10. Normalizarea şi instuţionalizarea în terminologie 
11. Obiectul traducerii. De la traducerea pedagogică la pedagogia traducerii 
12. Traducerea specializată 
13. Identificarea structurală, funcţională şi semantică a textului ţintă cu textul sursă. 
14. Pertinenţa comunicativă şi principiul echivalenţei informaţionale. Noţiuni de 

echivalenţă şi corespondenţâ. 
15. Probleme de traducere la nivelul sistemului lexical şi frazeologic 
16. Dificultăţi de traducere la nivel morfosintactic 
17. Gramatica traducerii 
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An. II sem. IV EMREI – curs teoretic practic 
 
 

TERMENOLOGIA ECONOMICĂ ŞI TRADUCEREA TEXTELOR  
DE SPECIALITATE (LIMBA ENGLEZĂ) 

Total ore 120  
Puncte credite 4 

Autori: Ecaterina RUGA, 
 Sergiu VASILACHI 

 
Scopul cursului 

Cursul vizat are drept scop pregătirea studenţilor pentru o viaţă profesională în relaţia lor cu 
parteneri străini, inclusiv în activitatea lor de mediere. 

 
Obiectivele/Rezultatele învăţării 

I. La nivel de cunoaştere: 
- să utilizeze limba în mod flexibil şi eficient în relaţii sociale şi în scopuri profesionale; 
- să formuleze ideile şi punctele de vedere cu precizie; 
- să conecteze intervenţiile bine şi adecvat de cele ale interlocutorilor săi. 

II. La nivel de aplicare: 
- să participe fără efort la orice conversaţie şi discuţie folosind termenii noi şi vechi sau 

clasici, expresiile idiomatice, locuţiuni terminologice; 
- să exprime fluent şi să se exprime folosind nuanţe fine de sens; 
- să aplice formulări şi reformulări (parafrazarea) în aşa fel încât dificultăţile în discursuri 

şi în procesele de negocieri în afaceri să nu fie sesizate.  
III. La nivel de integrare: 

- să prezinte descrieri clare şi detailate pe teme complexe (fiind în pas cu procesul de 
globalizare) integrând subtemele, paralel dezvoltând anumite puncte şi terminând 
intervenţia cu o concluzie adecvată; 

- să prezinte argumentări cu claritate şi fluenţă adaptate contextului cu o structură logică 
eficientă. 

 
Unităţi de conţinut 

1. Obiectul terminologiei 
2.Cuvânt şi termen 
3. Structuri conceptuale. Definiţii 
4. Structura (analiza lingvistică) a termenilor 
5. Creativitatea terminologică. Neologie şi Terminologie 
6. Organizarea activităţii terminologice. Documentarea 
7. Tezaurizarea. Lexicografia. Principii de creare a dicţionarului 
8. Sinteza operaţiilor. Fişa terminologică. Modul terminelor de utilizare 
9. Terminotica. Băncile de date. 
10. Normalizarea şi instuţionalizarea în terminologie 
11. Obiectul traducerii. De la traducerea pedagogică la pedagogia traducerii 
12. Traducerea specializată 
13. Identificarea structurală, funcţională şi semantică a textului ţintă cu textul sursă 
14. Pertinenţa comunicativă şi principiul echivalenţei informaţionale. Noţiuni de 

echivalenţă şi corespondenţă. 
15. Probleme de traducere la nivelul sistemului lexical şi frazeologic 
16. Dificultăţi de traducere la nivel morfosintactic 
17. Gramatica traducerii 
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An. II sem. IV EMREI – curs teoretic practic 
 
 

CORESPONDENŢA COMERCIALĂ (L.ENGLEZĂ) 
  Total ore: 120. Puncte credite 4 

Autori: Parascovia GROZAV, 
 Serghei VASILACHI,  

 
Cursul „Corespondenţa economică şi traducerea textelor de specialitate (l.engleză)” 

urmăreşte dobândirea şi dezvoltarea competenţei de comunicare scrisă în limba engleză, accentul 
fiind pus pe asimilarea tehnicilor de redactare a corespondenţei comerciale şi a documentelor 
aferente. 

 
Obiectivele / Rezultatele învăţării 

La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere:  
• să conştientizeze rolul corespondenţei de afaceri în activitatea unei întreprinderi şi 

importanţa acesteia în afaceri; 
• să cunoască tipurile de scrisori comerciale şi situaţiile profesionale cărora acestea le 

corespund; 
• să cunoască principiile esenţiale ale corespondenţei comerciale în limba engleză; 
• să achiziţioneze gradual lexicul specializat în vederea exploatării ulterioare în 

traducerea textelor de specialitate. 
II. La nivel de aplicare: 
• să identifice structura scrisorilor de afaceri; 
• să dezvolte abilităţile de redactare a scrisorilor de afaceri; 
• să utilizeze rigorile de structurare a scrisorilor de afaceri şi a unităţilor lexicale 

adecvate; 
• să perfecţioneze şi să aplice competenţele de transfer (de traducere) din limba străină 

în limba maternă şi din limba maternă în limba străină a lexicului specializat cu 
referire la corespondenţa economică.  

III. La nivel de integrare: 
• să redacteze scrisori de afaceri pe situaţii specifice într-un mod clar şi bine structurat; 
• să creeze comunicări scrise dând dovadă că stăpâneşte bine mijloacele lingvistice de 

structurare şi articulare; 
• să poată efectua, la nivel de limbaj specializat, traducerea standard a frazelor tip 

utilizând terminologia de ultimă actualitate în domeniul de specialitate.  
 

Unităţi şi conţinut: 
1. General outline of business letters: structure and presentation. 
2. Content and style: length, sequence, planning, accuracy. 
3. Enquiries. Methods of enquiry. 
4. Replies and quotations. 
5. Orders 
6. Payment. Methods of payment. 
7. Complaints and adjustments. 
8. Agents and agencies. 
9. Transportation and shipping  

10. Insurance.  
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CORESPONDENŢA COMERCIALĂ (limba franceză) 
Total ore 120 

Puncte credite 4  
Autor : Elena ŞARGI 

 
Scopul cursului 

Prezentul curs are ca scop învăţarea limbii franceze specifice comunicării scrise în 
domeniul de afaceri. El va familiariza studenţii cu principiile esenţiale ale corespondenţei 
comerciale franceze şi le va permite să asimileze mijloacele lingvistice necesare, în vederea 
dobândirii deprinderilor de comunicare scrisă în situaţii profesionale.  

 
Obiectivele/Rezultatele învăţării 

I. La nivel de cunoaştere: 
1. Conştientizarea rolului corespondenţei de afaceri în activitatea întreprinderii. 
2. Însuşirea structurilor frecvente caracteristice comunicărilor scrise. 
3. Dezvoltarea competenţelor de redactare a scrisorilor de afaceri.  

II. La nivel de aplicare: 
1. Înţelegerea documentelor autentice de specialitate. 
2. Utilizarea rigorilor de structurare a scrisorilor de afaceri şi a unităţilor lexicale 

adecvate. 
3. Producerea documentelor scrise comerciale (traducerea şi redactarea unei varietăţi de 

scrisori conform normelor şi uzajului francez). 
III. La nivel de integrare: 

1.Utilizarea competenţelor de comunicare scrisă în situaţii curente ale vieţii profesionale. 
 

Unităţi şi conţinut: 
1.Présenrez votre lettre comme en France. 
2. Commencer et terminer une lettre commerciale. 
3. Les lettres commerciales accompagnant l’envoi de documents. 
4. Les lettres d’affaires relatives aux renseignements commerciaux.  
5. La lettre circulaire. 
6. Savoir rédiger un appel d’offre. 
7. La lettre d’offre. 
8. La lettre de commande. 
9. La lettre de réclamation. 

10. Les lettres d’affaires relatives aux relations de travail. 
 
 

ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ 
Total ore: 120. Puncte credite: 4. 

Autori: Ludmila GAVRILIUC, conf. univ.,  
Neli MUNTEAN, conf. univ. 

  
Scopul cursului 

Formarea la studenţi a competenţei: de a efectua analiza performanţelor entităţilor şi stării 
lor financiare utilizând datele din rapoartele financiare. 

 
Obiectivele / Rezultatele învăţării 

La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili:  
I. La nivel de cunoaştere:  
• să explice conceptele: analiza cifrei de afaceri, veniturilor din vânzări, rezultatelor 

financiare, rentabilităţii, situaţiei financiare, analiza indicatorilor ce caracterizează 
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programul de producţie şi comercializare, analiza punctului critic. 
• să cunoască conţinutul surselor informaţionale utilizate în procesul analizei. 

II. La nivel de aplicare: 
• să utilizeze metode şi tehnici concrete de analiză; 
• să aplice tabele analitice cu diferit conţinut ce reflectă utilizarea informaţiilor 

economice şi diferitor sisteme factoriale. 
• să evidenţieze puncte forte şi slabe ale entităţii analizate. 
• să elaboreze concluzii textuale cu privire la examinarea rezultatelor obţinute. 

III. La nivel de integrare/creativ: 
• să propună modalităţi de îmbunătăţire a fenomenelor şi proceselor ce au loc în cadrul 

entităţii supuse analizei. 
• să descopere rezerve de creştere a veniturilor, profitului, rentabilităţii etc. 
• să elaboreze măsuri concrete de mobilizare a rezervelor descoperite în practică. 

 
Unităţi de conţinut 

1. Analiza veniturilor din vânzări 
Analiza structurală a veniturilor din vânzări.  
2. Analiza rezultatelor financiare 
Analiza structurii profitului (pierderii) până la impozitare. Analiza factorială a profitului 

(pierderii) din activitatea operaţională. 
3. Analiza rentabilităţii şi pragului rentabilităţii 
Caracteristica generală a indicatorilor rentabilităţii. Analiza rentabilităţii activelor. Analiza 

rentabilităţii capitalului propriu. 
4. Analiza situaţiei financiare 
Analiza structurii activelor întreprinderii. Analiza structurii surselor de formare a activelor. 

Analiza capitalului propriu. Analiza fondului de rulment. Analiza lichidităţii bilanţului contabil.  
5.Analiza fluxului mijloacelor băneşti. 
 
 

EXPERTIZA ŞI CERTIFICAREA MĂRFURILOR 
Total: 120. Puncte credite: 4. 

Autor: Mihail CERNAVCA, dr., conf. univ. 
 

Scopul cursului 
În cadrul acestui curs studenţii îşi formează şi dezvoltă o înţelegere generală a conceptelor 

de expertiză şi certificare a mărfurilor, a principiilor de efectuare a expertizelor şi cerinţelor 
generale către activitatea de expertiză. 

 
Obiectivele/ Rezultatele învăţării 

La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 
•  organizarea activităţilor de expertiză şi certificare a mărfurilor.  

II. La nivel de aplicare:  
• asigurarea desfăşurării activităţilor de expertiză şi certificare a mărfurilor în 

conformitate cu legile şi normele stabilite; adoptarea unor decizii optime, organizarea 
efectuării expertizei pe teren şi alcătuirea competentă a rapoartelor de expertiză 
pentru întreprinderile de producere şi comerţ. 

III. La nivel de integrare/creativ: 
• selectarea informaţiilor necesare pentru luarea deciziilor; aducerea la cunoştinţa 

organelor judiciare a informaţiei corecte despre obiectul expertizei. 
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Unităţi de conţinut 
 1. Noţiuni generale. Obiectul şi metoda expertizei merceologice. 
Noţiuni generale de expertiză. Clasificarea şi categoriile expertizelor. Definiţii şi 

metodologii de expertiză merceologică şi certificare.  
2. Desemnarea experţilor şi obligaţiunilor lor. 
Cerinţele către experţi, atribuirea calităţii de expert. 
Obligaţiunile şi drepturile experţilor. Desemnarea şi recuzarea experţilor. Sancţiunile 

aplicate în caz de încălcări. 
3. Metodele de apreciere a calităţii produselor. Standardizarea mărfurilor. 
Factorii ce formează calitatea mărfurilor. Materiile prime şi rolul lor în formarea calităţii 

mărfurilor.  
Acţiunea proceselor tehnologice asupra calităţii produselor. Noţiuni despre calitatea 

mărfurilor. 
Metodele de apreciere a calităţii. Noţiuni de standardizare a obiectelor de larg consum. 

Clasificarea standardelor. 
4. Proprietăţile consumiste a mărfurilor de larg consum. 
 Proprietăţile organoleptice, funcţionale, ergonomice, estetice, economice şi sociale a 

mărfurilor. Influenţa acestor proprietăţi asupra competitivităţii mărfurilor. 
5. Identificarea şi procedeele de falsificare a mărfurilor. 
Aprecierea posibilităţilor de falsificare a produselor alimentare. Obiectul falsificării. 

Metodele de falsificare şi recunoaştere a mărfurilor. Falsificarea calitativă, cantitativă şi 
informaţională a mărfurilor. Urmările falsificării pentru consumatori şi societate.  

6. Procedura şi metodologia generală a expertizei mărfurilor. 
Procedura generală a expertizei mărfurilor. Acceptarea expertizei, pregătirea expertizei, 

documentarea pe teren. Elaborarea şi analiza raportului de expertiză. 
7.Certificarea calităţii produselor şi serviciilor. 
Certificarea conformităţii mărfurilor de larg consum şi a serviciilor. Acreditarea organelor 

de evaluare şi certificare a calităţii. Certificarea obligatorie şi benevolă. Metodologia generală a 
certificării. 

8. Organizarea şi efectuarea certificării mărfurilor. 
Structura organizatorică a sistemului naţional de certificare. Nomenclatorul mărfurilor 

autohtone cu certificare obligatorie. Încercarea mărfurilor supuse certificării. Modalitatea 
emiterii certificatului. Recunoaşterea certificatelor de conformitate de peste hotare. 

 
 

ECONOMIA UNITĂŢILOR ECONOMICE 
 

Total ore – 150. P.C. - 5 
Autor: A.BALAN, conf. univ., dr. 

 
Scopul cursului: 

 Formarea la studenţi a unei imagini complexe, sistemice asupra modului de organizare 
şi funcţionare a unităţilor economice; 

 Familiarizarea studenţilor cu metodele de calcul a indicatorilor activităţii economice a 
întreprinderii şi a utilizării eficiente a resurselor economice; 

 Formarea unei gândiri economice coerente care să servească la evaluarea corectă a 
oportunităţilor şi riscurilor în acţiunile întreprinse de întreprindere. 

 
Obiectivele/rezultatele învăţării: 

La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 
• să cunoască principiile şi legităţile de bază ale funcţionării unităţilor economice;  
• să cunoască cele mai eficiente metode şi tehnici de influenţare a activităţii economice 

a întreprinderii în vederea maximizării rezultatelor activităţii; 
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• să cunoască etapele care pot permite posibililor întreprinzători să creeze societăţi 
private; 

• să cunoască modalităţile şi obiectivele lichidării întreprinderii. 
II. La nivel de aplicare: 

• să obţină abilităţi în efectuarea calculelor economice şi evaluării rezultatelor 
activităţii întreprinderii; 

• să dezvolte aptitudini necesare pentru luarea deciziilor cu privire la activitatea 
economică şi comercială a întreprinderii. 

III. La nivel de integrare/creativ: 
• să estimeze eficienţa utilizării resurselor economice în cadrul întreprinderii; 
• să evalueze rezultatele activităţii unităţii economice; 
• să propună modalităţi de îmbunătăţire a performanţelor economice a unităţii 

economice. 
 

Unităţi de conţinut: 
1. Unităţile economice – veriga de bază a economiei naţionale 
Esenţa, funcţiile şi rolul unităţilor economice în cadrul economiei.  
Întreprinderea şi factorii de mediu. Componentele mediului întreprinderii.  
Tipologia întreprinderilor. 
Formele organizatorico-juridice ale întreprinderilor. Baza legislativă de reglementare a 

activităţii întreprinderilor în Republica Moldova. 
Constituirea, înregistrarea juridică şi lichidarea întreprinderii. 
2. Planificarea activităţii întreprinderii şi evaluarea capacităţii de producţie 
Bazele metodologice ale planificării întreprinderii şi indicatorii planului de dezvoltare.  
Programul de producţie: esenţa economică. Importanţa şi etapele elaborării programului de 

producţie. 
Metodologia determinării principalilor indicatori ai programului de producţie. 
Planul de afaceri al întreprinderii.  
Capacitatea de producţie: esenţa, metodele de evaluare.  
Importanţa şi căile de îmbunătăţire a utilizării capacităţii de producţie 
3. Mijloacele fixe şi reproducerea lor 
Esenţa şi rolul mijloacelor fixe, componenţa şi structura lor. 
Evaluarea mijloacelor fixe. 
Uzura fizică şi morală a mijloacelor fixe. 
Metodele de calcul a uzurii mijloacelor fixe. 
Indicatorii utilizării eficiente a mijloacelor fixe. 
Căile de îmbunătăţire a gradului de utilizare a mijloacelor fixe. 
4. Activele circulante şi aprovizionarea materială a unităţii economice 
Esenţa economică, componenţa şi structura activelor circulante. 
Normarea activelor circulante şi sursele de formare a lor. 
Indicatorii utilizării eficiente a activelor circulante.  
Caracteristicile de bază ale activităţii de aprovizionare materială a unităţii economice.  
Căi de perfecţionare a aprovizionării materiale la etapa actuală. 
5. Activitatea investiţională şi eficienţa economică a proiectelor de investiţii 
Esenţa, componenţa şi clasificarea investiţiilor.  
Sursele de finanţare a investiţiilor capitale. 
Alegerea şi argumentarea direcţiilor de utilizare a investiţiilor capitale. 
Bazele metodologice de evaluare a eficienţei proiectelor de investiţii. 
Căile de sporire a eficienţei investiţiilor capitale.  
6. Personalul întreprinderii şi productivitatea muncii 
Personalul unităţii economice: componenţa şi structura. 
Planificarea necesarului de personal. Determinarea necesarului de personal pe categorii. 

 54 



Productivitatea muncii: esenţa economică, indicatorii şi metodele de determinare. 
Sporirea productivităţii muncii: direcţiile principale de influenţă asupra profitabilităţii 

întreprinderii. 
7. Motivarea şi remunerarea muncii 
Esenţa remunerării muncii, principiile şi metodele de calcul. 
Formele şi sistemul remunerării muncii. 
Adaosuri şi sporuri la salariu. 
Metode de determinare a fondului de remunerare a muncii în cadrul întreprinderii. 
Reglementarea remunerării muncii în Republica Moldova la etapa actuală. 
8. Costul de producţie 
Esenţa costului de producţie ca indicator de bază a competitivităţii producţiei. 
Criterii de clasificare. Funcţiile costurilor.  
Structura costului de producţie. Metode de calcul a costului de producţie. 
Reducerea costului de producţie – direcţie principală a sporirii eficienţei activităţii 

economice a întreprinderii. Impactul factorilor tehnico-economici asupra reducerii costului de 
producţie. 

9. Metode, tehnici de stabilire a preţurilor 
Locul şi rolul preţului în gestiunea unităţii economice. 
Sistemul de preţuri şi metodele de formare a lor.  
Factorii ce influenţează mărimea şi dinamica preţului. 
Politica de preţ a unităţii economice.  
Reglarea de stat a preţurilor în condiţiile economiei de piaţă. 
10. Profitul – rezultatul final a activităţii economice 
Profitul întreprinderii: esenţă şi metode de determinare. 
Factori ce influenţează mărimea profitului.  
Direcţii de repartizare a profitului.  
Rentabilitatea: esenţa economică, tipurile şi metodologia determinării.  
Factorii de influenţă asupra nivelului rentabilităţii în cadrul întreprinderii. Măsuri de sporire 

a rentabilităţii. 
Analiza pragului de rentabilitate. 
11. Finanţele unităţilor economice 
Rolul resurselor financiare în activitatea unităţii economice şi sursele de formare a lor. 

Formele de finanţare. 
Indicatorii ce caracterizează starea financiară, metodologia de calculare a lor. 
Politica raţională de împrumut. Solvabilitatea întreprinderii. 
Caracteristica generală a impozitelor plătite de unitatea economică. Impozitarea profitului. 
12. Relaţiile economice externe ale unităţilor economice 
Formele diviziunii internaţionale a muncii. 
Liberalizarea activităţii economice externe a unităţilor economice la etapa actuală. 
Formele de decontare a operaţiilor de comerţ exterior. 
Reglementarea statală a activităţii economice externe în Republica Moldova. 
 
 

BAZELE ACTIVITĂŢII BANCARE 
Total ore – 120 ore 

P.C. – 4 
Autor: Angela BELOBROV, conf. univ., dr. 

 

Scopul cursului: 
Unitatea de curs este menită de a aplica bazele teoretice ale activităţii băncii, a produselor şi 

serviciilor bancare şi este direcţionată de a dezvolta capacităţile aplicative ale contabilului în 
intersecţie cu activitatea băncii. Cunoaşterea teoretică a activităţii bancare uşurează înţelegerea 
proceselor bancare, mecanismului bancar de atragere a resurselor şi de efectuare a investiţiilor 
din partea băncii. 
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Obiectivele/rezultatele învăţării: 
Obiectivele predării disciplinei se materializează în rezultate de 
- cunoaştere a: 
- rolului băncii în economia şi creaţia monetară; 
- activităţilor cele mai importante ale băncii, deosebindu-le pe cele de formare a pasivului 

şi activului, cât şi cele în afara bilanţului contabil al băncii; 
- necesităţii supravegherii activităţii băncii etc.  
- aplicare a: 
- legislaţiei în vigoare pentru determinarea limitelor de activitate a băncii în vederea 

atragerii şi garantării resurselor bancare; 
- cunoştinţelor teoretice în explicarea unor situaţii de caz în cadrul activităţilor financiare şi 

nefinanciare ale băncii; 
- estimărilor rezultatelor financiare ale activităţii băncii. 
- integrare în: 
- limitele normative stabilire de cadrul de supraveghere bancară vis-a-vis de diferite 

activităţi financiare permise băncilor din sistemul bancar naţional; 
- finalizarea prin propuneri a unor studii de caz ce ţin de sistemul bancar şi/sau de bănci 

din ţară sau de peste hotare;  
- perspectivele supravegherii activităţii băncii pentru evitarea fenomenelor sociale negative 

produse de falimentele bancare etc. 
 

Unităţi de conţinut 
Tema 1. SPECIFICUL ORGANIZĂRII ACTIVITĂŢII BANCARE 
Particularităţile activităţii băncii ca instituţie financiară. Mecanismul fondării şi licenţierii 

băncii în Republica Moldova. Extinderea activităţii băncii pe teritoriu. Deschiderea şi autorizarea 
filialelor bancare. Tipuri de structuri organizatorice. 

 
Partea I. OPERAŢIUNILE PASIVE ALE BĂNCII 

 

Tema 2. CONCEPTUL CAPITALULUI PROPRIU AL BĂNCII 
Structura şi caracteristica capitalului bancar (capital propriu şi capitalul împrumutat). 

Capitalul bancar propriu - funcţiile şi rolul său. Componenţa capitalului bancar propriu. 
Tema 3. ROLUL CAPITALULUI PROPRIU ÎN ASIGURAREA STABILITĂŢII 

BĂNCII  
Principiile de determinare a Capitalului Normativ Total în vederea stabilirii optimului 

necesar de capital pentru activitatea băncii. Criterii de determinare a gradului de suficienţă a 
capitalului bancar. Posibilităţi de optimizare a gradului de suficienţă a capitalului. Emisiunea 
acţiunilor pentru majorarea de capital.  

Tema 4. COMPONENŢA ŞI FUNCŢIONALITATEA RESURSELOR ATRASE  
ALE BĂNCII 

Structura resurselor atrase, importanţa lor pentru desfăşurarea activităţii băncii. Rolul 
depozitelor în formarea cuantumului de resurse atrase. Resurse bancare nedepozitare: resursele 
nedepozitare, procurate de la Banca Centrală; resurse procurate pe piaţa interbancară. 

Resursele bancare, formate prin emisiunea certificatelor de depozit şi de economii. 
Resursele bancare procurate prin intermediul cambiei bancare. Emisiunea de obligaţiuni ca mod 
de procurare a resurselor pe termen lung. 

 
Partea II. OPERAŢIUNILE ACTIVE ALE BĂNCII 

 

Tema 5. ASPECTELE ACTIVITĂŢII DE CREDITARE A BĂNCILOR 
COMERCIALE 

Caracteristica operaţiunilor bancare active. Esenţa şi elementele constitutive ale creditului 
bancar. Funcţiile creditului bancar. Principiile utilizate de băncile comerciale în activitatea de 
creditare. Tipologia creditului bancar. Caracteristica operaţiunilor active bancare specifice. 
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Tema 6. METODOLOGIA DE CREDITARE 
Etapele procesului de creditare. Etapa preliminară privind informarea-documentarea 

reciprocă banca-solicitant. Etapa depunerii dosarului şi analiza documentaţiei prezentate. Etapa 
determinării indicatorilor de apreciere a riscului de creditare. Constituirea garanţiilor. Etapa 
aprobării creditelor şi încheierea contractului de credit. 

Tema 7. GARANTAREA CREDITELOR 
Esenţa diferitor forme şi tipuri de garantare a rambursării creditului bancar; valoarea 

garanţiei şi nivelului de acoperire asigurat de garanţii. Particularităţile garanţiilor reale: garanţii 
imobiliare (ipoteci) şi garanţii mobiliare (gajuri). Aspectele utilizării garanţiilor personale ca 
surse secundare de rambursare a creditului bancar. Executarea garanţiei. 

 
PARTEA III: OPERAŢIUNI DE COMISIONARE 

 

Tema 8. OPERAŢIUNILE BC PE PIAŢA VALORILOR MOBILIARE ŞI PIAŢA 
VALUTARĂ 

Servicii de trust, acordate de bănci clienţilor săi. Servicii de consultanţă. Servicii de 
brokeraj, prestate pe piaţa valorilor mobiliare. Operaţiuni bancare cu valutele, cerinţele de 
reglementare privind aceste operaţiuni. 

 
PARTEA IV: OPERAŢIUNI DE PLĂŢI ŞI DECONTĂRI ALE BĂNCII 

 

Tema 9. OPERAŢIUNILE DE PLĂŢI ALE BĂNCII 
Esenţa şi formarea relaţiei bancă-client. Noţiunea şi tipologia contului bancar. Metode de 

operare în conturi curente. Structura sistemului de plăţi. Sistemul de plăţi în Republica Moldova. 
Operaţiuni de casă ale băncii. 

Tema 10. OPERAŢIUNILE DE DECONTĂRI ALE BĂNCII 
Decontările prin virament (transferul de credit, debitarea directă). Operaţiuni de plăţi şi 

decontări interbancare. Sisteme de decontare internaţionale. 
Tema 11. RISCURILE ÎN OPERAŢIUNILE DE PLĂŢI ŞI MODALITĂŢI  

DE GESTIONARE 
Tipologia riscurilor în operaţiunile de plăţi. Gestiunea riscurilor în operaţiunile de plăţi. 
 

Partea V. SUPRAVEGHEREA ACTIVITĂŢII BANCARE 
  

Tema 12. SUPRAVEGHEREA ACTIVITĂŢII BANCARE. PROCEDURA DE 
RETRAGERE A LICENŢEI BĂNCII COMERCIALE 

Principiile şi necesitatea supravegherii bancare. Sistemul de restricţii cu privire la 
activitatea băncii comerciale. Suspendarea activităţii bancare, motive şi mecanisme de efectuare. 
Încetarea activităţii băncii, retragerea licenţei. 

  
 

CONTABILITATEA ÎN COMERŢ 
Total ore: 120. Puncte credite: 4 

Autor: Ludmila ŢURCAN 
 

Scopul cursului 
Contabilitatea în comerţ este disciplina ce continue studiul disciplinelor din domeniul 

contabilităţii prin care se ia cunoştinţă cu profilul de activitate al entităţilor de comerţ, cu 
principiile, procedeele şi mijloacele specifice concepute şi folosite pentru obţinerea informaţiilor 
cu privire la aprovizionarea, stocarea şi vânzarea mărfurilor. 

 
Obiectivele / Rezultatele învăţării 

La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili:  
I. La nivel de cunoaştere:  
 să definească obiectul de activitate şi tipurile entităţilor de comerţ;  
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 să interpreteze principii şi metode de evaluare a stocurilor de mărfuri; 
 să recunoască în diferite contexte elementele patrimoniului entităţilor de comerţ la 

categoriile corespunzătoare. 
II. La nivel de aplicare:  
 să realizeze analize ale unor situaţii practice din domeniul contabilităţii în comerţ; 
 să elaboreze sinteze tematice, evidenţiind domenii de aplicaţie practică a contabilităţii 

în entităţile de comerţ: 
 să prelucreze datele şi documentele primare în vederea înregistrării; 
 să analizeze tranzacţiile principale în vederea contabilizării aprovizionării cu mărfuri; 
 să emită judecăţi asupra unor enunţuri cu conţinut contabil; 
 să formuleze formule contabile pentru principalele tranzacţii ale entităţilor de comerţ.  

III. La nivel de integrare / creativ 
 să aprecieze semnificaţia contabilităţii în sistemul economic în general şi în cadrul 

entităţii de comerţ, în special. 
 să propună strategii pentru interpretarea şi contabilizarea aprovizionării cu mărfuri şi 

vânarea acestora prin diferite forme; 
 să dezvolte soluţii unor probleme contabile teoretice şi practice; 
 să dezvolte ipoteze personale pentru explicarea unor situaţii contabile. 

 
Unităţile de conţinut 

1. Organizarea contabilităţii în comerţ şi evaluarea stocurilor de mărfuri 
Obiectul de activitate şi obiectivele contabilităţii unităţilor comerciale. Principii şi metode 

de evaluare a stocurilor de mărfuri. Structuri de preţuri şi formarea lor. 
2. Contabilitatea circulaţiei cu ridicata şi cu amănuntul a mărfurilor 
Formele şi documentele aprovizionării cu mărfuri. Contabilitatea sintetică a aprovizionării 

cu mărfuri. Formele şi documentele vânzării mărfurilor. Contabilitatea vânzării mărfurilor cu 
ridicata. Contabilitatea vânzării mărfurilor cu plata integrală în numerar. Contabilitatea vânzării 
mărfurilor prin virament şi cu plata în rate. Contabilitatea vânzării mărfurilor în consignaţie.  

3. Contabilitatea altor operaţii cu mărfurile 
Inventarierea mărfurilor – organizarea şi etapele efectuării ei. Determinarea, regularizarea 

şi contabilitatea diferenţelor constatate la inventariere. Perisabilitatea naturală – documentarea, 
calculul şi contabilitatea. Reevaluarea mărfurilor şi contabilitatea diferenţelor din reevaluare. 

4. Contabilitatea creanţelor 
Componenţa, caracteristica şi clasificarea creanţelor. Evidenţa creanţelor comerciale, a 

personalului şi altor creanţe. 
5. Contabilitatea trezoreriei 
Componenţa, caracteristica şi clasificarea mijloacelor băneşti. Contabilitatea operaţiilor de 

încasări şi plăţi în numerar. Contabilitatea operaţiilor de încasări şi plăţi prin conturile curente. 
6. Contabilitatea datoriilor 
Caracteristica, componenţa şi clasificarea datoriilor. Contabilitatea datoriilor financiare. 

Contabilitatea datoriilor comerciale. Contabilitatea datoriilor faţă de personal. Contabilitatea 
datoriilor privind asigurările. Contabilitatea datoriilor privind decontările cu bugetul. 

7. Contabilitatea cheltuielilor şi veniturilor în comerţ 
Structura şi contabilitatea cheltuielilor aferente circulaţiei mărfurilor. Structura şi 

contabilitatea veniturilor în unităţile de comerţ 
8. Rapoartele financiare – structura şi modul de întocmire 
Lucrări premergătoare pentru întocmirea rapoartelor financiare. Modul de întocmire a 

bilanţului contabil. Conţinutul şi modul de întocmire a raportului de profit şi pierdere. Raportul 
privind fluxul mijloacelor băneşti. Anexele la bilanţ şi raportul de profit şi pierdere. Nota 
explicativă la rapoartele financiare 
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SONDAJE ŞI ANCHETE 
Total ore: 120. Puncte credite: 4 

Autor: V. AGAFIŢA, lect. super. univ. 
 

Scopul cursului 
Prezentarea tehnicilor şi instrumentelor utile pentru derularea unui studiu printr-un sondaj, 

expunerea metodelor utilizate, exemplificarea, ilustrarea proceselor de organizare, colectare, 
prelucrare şi analiza datelor. În cadrul disciplinei studenţii trebuie să însuşească tehnici de 
eşantionare, arta interogării, metode de colectare a datelor, metode de prezentare a rezultatelor.  

 
Obiectivele /Rezultatele învăţării 

La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: aplicarea legii numerelor mari ţinând cont de particularităţile 

concrete ale fenomenului sau procesului studiat; tehnicile de eşantionare, arta interogării; metode 
de colectare şi prelucrare a datelor, de prezentare a rezultatelor; organizarea unui sondaj; 
dirijarea unei anchete prin sondaj; teste parametrice şi neparametrice de verificare a ipotezelor; 
gestionarea resurselor financiare şi umane în procesul realizării sondajului; 

II. La nivel de aplicare: metode de eşantionare, teste de verificare a ipotezelor; 
determinarea parametrilor sondajului simplu aleator, sondajului stratificat, sondajului în serie, 
elaborarea bazei date, prelucrarea statistică a datelor utilizând un pachet statistic; 

III. La nivel de integrare: aplicarea metodei sondajului pentru studii concrete la 
sociologie, management, marketing. Consultaţia colegilor de la alte facultăţi la elaborarea unor 
studii de caz. 

 
Unităţi de conţinut 

Tema 1. Sondajul – metodă de înregistrare a fenomenelor de masă.  
Populaţia statistică şi eşantionul. Baza de sondaj. 
Tema 2. Procedee de eşantionare aleatoare şi dirijată. 
Sondajul în populaţii omogene. Sondajul aleator simplu cu probabilităţi egale şi neegale. 

Determinarea parametrilor în sondajul simplu aleator. 
Tema 3. Sondajul în populaţii neomogene. 
 Sondajul stratificat: neproporţional, proporţional şi optim. 
Tema 4. Sondajul în serii şi multistadial. 
Tema 5. Eşantionarea cu probabilităţi variabile. Sondajul stratifazic, secvenţial şi pe 

cote. 
Tema 6. Prelucrarea datelor.  
Descrierea prin frecvenţe simple, variabile sintetice şi filtrare. Tabele cu dublu intrări. 
Tema 7. Interpretarea datelor din tabelele structurate după două sau mai multe 

caracteristici. Analiza multifactorială. 
Tema 8. Analiza multidimensională şi factorială a datelor 
Tema 9. Conceptul de anchetă şi elaborarea chestionarului 
Tema 10. Elaborarea chestionarelor. Lucru individual şi discuţia pe echipe 
Tema 11. Eşantionarea. Ancheta pilot. 
Tema 12. Sisteme informatice utilizate la prelucrarea datelor.  
Proiectarea bazei de date şi actualizarea ei cu informaţia din chestionare. Proiectarea bazei 

de date şi actualizarea ei cu informaţia din chestionare. 
Tema 13. Colectarea, sistematizarea şi controlul datelor observate 
Cum de dirijat o anchetă prin sondaj. Principalele etape. Elaborarea documentaţiei, care 

susţine eşantionul. 
Tema 14. Prezentarea rezultatelor.  
Selectarea şi interpretarea datelor brute, adaptarea la necesităţile pentru luarea deciziilor. 
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Tema 15. Teste de semnificaţie în teoria şi practica sondajelor 
Tema 16. Gestionarea resurselor financiare şi umane în procesul realizării sondajului 
Tema 17. Principii metodologice şi metodice de proiectare a eşantionului teritorial. 
Tema 18. Analiza rezultatelor şi urmărirea procesului de elaborare a unor sondaje 

deja elaborate 
Tema 19. Participarea la elaborarea şi realizarea în echipă a unui sondaj 
 
 

TRANSPORTURI ŞI EXPEDIŢII INTERNAŢIONALE 
Total ore: 150, Puncte credite: 5. 

Autor: Eduard CALANCEA, dr., conf. univ. 
 

Scopul cursului 
Formarea la studenţi a competenţei: de a aplica în practică aptitudinile de operare în 

domeniul transporturilor şi expediţiilor internaţionale. 
 

Obiectivele / Rezultatele învăţării 
La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 
• să explice conceptele: agent economic, expeditor internaţional, contract de transport 

maritim/ rutier/ feroviar/ aerian, condiţii de plată, INCOTERMS etc. 
• să analizeze diferite metode de transport internaţional şi moduri de expediţie 

internaţională, 
• sa cunoască actele juridice şi comerciale care stau la baza derulării tranzacţiilor de 

transport internaţional. 
II. La nivel de aplicare: 

• sa formuleze principiile de funcţiune a direcţiei transporturi internaţionale şi a 
legăturilor acesteia cu alte direcţii de activitate din cadrul întreprinderii, 

• sa formuleze decizii şi să argumenteze necesitatea selectării modului de transport 
convenabil în cadrul tranzacţiilor comerciale, 

• să identifice în lanţul logistic punctele critice în realizarea acestuia, 
• să stabilească corelaţia dintre contractul comercial şi contractul de transport. 

III. La nivel de integrare / creativ: 
• să stabilească rolul şi locul transporturilor şi expediţiilor internaţionale în sistemul de 

relaţii economice internaţionale, 
• să aprecieze importanţa transportului internaţional în activitatea eficientă a agenţilor 

economici, 
• să creioneze concluzii referitor la argumentarea lanţului logistic în ceea ce priveşte 

transportul pentru atingerea obiectivului scontat în derularea tranzacţiei comerciale 
internaţionale. 

 
Unităţi de conţinut 

1. Rolul expediţiilor internaţionale în relaţiile economice; 
2. Intermediarii în transportul internaţional ; 
3. Condiţiile juridice de bază de livrare a mărfurilor;  
4. Transporturi maritime internaţionale;  
5. Transporturi fluviale;  
6. Transporturile internaţionale în trafic feroviar;  
7. Transporturi rutiere internaţionale;  
8. Transporturile internaţionale de mărfuri în trafic aerian; 
9. Structurile de gestionare a transporturilor de mărfuri în Republica Moldova.  
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TEHNICI DE COMERŢ EXTERIOR 
 

Total ore: 150. Puncte credite: 5.  
Autor: Natalia LOBANOV, dr. hab., conf. univ.  

 
Scopul cursului 

Formarea la studenţi a competenţei: de a aplica diferite tehnici de derulare şi finanţare a 
comerţului exterior  
 

Obiectivele / Rezultatele învăţării 
La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili:  
I. La nivel de cunoaştere:  
• să explice conceptele: contrapartidă, compensaţie, licenţiere, know-how. 

coproducţie, subproducţie, licitaţie, tender (concurs comercial), caiet de sarcini, 
plata în avans, plata la livrare, plata pe credit, credit furnizor, credit cumpărător, 
cofinanţare, credit consorţial, forfetare, factoring, eurocredite, euroobligaţiuni; 

• să analizeze diverse tehnici de derulare a operaţiunilor comerciale; 
• să reliefeze avantajele şi limitele tehnicilor comerciale internaţionale.  

II. La nivel de aplicare:  
• să analizeze rezultatele activităţii din perspectiva eficientizării operaţiunilor de 

export-import;  
• să aplice principiile şi prevederile contractuale de derulare a operaţiunilor de export-

import; 
• să elaboreze etapele de derulare a operaţiunilor comerciale; 

III. La nivel de integrare/creativ:  
• să propună modalităţi de îmbunătăţire a activităţilor specifice de export-import; 
• să elaboreze unele proceduri de contractare şi finanţare internaţională. 

 
Unităţi de conţinut 

1. Tehnica operaţiunilor în contrapartidă şi a operaţiunilor complexe 
Geneza şi factorii determinanţi ai contrapartidei. Operaţiunea de barter: specificul derulării 

şi contractării. Operaţiunea de contracumpărare: participanţii şi mecanismul derulării. 
Cumpărarea de produse rezultate (buy-back). Reexportul şi reimportul. 

2. Tehnici de transfer internaţional de tehnologii 
Forme ale comerţului cu brevete. Licenţierea internaţională: raţiuni şi derulare. Comerţul cu 

know-how. Avantajele şi limitele transferului internaţional de tehnologii. 
3. Tehnici de cooperare economică internaţională  
Factorii determinanţi ai cooperării economice internaţionale. Coproducţia: caracteristici şi 

variante. Subproducţia: trăsături distinctive şi variante. Întreprinderile mixte ca formă de 
cooperare internaţională. 

4. Tehnica licitaţiilor şi tenderelor internaţionale  
Caracteristicile esenţiale ale licitaţiilor internaţionale. Desfăşurarea licitaţiilor 

internaţionale. Mecanisme de formare a preţurilor la licitaţii. Trăsăturile distinctive ale 
concursului comercial. 

Etapele şi activităţile concursului comercial. 
6. Exportul de obiective industriale 
Caracteristicile exportului de obiective industriale. Baza contractuală a operaţiunii. Clauze 

specifice ale contractului de realizare de obiective industriale. 
7. Activitatea de consulting-engineering 
Diversitatea activităţilor de consulting-engineering. Plata serviciilor de consulting-

engineering. 
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8. Schema de plată în contractul comercial 
Decontarea tranzacţiilor internaţionale. Criteriile de constituire a schemei de plată. 

Modalităţi ale schemei de plată într-un contract comercial. 
9. Tehnici de finanţare pe termen scurt, mediu şi lung 
Caracteristici ale finanţării tranzacţiilor internaţionale. Tehnici de finanţare pe termen scurt. 

Creditul furnizor şi creditul cumpărător: scheme, etape, participanţi. Creditul consorţial şi 
cofinanţarea. Finanţarea proiectelor industriale. 

10. Tehnici speciale de finanţare 
Conţinutul şi costurile operaţiunii de factoring. Caracteristicile operaţiunii de forfetare. 

Leasingul ca metodă de finanţare specială. 
11. Finanţarea pe europieţe 
Mecanismul mobilizării eurocreditelor. Etapele emisiunii de euroobligaţiuni. 
 
 

INTEGRARE ECONOMICĂ ŞI ECONOMIE EUROPEANĂ 
Total: 150 ore. Puncte credite: 5. 

Autori: Ion GALAJU, conf.univ., dr. 
Victoria BRAŞOVSCHI-VELENCIUC, lect.univ. 

 
Scopul cursului 

Formarea la studenţi a competenţei: de a pune în aplicare cunoştinţele referitoare la 
fundamentele teoretice ale integrării economice internaţionale. 

 
Obiectivele/Rezultatele învăţării 

La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 
− să determine obiectivul de studiu al disciplinei; 
− să explice noţiunile ce determină procesul de integrare economică internaţională; 
− să determine tendinţele actuale de integrare economică în diverse regiuni ale lumii; 
− să reliefeze particularităţile funcţionării Uniunii Europene ca grupare integraţionistă. 

II. La nivel de aplicare: 
− să determine efectele integrării economice internaţionale asupra economiilor 

naţionale şi economiei mondiale; 
− să elaboreze o analiză comparativă a diferitor grupări integraţioniste; 
− să analizeze relaţiile Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. 

III. La nivel de integrare: 
− să stabilească perspectivele Uniunii Europene şi altor grupări integraţioniste; 
− să stabilească perspectivele participării Republicii Moldova în procesul de integrare 

economică internaţională. 
 

Unităţi de conţinut 
1. Caracteristici ale integrării economice internaţionale: abordări conceptuale 
Analiza conceptului de integrare economică. Premise, factorii determinanţi şi implicaţiile 

integrării economice internaţionale. Esenţa, obiectivele, etapele şi formele integrării economice 
internaţionale. Avantajele generale ale integrării economice interstatale-internaţionale. 

2. Teorii ale integrării economice internaţionale 
Teoria uniunii vamale. Teoria uniunii economice şi monetare. Principalele principii ale 

integrării economice. Etapele integrării economice şi caracteristica lor după B. Balassa. Teoria 
uniunii politice. Principiile teoretice ale Tratatului de la Maastricht cu privire la uniunea 
economică, monetară şi politică. 

3. Tendinţe integraţioniste în economia mondială 
Integrarea economică în America de Nord, America de Sud şi Caraibe, Asia şi Africa. 
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Tendinţe integraţioniste în zona europeană. 
4. Istoricul integrării economice în Europa. Unificarea Europeană 
Ideea europeană şi concretizarea ei. Eforturile postbelice de creare a unei Europe unice. 

Apariţia regionalismului în Europa de Vest. Etape şi forme ale integrării vest-europene. Piaţa 
Comună europeană: asigurarea celor patru libertăţi de circulaţie. 

5. Cadrul instituţional al Uniunii Europene 
Principalele instituţii comunitare. Relaţiile dintre instituţiile comunitare şi statele-membre 

ale Uniunii Europene. Principiul subsidiarităţii. Perfecţionarea Sistemului Instituţional al Uniunii 
Europene. Tratatele Uniunii Europene.  

6. Politici de Unificare Europeană 
Politica concurenţială. Politica Agricolă Comunitară. Politica industrială. Politica socială. 

Politica bugetară.  
7. Locul şi rolul Uniunii Europene în economia mondială  
Consideraţii generale asupra principalelor realizări ale Uniunii Europene. Caracterul 

modern al economiilor ţărilor-membre ale Uniunii Europene. Relaţiile economice externe ale 
Uniunii Europene. 

8. Participarea Republicii Moldova la procesele de integrare economică internaţională 
Realizări şi perspective ale relaţiilor economice ale Republicii Moldova cu Uniunea 

Europeană şi alte formaţiuni integraţioniste. 
 
 

TEHNICI VAMALE 
 Total ore 150. Puncte credite 5 

 Autor: A. OSMATESCU dr., lector superior,  
 N. PALII, dr., conf. univ. 

  
Scopul cursului: 

Familiarizarea studenţilor cu problemele şi etapele legate de organizarea şi derularea 
procesului de vămuire a mărfurilor. 

 
Obiectivele/rezultatele învăţării 

La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 

- să cunoască principiile de bază din domeniul activităţii vamale şi a normelor de drept 
internaţional care reglementează activitatea în domeniul vămuirii. 

II. La nivel de aplicare: 
- să ofere studenţilor un cadru specific de înţelegere a activităţii vamale şi nemijlocit 

asupra etapelor de vămuire a mărfurilor la import şi export. 
III. La nivel de integrare/creativ: 

- să construiască şi să consolideze capacitatea studenţilor de analiză a actelor vamale, de 
calculare a drepturilor de import-export, de completare a formularelor declaraţiei 
vamale 

 
Unităţi de conţinut 

1. Politica Vamală – componentă a politicii comerciale. Funcţiile politicii vamale, scopuri şi 
rezultate.  

2. Procedura vamală la importul şi exportul mărfurilor de pe teritoriul vamal al R. Moldova. 
Aplicarea măsurilor de politică economică şi necomerciale. Încasarea drepturilor de import şi 
export – componenţa acestora.  

3. Taxele şi tarifele vamale – instrumente ale politicii vamale. Tipurile de taxe utilizate în 
practica internaţională. Tipurile de taxe vamale aplicate în Republica Moldova. Tipuri de tarife 
vamale şi specificul fiecăruia.  
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4. Regimurile vamale utilizate pe teritoriul Republicii Moldova. Regimuri vamale definitive 
şi suspensive. Destinaţii vamale.  

5. Brokerul vamal. Serviciile de borkeraj. Drepturi şi responsabilităţi ale unui broker vamal.  
6. Cooperarea în domeniul vamal. Sistemul de acorduri bilaterale încheiate de către 

Republica Moldova. Calitatea de membru a organizaţiilor internaţionale în domeniul vămuirii. 
 
 

FINANŢE 
Total ore: 90. Puncte credite: 3. 

Autori: Angela BAURCIULU, dr., conf. univ. 
 

Scopul cursului 
Formarea unui complex de cunoştinţe fundamentale, teoretice şi aplicative în domeniul 

finanţelor. 
 

Obiectivele / Rezultatele învăţării 
La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 
• să explice conceptele: finanţe, sistemul financiar, politica financiară, bugetul şi 

sistemul financiar, impozite şi taxe, cheltuielile publice, asigurări, activitatea 
bancară şi sistemul bancar, investiţii şi pieţe de capital, finanţele întreprinderii; 

• să identifice şi să reliefeze componentele sistemului financiar; 
• să cunoască diverse modalităţi de formare, utilizare şi repartizare a resurselor 

financiare în cadrul componentelor sistemului financiar. 
II. La nivel de aplicare: 
• să utilizeze reglementările şi actele normative din domeniul financiar, bancar, 

investiţional şi al pieţelor de capital; 
• să analizeze alternativele privind mobilizarea şi plasarea resurselor financiare în 

scopul alegerii variantei optime de constituire şi utilizare fondurilor financiare la 
nivel macroeconomic şi microeconomic;  

• să aplice diverse metode, tehnici şi criterii de evaluare în cadrul analizei indicatorilor 
financiari;  

• să explice rezultatele obţinute în cadrul analizei indicatorilor financiari. 
III. La nivel de integrare/creativ: 
• să argumenteze deciziile privind formarea şi gestiunea eficientă a resurselor 

financiare; 
• să formuleze soluţii în cadrul unei analize integrale a situaţiei economico-financiare a 

ţării, instituţiilor financiare, companiilor de asigurare, întreprinderi industriale şi 
comerciale etc.; 

• să stabilească legăturile dintre fenomenele economico-financiare, să identifice factorii 
de influenţă şi efectele directe şi indirecte asupra fluxurilor financiare. 

 
Unităţi de conţinut 

1.   Noţiuni conceptuale privind finanţele. Abordări conceptuale privind noţiunea de finanţe. 
Conţinutul economic al finanţelor. Funcţiile finanţelor. 

2.  Mecanismul şi sistemul financiar. Mecanismul financiar. Caracteristica sistemului 
financiar. Pârghiile economico-financiare. 

3.   Politica financiară la nivel macroeconomic. Conceptul şi sfera de cuprindere a politicii la 
nivel macroeconomic. Politica bugetar-fiscală. Politica monetară. 

4.   Bugetul şi procesul bugetar. Bugetul – verigă de bază a sistemului financiar al ţării. 
Conceptul de sistem bugetar şi componentele sale. Conceptul şi trăsăturile procesului 
bugetar. Rolul autorităţilor publice în procesul bugetar. 
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5.   Sistemul cheltuielilor publice. Conţinutul economic al cheltuielilor publice. Clasificarea 
cheltuielilor publice. Sistemul de indicatori utilizaţi în analiza cheltuielilor publice. Tendinţe 
în evoluţia cheltuielilor publice. 

6.   Sistemul resurselor financiare publice. Conţinutul economic al resurselor publice. 
Clasificarea resurselor financiare publice. 

7.   Impozitele-noţiuni generale. Conţinutul economic şi funcţiile impozitelor. Clasificarea 
impozitelor şi taxelor. Elementele tehnice ale impozitului. Principiile impozitării. Metode de 
impunere şi metode de percepere a impozitelor. Sistemul fiscal al Republicii Moldova. 

8.   Asigurări private în cadrul sistemului economic. Conceptul de asigurare: aspecte şi 
abordări. Funcţiile şi principiile de clasificare a asigurărilor. Elementele tehnice ale 
asigurărilor şi principiile de determinare a despăgubirii. Cadrul legal de desfăşurare al 
activităţii de asigurare. 

9.   Politica de investiţii. Conceptul şi clasificarea investiţiilor. Procesul investiţional. Surse de 
finanţare a investiţiilor. Eficienţa economică a investiţiilor şi indicatori de evaluare a 
acesteia. Riscurile în activitatea de investiţii. 

10.   Monedă, credit şi echilibrul monetar. Moneda şi sistemul monetar. Masa monetară. 
Creditul – esenţă, rol, funcţii. Echilibrul monetar şi inflaţia.  

11.   Sistemul bancar. Componentele, structura şi caracteristicile sistemului bancar. Banca 
Centrală – rol, funcţii, operaţiuni. Băncile comerciale – rol, funcţii, operaţiuni. Resursele 
băncii comerciale – clasificare şi structură. Operaţiunile pasive ale băncii comerciale. 
Operaţiunile active ale băncii comerciale. Indicatorii de eficienţă a băncii comerciale.  

12.   Piaţa de capital. Structura, funcţiile şi participanţii pieţei de capital. Instrumentele pieţei de 
capital. Bursa de valori – principalul element al pieţelor de capital. Organizarea şi funcţionarea 
burselor de valori. Indicii bursierii – indicatori de apreciere a eficienţei Bursei de Valori. 

13.   Finanţele întreprinderii. Obiectivele financiare ale întreprinderii. Surse de finanţare a 
întreprinderii şi criterii de formare a structurii financiare optime. Finanţarea mijloacelor 
fixe şi a activelor curente. Rezultatul financiar al întreprinderii: conţinut şi mod de 
exprimare. Analiza financiară a întreprinderii. 

 
 

BURSE INTERNAŢIONALE 
  Total ore:90 ore Puncte credite :3 

Autor : Maia PISANIUC, dr. conf. univ. 
 

Scopul cursului: 
Formarea la studenţi a competenţei : de a şti modul de organizare şi funcţionare al marilor 

pieţe bursiere internaţionale, precum şi a aplica mecanismul de tranzacţii bursiere  
Obiectivele cursului 
În urma audierii cursului studentul va avea următoarele abilităţi : 
I. La nivel de cunoaştere: 

- va cunoaşte principalele pieţe bursiere internaţionale; 
- principalele aspecte teoretice ale pieţelor bursiere; 
- va cunoaşte structurile pieţei bursiere, precum şi modul de funcţionare a lor. 

II. La nivel de aplicare: 
- va avea abilitate de efectuare a unei tranzacţii bursiere; 
- va deosebi posibilităţile de acces al investitorilor pe pieţele străine; 
- va putea analiza informaţia bursieră; 
- va putea interpreta factorii ce influenţează cursul bursier. 

III. La nivel de integrare: 
- va putea determina rolul burselor de mărfuri în comerţul internaţional; 
- va putea utiliza informaţia bursieră pentru interpretarea relaţiilor economice 

internaţionale. 
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Unităţi de conţinut: 
I. Caracteristica generală al burselor  
Conceptul burselor, funcţiile lor, rolul lor pe piaţa internaţională de capital, burse de valori 

mobiliare, bursele de mărfuri. 
II. Structura organizatorică şi funcţională al burselor 
Managementul burselor, agenţii bursieri, ordinele de bursă, mecanismul de cotare.  
III. Principalele pieţe bursiere internaţionale 
Bursa de New-York, Bursa de la Tokyo, Bursa de la Londra, Structura burselor, 

mecanismul funcţionării, participanţii indicii generali, cotarea valorilor. Capitalizarea bursieră. 
IV. Pieţele bursiere în formare din Europa , Bursa de valori de la Bucureşti, Varşovia, 

Moscova. Structura burselor, mecanismul funcţionării, participanţii indicii generali, cotarea 
valorilor. 

V. Indicii bursieri  
Structura indicilor, clasificarea indicilor, construcţia lor, indici bursieri naţionali şi 

internaţionali. 
VI. Mecanismul tranzacţiilor cu valorile mobiliare primare pe pieţele europene 
Tranzacţii pe piaţa europeană: cu reglementare lunară, stelajele. 
Tranzacţii pe piaţa americană: tranzacţii în marjă, tranzacţii cash. 

VII. Mecanismul tranzacţiilor cu valori mobiliare derivate: Contractele futures şi 
options  

Tranzacţii bursiere cu futures pe petrol, cu futures pe cereale, cu valute. Tranzacţii cu 
options „call” şi „put”. 

VIII. Eficienţa bursieră  
 Analiza tehnică şi analiza fundamentală, indicii de eficienţă, crahurile bursiere. 
 
 
 

PIEŢE INTERNAŢIONALE DECAPITAL 
Total: 90 ore. Puncte credite: 3. 

Autori: Maia PISANIUC, dr., conf. univ. 
 Dorina HARCENCO, dr., conf. univ. 

 
Scopul cursului 

Formarea la studenţi a competenţei: de însuşire teoretică şi abilităţilor practice în 
cunoaşterea pieţei internaţionale de capital, organizarea şi realizarea ei, interacţiunea cu alte 
pieţe. 

 
Obiectivele/Rezultatele învăţării 

La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 

- de a determina obiectul de studiu al disciplinei şi direcţiile de cercetare; 
- de a însuşi factorii determinanţi ce pot influenţa piaţa de capital şi modalităţile de 

funcţionare a ei; 
- de a determina obiectivele şi conţinutul pieţelor internaţionale de capital. 

II. La nivel de aplicare: 
- de a stabili structura pieţei de capital; 
- de a însuşi metodele de evaluare al acţiunilor; 
- de a aplica anumite strategii, tactici, pe pieţele de capital în corespundere cu situaţiile 

de conjunctură adecvată; 
- de a calcula eficienţa pieţelor de capital. 

III. La nivel de integrare: 
- de a stabili rolul şi locul pieţei de capital în sistemul relaţiilor economice 

internaţionale; 
- de a aprecia posibilităţile de investire pe aceste pieţe în detrimentul altor pieţe. 
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Unităţi de conţinut 
1. Funcţionarea şi rolul pieţelor financiare. 
Particularităţile funcţionării pieţelor financiare. Clasificarea pieţelor financiare. 
1. Structura şi instituţiile pieţei financiare. 
Structura cererii şi ofertei de capital financiar. Rolul şi funcţiile instituţiilor financiare. Piaţa 

financiară primară. Piaţa financiară secundară. 
2. Aspecte ale teoriei financiare. 
Iniţiatorii teoriei financiare. Dezvoltarea teoriei financiare. Reversibilitatea în deciziile 

financiare. Asimetria informaţională. Teoria jocurilor.  
3. Strategii pe pieţe de capital. 
Strategii pe piaţa futures. Strategii pe piaţa de opţiuni. 
4. Titlurile financiare: particularităţi şi caracteristici. 
Titluri financiare cu venit variabil. Emisiunea şi plasarea activelor pe pieţele financiare. 
5. Metode de evaluare a acţiunilor. 
Analiza financiară. Evaluarea acţiunilor pe baza dividendelor. Evaluarea acţiunilor prin 

analiza grafică. 
6. Titluri financiare cu venit fix. 
Noţiuni de bază. Elemente caracteristice ale împrumuturilor obligatoare. Modalităţi de 

rambursare a împrumutului obligatoriu. 
7. Tipuri de obligaţiuni. 
Emisiunea de obligaţiuni clasice. Emisiunea de alte tipuri de obligaţiuni. Emisiunea şi 

plasamentul bonurilor de tezaur. Emisiunea de obligaţiuni ipotecare şi titluri de rentă. 
8. Evoluţii pe pieţele financiare internaţionale. 
Evoluţii recente. Emisiunea şi plasarea de obligaţiuni străine pe pieţele financiare. 

Emisiunea şi plasarea euroobligaţiunilor, eurocreditelor. Studiul unor pieţe financiare 
internaţionale 

9. Crizele pieţelor financiare. 
Istoricul crizelor pieţelor financiare. Criza financiară globală din 2008-2010. 
 
 

SISTEME DE PLANIFICARE ÎN AFACERI 
Total ore: 150. Puncte credite: 5. 

Autor: Ala COTELNIC, dr.hab., prof. univ. 
 

Scopul cursului 
Formarea la studenţi a competenţei: de elaborare şi implementare a planului de dezvoltare 

economico-socială al unităţii economice 
 

Obiectivele / Rezultatele învăţării 
La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 
• să explice conceptele: plan, planificare, program de producţie, sortiment, 

nomenclatură etc. 
• să analizeze diverse metode de elaborare a compartimentelor planului, 
• să explice structura şi conţinutul indicatorilor din planul respectiv; 

II. La nivel de aplicare: 
• să analizeze rezultatele calculelor efectuate,  
• să aplice metodele de elaborare a indicatorilor economici din plan,  
• să elaboreze diferite planuri după conţinut şi perioadă de timp; 

III. La nivel de integrare/creativ: 
• să propună modalităţi de îmbunătăţire a activităţii de planificare, 
• să asigure organizarea realizării planurilor elaborate. 
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Unităţi de conţinut 
Tema 1. Caracteristica sistemului de planificare. 
Planificarea – funcţie de bază a managementului. Noţiune, caracteristica generală a 

sistemului de planificare. Esenţa şi structura obiectelor planificării în cadrul unităţilor 
economice. Formele de planificare şi tipurile de planuri. Tipologia acestora. Factorii ce 
influenţează asupra alegerii formei de planificare. Organizarea planificării în interiorul firmei. 
Planul dezvoltării social-economice a unităţii economice. Structura, conţinutul, ordinea 
elaborării. 

 Tema 2. Planul producerii şi comercializării producţiei fabricate. Programa de 
producţie.  

Esenţa planificării programei de producţie. Structura şi indicatorii programei de producţie. 
Metodica planificării. Etapele elaborării planului. Unităţile de măsură utilizate în elaborarea 
compartimentului respectiv. Unităţi fizice, unităţi convenţional-naturale, unităţi valorice. 
Avantajele şi dezavantajele pe care le prezintă fiecare. Domeniul de utilizare. Indicatorii valorici 
ai producţiei fabricate.  

Tema 3. Planul muncii şi al salarizării 
Conţinutul planului muncii şi al salarizării.  
Productivitatea muncii. Noţiune. Calculul nivelului productivităţii muncii în funcţie de 

modul de exprimare a volumului producţiei fabricate şi a timpului de lucru. Planificarea creşterii 
productivităţii muncii după economia de personal.  

 Personalul unităţii economice. Clasificarea personalului. Planificarea necesarului de 
personal. Etapele planificării. Pregătirea şi perfecţionarea cadrelor. Metode de pregătire şi 
perfecţionare. Modalităţi de recrutare a cadrelor. 

Fondul de remunerare a muncii. Noţiune. Fondul de remunerare tarifar, orar, zilnic, lunar. 
Calculul fondului de remunerare. 

Tema 4. Planificarea activităţii tehnico-materială a unităţii economice 
Noţiuni de aprovizionare, achiziţii, alimentare. Obiectivele procesului de aprovizionare. 

Organizarea compartimentului de aprovizionare. Sisteme de organizare. Stocurile de resurse 
materiale: noţiune, tipuri de stocuri. Criterii de clasificare. Elaborarea programului de 
aprovizionare tehnico-materială.  

Tema 5. Planificarea şi gestiunea costurilor de producţie 
Costul de producţie: noţiune, importanţa, criterii de clasificare. Funcţiile costurilor. 

Structura costului de producţie: Consumurile şi cheltuielile. Noţiuni, deosebiri şi 
interdependenţe.  

Etapele formării costurilor de producţie. Planul consumurilor indirecte de producţie. Planul 
cheltuielilor generale şi administrative. Planul costului unitar pe produs. Repartizarea 
cheltuielilor directe şi a celor indirecte pe unitate de produs. Reducerea costurilor de producţie: 
căile, indicatorii de bază. 

Tema 6. Profitul şi rentabilitatea unităţii economice. 
Noţiune de profit. Tipuri de profit. Funcţiile profitului. Factorii ce influenţează mărimea 

profitului. Formarea profitului net. Direcţii de repartizare a profitului net. Rentabilitatea – 
indicator de bază al eficienţei unităţii economice. Noţiune. Tipuri de rentabilitate. Relaţii de 
calcul. Esenţa indicatorilor calculaţi. Pragul de rentabilitate.  

Tema 7. Organizarea şi planificarea activităţii economice externe a unităţii economice 
Activitatea economică externă a unităţii economice: noţiune, principiile. Tipuri de activitate 

economică externă. Importul şi exportul de mărfuri. Reglementarea de stat a relaţiilor economice 
externe. Scopul acestei reglementări. Principiile de bază. Mecanismul reglementării de stat a 
activităţii economice externe.  

Tema 9. Organizarea şi planificarea protecţiei mediului ambiant 
Importanţa mediului ambiant pentru activitatea vitală a omului. Rolul unităţilor economice. 
 Noţiune de poluare. Clasificarea poluanţilor. Cerinţe către organizarea folosirii raţionale a 

resurselor naturale. Noţiune de folosire raţională şi iraţională a resurselor naturale. Eficienţa 
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economică a măsurilor legate de limitarea poluării mediului ambiant. Planificarea ecologică. 
Scopul, particularităţile, etapele. 

Măsuri pentru protecţia mediului ambiant: tehnice, tehnologice, economico-organizatorice. 
Finanţarea măsurilor de protecţie a mediului ambiant. Pârghii economice. Rolul Guvernului în 
protecţia mediului ambiant. 

Tema 10. Planul dezvoltării sociale a colectivului  
Necesitatea planificării dezvoltării sociale a colectivului. Direcţiile principale ale activităţii 

unităţii economice în acest sens. Indicatorii de bază care caracterizează nivelul dezvoltării 
sociale.  

Etapele elaborării planului dezvoltării sociale. Structura planului. Surse de finanţare. 
Metode utilizate în vederea planificării dezvoltării sociale a colectivului. Controlul asupra 
îndeplinirii măsurilor planului social.  

 
 
 

POLITICI ECONOMICE 
 

Total ore: 150. Puncte credite: 5. 
Autor: Aurelia TOMŞA, dr., conf. univ. 

  
Scopul cursului 

Prin această disciplină se urmăreşte:  
 Iniţierea studenţilor în problemele ce ţin de elaborarea şi promovarea politicilor 

economice, bazate pe categoriile macroeconomice de bază;  
 Studiul principiilor, metodelor şi instrumentelor prin care autoritatea publică 

formulează obiectivele economice generale, pe termen lung; 
 Familiarizarea studenţilor cu mecanismele de funcţionare a economiei de piaţă, 

însuşirea de către aceştia a posibilităţilor de aplicare a politicilor economice în 
activitatea practică;  

 Analiza proceselor de luare a deciziilor pentru funcţionarea eficientă a economiei, 
pentru creşterea şi dezvoltarea economică, pentru progresul societăţii; 

 Familiarizarea studenţilor cu metodele şi mecanismele de evaluare a rezultatelor la 
nivel macroeconomic. 

 
Obiectivele / Rezultatele învăţării 

La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 
 să explice conceptele sistemului categorial al politicilor economice; 
 să analizeze urmările deciziilor luate într-o economie; 
 să analizeze diverse modele de promovare a politicilor economice. 

II. La nivel de aplicare: 
 să poată identifica în practică mecanismele de luare a deciziilor pentru economie, 

modul de alocare a resurselor şi de combinare a factorilor de luare a deciziilor, în 
dependenţă de tipurile de economii;  

 să analizeze impactul intervenţiei puterii publice în cadrul unei economii; 
 să evalueze eficienţa politicilor economice promovate; 
 să fie capabili să elaboreze şi să evalueze politicile macroeconomice. 

III. La nivel de integrare: 
• sa obţină abilităţi în domeniul analizei fenomenelor macroeconomice; 
• sa obţină abilităţi în domeniul evaluării urmărilor deciziilor luate la nivelul proceselor 

macroeconomice;  
• să însuşească deprinderi în domeniul analizei macroeconomice şi a politicilor 

economice. 
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Unităţi de conţinut 
Tema 1. Teoria generală a politicilor macroeconomice. Obiectivele politicilor 

macroeconomice. Principiile generale ale analizei politicilor macroeconomice. Aspect regional 
Contraverse privind politicile macroeconomice. Analiza echilibrului economic în modelele 
macroeconomice. Cererea agregată şi oferta agregată. Teoriile contemporane privind politicile 
macroeconomice. 

Tema 2. Scopurile şi obiectivele politicilor macroeconomice. Instrumente şi scopuri ale 
politicilor macroeconomice. Costurile şi beneficiile politicilor macroeconomice. Costurile 
implicate de şomaj şi inflaţie. 

Tema 3. Politici orientate către cerere. Politica bugetar-fiscală. Instrumentele şi 
scopurile politicii fiscale. Cheltuielile guvernamentale şi plăţile de transfer. Impozitele şi 
impactul lor asupra PIB-ului. Multiplicatori şi efectele de transmisie ale politicii bugetar-fiscale. 
Influenţa modificării cheltuielilor guvernamentale asupra cererii agregate. Efectele de 
multiplicare a politicii bugetar-fiscale. 

Tema 4. Eficienţa politicii bugetar-fiscale.  
Eficienţa şi flexibilitatea politicilor fiscale. Deficitul bugetar şi finanţarea politicii fiscale. 
 Stabilizatorii automaţi. Efecte generale ale politicii fiscale. Eficienţa politicii bugetar-

fiscale conform modelului IS-LM. Metode de finanţare a deficitului bugetar. Stabilizatorii 
automaţi ai economiei. Eficienţa politicii bugetar fiscale conform modelului IS-LM. 

Tema 5. Politica monetară şi eficienţa politicii monetare. 
 Instrumentele şi scopurile politicii monetare. Reglarea ofertei monetare. Multiplicatorii 

politicii monetare şi efecte de transmisie. Baza monetară şi efectele de multiplicare. Baza 
monetară şi efectele multiplicative. Politica monetară. Aspect regional. Eficienţa politicilor 
monetare (cazul preţurilor flexibile). Eficienţa politicii monetare în modelul IS-LM. Strategia 
politicii monetare şi agregatele monetare. 

Tema 6. Efectele politicilor economice asupra cererii agregate.  
 Efectul unei expansiuni fiscale. Efectul unei expansiuni monetare. Efectul şocurilor 

economice asupra cererii agregate. Politica fiscală expansionistă. Politica monetară 
expansionistă. Crucea lui Keynes. 

Tema 7. Politici orientate către ofertă. Scopurile şi instrumentele politicilor orientate 
către ofertă. 

Politici de perfecţionare a eficienţei funcţionării pieţelor. Politici de perfecţionare a 
sistemului de impozite şi taxe. Impactul politicilor orientate către ofertă asupra creşterii 
economice. Stabilizarea dreptului de proprietate. Utilizarea taxelor şi subsidiilor guvernamentale. 
Reglementări guvernamentale. Strategia politicilor orientate către ofertă şi creşterea economică. 

Tema 8. Inflaţia şi politicile antiinflaţioniste. 10.1. Inflaţia şi costurile inflaţiei. 
Metode de reglare a echilibrului monetar. Inflaţia şi deficitul bugetar. Costurile politicilor 

antiinflaţioniste în economie. Inflaţia contemporană. Istoria şi învăţămintele hiperinflaţiilor. 
Criteriile de grupare ale politicilor antiinflaţioniste. Eficienţa politicilor antiinflaţioniste. Rata de 
sacrificiu. 

Tema 9. Piaţa muncii şi politicile antişomaj. 11.1. Echilibrul pieţei muncii. 
Şomajul şi costurile şomajului. Politici active antişomaj. Politici pasive antişomaj. Influenţa 

preţurilor asupra echilibrului pieţei muncii. Şomajul natural. Politici de venit şi politici de 
impozitare. Costurile politicilor antişomaj. 

Tema 10. Politici de stabilizare macroeconomică.  
Stabilizatorii automaţi şi politica de stabilizare macroeconomică. Dificultăţi ce apar în 

aplicarea politicilor de stabilizare. Efectele politicilor de stabilizare. Nesiguranţa şi politica 
economică. Politica activistă. Politici de stabilizare, aspect regional. 

Tema 11. Politici macroeconomice în economii deschise.  
Sistemul economiei de piaţă deschise. Piaţa valutară şi ratele de schimb. Balanţa de plăţi 

externe şi politica balanţei de plăţi. Modelul IS-LM-BP pentru economii deschise. Balanţa de 
plăţi a Republicii Moldova. Asigurarea echilibrului dinamic intern şi extern al balanţei de plăţi. 
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Probleme ale stabilităţii cursului de schimb. Politica Rezervelor valutare. 
Tema 12. Eficienţa politicilor macroeconomice în economia închisă. 
Concept de economia închisă Eficienţa politicii bugetar fiscale. Eficienţa politicii monetar 

creditare. Analiza comparativă a eficienţei. Priorităţile şi caracteristicile unei economii închise. 
Tema 13. Eficienţa politicilor macroeconomice în economia deschisă.  
Eficienţa politicii bugetar fiscale în economii curate de schimb fixe. Eficienţa politicii 

monetar creditare în economii cu rate de schimb fixe. Eficienţa politicii bugetar-fiscale în 
economii cu rate de schimb flexibile. Eficienţa politicii monetar creditare în economii cu rate de 
schimb flexibile. .Eficienţa politicilor macroeconomice în economia mică deschisă. Efecte 
politice în economii cu rata de schimb flexibile. Efecte politice în economii cu rate de schimb 
fixe. Paritatea puterii de cumpărare. 

Tema 14. Politica comerţului exterior şi a echilibrului BPE. 
Comerţul exterior şi eficienţa comerţului exterior. Politici în domeniul comerţului exterior. 

Politici tarifare şi netarifare. Politica vamală. Eficienţa comerţului exterior. Politici comerciale în 
Republica Moldova. Structura exportului şi importului în economia Republicii Moldova. Politici 
de promovare a exportului. 

 
 

FISCALITATE 
Total ore: 120. Puncte credite: 4. 

Autori: conf. univ.,dr. Nadejda CHICU,  
conf. univ.,dr. Olga KUZMINA,  
lector sup. Marina DANDARA,  

 lector sup. Ecaterina BALABAN,  
lector sup. Rodica MEŞTER,  
lector sup. Corina BULGAC. 

 
Scopul cursului 

Formarea unui sistem de cunoştinţe teoretice, practice şi aplicative în domeniul fiscal, drept 
obiect de studiu al disciplinei servind necesitatea cunoaşterii şi respectării reglementărilor fiscale 
atât de către organele fiscale, cât şi de către contribuabili, pentru ca prin intermediul impozitelor 
să se poată realiza obiectivele financiare, economice şi sociale urmărite de către stat. 

 
Obiectivele / Rezultatele învăţării 

La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 
• să dobândească un set de cunoştinţe teoretice privind noţiunile generale în domeniul 

fiscalităţii;  
• să definească conceptul şi funcţiile impozitelor, principiile şi metodele de impunere, 

conţinutul economic al impozitelor şi al taxelor, noţiunea de evaziune fiscală; 
• să identifice elementele impozitului pentru fiecare tip de impozit; 
• să cunoască elementele sistemului fiscal; direcţiile politicii fiscale în Republica 

Moldova. 
II. La nivel de aplicare: 
• să aplice metodele de impunere pentru fiecare tip de impozit şi taxă; 
• să calculeze uzura mijloacelor fixe în scopuri fiscale; toate tipurile de impozite în 

conformitate cu legislaţia fiscală a Republicii Moldova; nivelul presiunii fiscale 
generală şi pe tipuri de impozite; 

• să întocmească dările de seamă fiscale şi să cunoască termenele de prezentare a lor; 
• să analizeze în dinamică nivelul încasărilor fiscale pe tipuri de impozite. 

III. La nivel de integrare/creativ: 
• să determine impactul obligaţiilor fiscale asupra situaţiei financiare a plătitorului; 
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• să propună căi de optimizare a politicii fiscale în Republica Moldova, căi de 
ameliorare a relaţiilor fiscale dintre contribuabili şi stat; 

• să dezvolte abilităţile de comunicare profesională cu colegii / echipa de lucru / 
privind analiza anumitor aspecte fiscale din activitatea financiară a întreprinderii, 
corectitudinea măsurilor de acţiune formulate. 

 
Unităţi de conţinut 

1. Conţinutul social-economic al impozitelor 
Noţiuni generale cu privire la impozite şi taxe. Clasificarea impozitelor. Elementele 

impozitului. Funcţiile impozitelor. Principii de impunere. Metode de impunere. Metode de 
percepere (colectare) a impozitelor. 

2. Sistemul fiscal al RM  
Concept de sistem fiscal: particularităţi în diferite state. Sistemul fiscal al Republicii 

Moldova şi elementele lui. Sistemul de impozite al Republicii Moldova. Cadrul legislativ de 
reglementare a sistemului fiscal al Republicii Moldova. Serviciul fiscal al Republicii Moldova: 
componenţă şi funcţii. 

3. Impozitul pe venit 
Noţiuni generale privind impozitul pe venit. Scutirile de la impozitul pe venit pentru 

persoanele fizice. Impozitarea veniturilor din salariu şi alte plăţi efectuate în folosul angajatului. 
Impozitarea veniturilor, altele decât plăţile salariale. Determinarea impozitului pe venit din 
creşterea de capital. Procedura de declarare a veniturilor de către persoanele fizice. 

Noţiunile principale privind impozitul pe venitul agenţilor economici. Deducerile fiscale şi 
reglementarea cheltuielilor în scopuri fiscale. Reportarea pierderilor fiscale din perioadele 
precedente. Înlesnirile fiscale acordate la impozitul pe venit pentru agenţii economici. Ajustarea 
veniturilor şi cheltuielilor în scopuri fiscale. Determinarea impozitului pe venit achitat în 
străinătate şi recunoscut la plata impozitului pe venit în RM. Determinarea venitului impozabil şi 
a impozitului pe venit. Depunerea declaraţiei fiscale cu privire la impozitul pe venit de către 
persoanele juridice. Achitarea prealabilă a impozitului pe venit. Obligaţiile agenţilor economici 
la reţinerea impozitului pe venit la sursă de la terţi. Responsabilităţile contribuabilului aferente 
nerespectării legislaţiei privind impozitul pe venit. 

4. Taxele vamale 
Taxele vamale – caracteristica generală. Aplicarea regimurilor vamale. Metodele de 

determinare a valorii mărfurilor în vamă. Tehnica calculării taxelor vamale. Înlesniri la plata 
taxelor vamale. 

5. Accize 
Accizele – caracteristica generală. Metoda de calcul şi termenul de achitare. Marcarea 

mărfurilor cu timbrul de acciz. Modul de declarare a accizelor şi termenul de prezentare a 
declaraţiei. Modul de restituire a accizelor din buget.  

 6. Taxa pe valoare adăugată 
Taxa pe valoare adăugată – noţiuni generale. Înregistrarea subiecţilor impozabili. Modul de 

calculare a obligaţiei fiscale a TVA. Determinarea TVA la operaţiunile de import-export. Modul 
de restituire a TVA din buget. Prezentarea declaraţiei fiscale pentru TVA. Stingerea obligaţiei 
fiscale a TVA. 

7. Impozitul pe bunurile imobiliare 
Caracteristica generală a impozitului pe bunurile imobiliare. Impozitarea clădirilor şi 

construcţiilor. Impozitarea terenurilor. Înlesnirile fiscale la impozitul pe bunuri imobiliare. 
8. Taxele locale 
Sistemul taxelor locale – noţiuni generale. Instituirea taxelor de către administraţia publică 

locală. Determinarea taxelor locale. Modul de colectare a taxelor locale. 
9. Taxele pentru resursele naturale 
Sistemul taxelor pentru resursele naturale – noţiuni generale. Modul de calculare şi achitare 

a taxelor pentru resursele naturale. Facilităţile acordate la calcularea taxelor pentru resursele 
naturale. 
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10. Impozitul privat 
Caracteristica generală a impozitului privat. Modul de calculare şi achitare a impozitului 

privat. Administrarea impozitului privat. 
11. Taxele rutiere 

Caracteristica generală a taxelor rutiere. Sursele de constituire ale Fondului Rutier. 
Determinarea taxelor rutiere şi termenii de achitare. Evidenţa intrărilor de mijloace în fond şi 
utilizarea fondului rutier. 

12. Presiunea şi evaziunea fiscală 
Concept cu privire la presiunea fiscală. Nivelul şi factorii de influenţă a presiunii fiscale. 

Metode de determinare a presiunii fiscale. Noţiune de evaziune fiscală şi motivaţiile ei. Metode 
de combatere a evaziunii fiscale. 

 
 

ANALIZA RAPOARTELOR FINANCIARE 
Total ore: 120. Puncte credite: 4. 

Autori: Valentina PALADI, dr., conf. univ. 
Nelea CHIRILOV, lect. sup. univ. 

 
Scopul cursului 

Formarea la studenţi a competenţei: de a aplica procedeele şi tehnicile analizei economice 
cu scopul interpretării informaţiei reflectate în rapoartele financiare în vederea aprecierii 
activităţii financiare a entităţii pentru elaborarea deciziilor economice. 

 
Obiectivele / Rezultatele învăţării 

La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 
• să explice conceptele: patrimoniul net; fondul de rulment net; factorii de influenţă 

asupra devierii veniturilor din vânzări, profitului (pierderea) din activitatea 
operaţională şi profitului brut (pierderea globală); sistemele factoriale de analiză a 
rentabilităţii: pe produs, veniturilor din vânzări, activelor, capitalului propriu; ratele 
stării patrimoniale şi structurii surselor de formare a activelor; indicatorii de rotaţie 
ale activelor; coeficienţii de lichiditate; 

• să însuşească metodologia de analiză a mărimii, evoluţiei şi structurii: veniturilor din 
vânzări, profitului (pierderilor) perioadei de gestiune până la impozitarea activelor, 
surselor de formare a activelor, fluxului mijloacelor băneşti; 

• să calculeze ratele privind: rentabilitatea, starea patrimonială, structura surselor de 
formare a activelor, rotaţia activelor, lichiditatea în cadrul analizei exprese; 

• să cunoască metodologia de construire a sistemelor factoriale de analiză a 
rentabilităţii: pe produs, veniturilor din vânzări, activelor, capitalului propriu; 

• să analizeze diverse situaţii de caz conform tematicilor de bază a cursului 
nominalizat; 

• să dimensioneze rezervele interne de majorare a veniturilor din vânzări, profitului, 
rentabilităţii. 

II. La nivel de aplicare: 
• să selecteze metode, tehnici şi instrumente potrivite pentru efectuarea calculelor 

analitice; 
• să aplice practic metode, tehnici şi instrumente selectate în cadrul calculelor analitice; 
• să verifice rezultatele obţinute în urma calculelor analitice. 

III. La nivel de integrare/creativ: 
• să întocmească concluziile analitice în baza calculelor efectuate; 
• să elaboreze propuneri pentru majorarea performanţelor activităţii economico-

financiare a entităţii. 
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Unităţi de conţinut 
1. Analiza veniturilor din vânzări 
Analiza structurii şi dinamicii veniturilor din vânzări. Analiza factorială a veniturilor din 

vânzări. 
2. Analiza rezultatelor financiare 
Analiza structurii profitului (pierderilor) perioadei de gestiune până la impozitare. Analiza 

factorială a profitului (pierderilor) din activitatea operaţională. Analiza factorială a profitului brut 
(pierderii globale). 

3. Analiza rentabilităţii 
Analiza rentabilităţii pe produs. Analiza rentabilităţii veniturilor din vânzări. Analiza 

rentabilităţii activelor. Analiza rentabilităţii capitalului propriu. 
4. Analiza situaţiei financiare 
Analiza stării patrimoniale. Analiza patrimoniului net. Analiza rotaţiei activelor. Calculul 

activelor curente nete (fondului de rulment net) şi aprecierea asigurării întreprinderii cu active 
curente nete. Analiza factorială a activelor curente nete (fondului de rulment). Analiza surselor 
de formare a activelor. Analiza creanţelor şi datoriilor pe termen scurt. Analiza lichidităţii 
bilanţului contabil. Analiza fluxului mijloacelor băneşti. 

 
 

BAZELE CIBERNETICII ECONOMICE 
Total ore – 120 ore, 

P.C - 4. 
Autor: Anatol GODONOAGĂ, conf. univ. dr. 

  
Scopul cursului 

Formarea la studenţi a competenţei: să formeze cunoştinţe teoretice şi deprinderi practice în 
domeniul modelării, analizei şi optimizării comportamentului sistemelor cibernetico-economice 
deterministe pentru modele statice şi dinamice, care se descriu în limbajul funcţiilor 
diferenţiabile. 

  
Obiectivele/rezultatele învăţării: 

La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 

- să explice conceptele: sisteme cibernetico-economice, abordarea sistemică, 
problemele fundamentale ale ciberneticii, metodele şi legităţile generale, model static, 
model dinamic, 

- să analizeze diverse modele cibernetice cu caracter diferenţiabil, atât de ordin static, 
cât şi dinamic, să descrie metode de cercetare şi soluţionare ale proceselor de 
conducere şi optimizare a sistemelor cibernetico-economice deterministe în limbajul 
modelelor diferenţiabile; 

- să evidenţieze particularităţile modelelor dinamice continui şi discrete ale sistemelor 
cibernetice, şi a unor principii de analiză şi optimizare în baza acestor modele; 

II. La nivel de aplicare: 
- să soluţioneze cu ajutorul metodelor analitice şi numerice modele cibernetico-

economice statice şi dinamice,  
- să aplice metode de analiză şi optimizare a sistemelor cibernetice în baza modelelor 

matematice elaborate şi a diferitor scheme logico-formale, 
- să elaboreze produse program de simulare şi optimizare a comportamentului 

sistemelor cibernetice, descrise prin modele dinamice continui sau discrete; 
III. La nivel de integrare/creativ: 

- să propună modalităţi de analiză şi conducere eficientă a sistemelor cibernetico-
economice, 
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- să elaboreze algoritmi de soluţionare a problemelor cu caracter cibernetic, indicând 
reţete concrete şi constructive de determinare a traiectoriilor şi funcţiilor optime de 
comandă, dar şi a unor estimatori adecvaţi de evaluare a performanţelor optimale 
corespunzătoare.  

  
Unităţi de conţinut: 

1.Obiectul de studiu. Noţiune de sistem cibernetic. Abordarea sistemică. Problemele 
ciberneticii.  

2.Metodele fundamentale ale ciberneticii. Tipologia modelelor. Modele deterministe, 
statice, dinamice. 

3.Modele diferenţiabile ale sistemelor cibernetice.  
4.Optimizarea modelelor diferenţiabile. Metoda gradientului şi a celei mai rapide coborâri. 
5.Proprietăţile general-sistemice. 
6.Legităţi specifice cibernetice. 
7.Clasificarea sistemelor cibernetico-economice. 
8.Modele dinamice continui. Analiza modelelor. 
9.Modele dinamice discrete. Modelul Leontieff. 
10.Metoda Euler de discretizare a modelelor continui. Simularea traiectoriilor de evoluţie . 
11.Evaluarea statistică a controlului programat. 
 
 

ECONOMIA ŢĂRILOR LUMII 
 Total: 150 ore. Puncte credite: 4. 

Autor: Rodica CRUDU dr., conf.univ. 
Marina POPA, lector superior 

 
Scopul cursului 

Scopul cursului „Economia ţărilor lumii” constă în ajutorul acordat studenţilor în 
cercetarea economiilor naţionale, aflate la diferite nivele de dezvoltare socio-economică, precum 
şi funcţionalitatea diferitelor modele de dezvoltare aplicate în economiile statelor dintr-o 
perspectivă realistă. 

 
Obiectivele/Rezultatele învăţării 

La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
1. La nivel de cunoaştere şi înţelegere:  

- să determine obiectivele de studiu ale disciplinei; 
- să determine sarcinile şi conţinutul sistemului economic caracteristic diferitor ţări;  
- să structureze procesul conceptual şi evolutiv de organizare economică a statelor 

lumii la etapa contemporană şi ce-a postindustrială; 
- să identifice forţele motrice de dezvoltare a principalelor grupe de state. 

2. La nivel de aplicare:  
- să clasifice economiile naţionale în baza criteriilor stabilite de organizaţiile 

economice internaţionale; 
- să stabilească cauzele şi factorii ce stau la baza activităţii economice în diferite ţări la 

diferite etape de dezvoltare istorică; 
- să argumenteze prin analiza comparativă a diverselor niveluri de dezvoltare social-

economică a ţărilor lumii prin prisma modelelor economice. 
3. La nivel de integrare:  

- să aprecieze importanţa respectării principiilor generale în conceptul contemporan de 
activitate economică eficientă din diferite ţări ale lumii la diverse niveluri şi sisteme 
economice; 

- să aprecieze rolul şi locul fiecărei ţări pe eşicherul global; 
- să propună iniţiative de colaborare a economiei naţionale cu economia altor state. 
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Unităţi de conţinut 
1. Locul şi rolul economiilor naţionale în sistemul economic global. Tipologia ţărilor lumii. 

Eterogenitatea economiei mondiale: cauze şi efecte. Criteriile de clasificare a ţărilor lumii din 
perspectiva Organizaţiilor Economice internaţionale. 

2. Analiza comparativă a modelelor economice utilizate de ţările lumii. Eficienţa modelul 
economic anglo-saxon în condiţiile crizei financiare mondiale. Importanţa modelului economic 
paternalist în economia mondială. 

3. Economia centrelor de putere globală pe fondul crizei financiare mondiale: Economia 
SUA. Economia Japoniei.  

4. Rolul Uniunii Europene pe scena mondială în condiţiile crizei financiare. Locul Uniunii 
Europene în circuitul economice mondial. Economia Germaniei – locomotiva UE. 

5. Locul şi rolul ţărilor emergente în economia mondială în secolul XXI. Ţările emergente 
din Asia – o dezvoltare furtunoasă în condiţii de criză financiară. 

6. Trăsăturile specifice a ţărilor emergente din America Latină. Economia Mexicului. 
Economia Braziliei. Principalii indicatori de dezvoltare a statului Chile.  

7. Principalele caracteristici ale ţărilor în dezvoltare din Africa. Economia ţărilor în 
dezvoltare din Asia Centrală: Afganistan, Iran, Iordania, Siria. 

8. Economia ţărilor în tranziţie din Europa şi Asia. Economia Poloniei – ţara „terapiei de 
şoc”. Economia Republicii Moldova. 

 
 

CONTABILITATEA INTERNAŢIONALĂ 
Total ore: 90. Puncte credite: 3 
Autor: Olesea GHEDROVICI 

 
Scopul cursului 

Disciplina „Contabilitate Internaţională” se situează pe unda analizei comparative a 
sistemelor contabile recunoscute la nivel internaţional. În cadrul cursului se face o analiză a 
factorilor economici, politici, juridici, socio-culturali ce au acţionat la nivelul diferitor ţări şi au 
condus la departajarea a două mari sisteme contabile: sistemul contabil al Europei continentale şi 
sistemul contabil anglo-saxon. Particularităţile şi specificul fiecărui sistem contabil este analizat 
din punctul de vedere teoretic cu implicarea cazurilor practice. 

 
Obiectivele / Rezultatele învăţării 

La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili:  
I. La nivel de cunoaştere:  
 să definească particularităţile de bază ale celor două sisteme contabile: anglo-saxon şi 

continental; 
 să descrie caracteristicile şi trăsăturile principale ale celor două sisteme; 
 să recunoască în diferite contexte factorii ce stau la baza departajării a celor două 

sisteme contabile internaţionale. 
II. La nivel de aplicare:  
 să analizeze sistemele contabile în diferite ţări; 
 să elaboreze sinteze analitice, evidenţiind factorii ce au stat la baza divizării 

sistemului contabil internaţional în două direcţii; 
 să formuleze particularităţile aplicative ale celor două sisteme contabile 

internaţionale; 
 să analizeze tranzacţiile principale în vederea contabilizării; 
 să emită judecăţi asupra unor evoluţii în sisteme contabile naţionale şi sistemul 

contabil internaţional. 
III. La nivel de integrare / creativ 
 să aprecieze avantajele şi dezavantajele sistemelor contabile internaţionale;  
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 să dezvolte soluţii unor probleme specifice pentru sistemul contabil anglo-saxon sau 
continental; 

 să propună strategii pentru interpretarea şi contabilizarea patrimoniului în cadrul 
diferitor sisteme contabile; 

 să dezvolte ipoteze personale pentru explicarea unor situaţii contabile. 
 

Unităţile de conţinut 
1. Noţiuni generale şi principiile contabilităţii internaţionale 
Rolul informaţiei financiare în procesul decizional. Rolul SIC şi SIRF în procesul de 

armonizare contabilă. Principiile şi cerinţele SIRF. Clasificarea sistemelor contabile. IASC - 
activitatea şi rolul. 

2. Structura şi conţinutul SIRF 
Rapoartele financiare: structura şi conţinutul lor. Contabilitatea activelor nemateriale şi 

materiale. Contabilitatea activelor-stocurilor de mărfuri şi materiale. Contabilitatea datoriilor şi 
instrumentelor financiare. Evidenţa veniturilor. Contabilitatea altor elemente speciale – 
provizioane, active şi datorii contingente. 

3. Particularităţile contabilităţii în sistemul contabil anglo-saxon 
Organizarea contabilităţii în SUA şi Marea Britanie. Organizarea contabilităţii în Olanda. 

Specificul contabilităţii în Australia şi Noua Zeelandă. 
4. Particularităţile contabilităţii în sistemul contabil continental 
Specificul organizării contabilităţii în Franţa. Organizarea contabilităţii în Germania. 

Specificul organizării contabilităţii în Italia, Spania, Elveţia.  
 
 

RELAŢII VALUTAR-FINANCIARE INTERNAŢIONALE 
Total ore – 90 ore 

P.C. – 3 
Autor: A. BERDILĂ, conf. univ.,  

V. LOPOTENCO, conf. univ. 
 

Scopul cursului: 
• însuşirea de către studenţi a unui sistem de cunoştinţe teoretice şi practice privind 

mecanismele generale ale sistemului financiar-valutar, influenţa relaţiilor valutar-
financiare asupra economiei naţionale, rolul lor în refacerea acestei economii şi cuplării 
ei la economia mondială. 

 
Obiectivele/rezultatele învăţării: 

La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 
• să explice conceptele: balanţa de plăţi externe, curs valutar, piaţă valutară, risc 

valutar, sistemul valutar, rezerva valutară, lichiditate internaţională etc.;  
• să utilizeze reglementările şi actele normative din domeniul relaţiilor valutare; 
• să dezvolte abilităţi privind furnizarea de fonduri financiare, de credit şi de mijloace 

de plată internaţionale, precum şi instituirea şi funcţionarea unor mecanisme şi tehnici 
de finanţare, creditare şi de plată internaţionale; 

• să explice procesul comunicării economice prin bani pe pieţele valutare şi de credit 
internaţionale. 

II. La nivel de aplicare: 
• să aplice formulele de calcul şi indicatorii statisticii internaţionale; 
• să analizeze procedeele de analiză şi sinteză fenomenelor monetare şi valutare; 
• să elaboreze instrumente de politică valutară etc.  
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III. La nivel de integrare: 
• să recomande modalităţi de gestionare a rezervei valutare, de perfecţionare a 

activităţii valutar financiare internaţionale, de elaborare a politicii valutare; 
• să elaboreze măsuri în vederea echilibrării şi ajustării balanţei de plăţi, optimizării 

rezervei valutare, menţinerii stabilităţii şi prognozării cursului valutar, organizării 
eficiente a pieţei valutare; 

• să elaboreze o lucrare aplicativă cu evidenţierea problematicii şi formularea 
recomandărilor în vederea soluţionării unor probleme din domeniul relaţiilor valutare. 

 
Conţinutul cursului: 

1. CONCEPTUL ŞI DOMENIUL DE STUDIU AL RELAŢIILOR VALUTAR-
FINANCIARE INTERNAŢIONALE 

Conţinutul şi sfera de studiu al relaţiilor valutar-financiare internaţionale. Elementele şi 
evoluţia sistemului valutar financiar-internaţional: sistemele valutare internaţionale de la Paris, 
Genova, Bretton Woods, Jamaica. Integrarea monetară europeană: evoluţie, principii de 
funcţionare. 

2. BALANŢA DE PLĂŢI EXTERNE 
 Balanţa de plăţi externe: concept, structură, indicatori, factori de influenţă. Interpretarea 

Balanţa de plăţi externe. Metode de echilibrare şi ajustare a Balanţei de plăţi externe.  
3. PIAŢA MONETARĂ INTERNAŢIONALĂ 
Procesul comunicării economice prin bani pe piaţa monetară internaţională. 
Semnele băneşti ale pieţei monetare internaţionale: formele semnelor băneşti; stările de 

convertibilitate ale monedelor. Mecanismele de emisiune şi utilizare ale semnelor băneşti pe 
piaţa monetară internaţională: eurovalutele; monedele internaţionale; instrumentele de plată 
internaţionale. 

4. MECANISMUL CURSULUI VALUTAR 
Modelul actual al etalonului monetar. Cursul valutar: concept, clasificare, funcţii. Tehnici 

de calcul ale cursului valutar real. Modelul cursului valutar economic şi factorii determinanţi. 
Metode de determinare a cursului valutar. Formarea cursului valutar al leului moldovenesc. 
Prognozarea cursului valutar. 

5. PIAŢA VALUTARĂ INTERNAŢIONALĂ 
Piaţa valutară internaţională: conţinut, funcţii, participanţi, segmentarea pieţei. 
Caracteristica pieţei valutare la vedere. Funcţionarea pieţei FOREX. 
Particularităţile pieţei valutare la termen. Piaţa derivatelor valutare. Instrumentele pieţei 

derivatelor valutare. 
Particularităţile pieţei valutare din Republica Moldova. 
6. MANAGEMENTUL RISCULUI VALUTAR 
Natura riscului valutar.  
Gestiunea riscului valutar la nivel macroeconomic. Gestiunea cursului valutar de BNM. 
Gestiunea riscului valutar la nivel mezoeconomic. Gestiunea riscului valutar în sistemul 

bancar al Republicii Moldova. 
Gestiunea riscului valutar la nivel microeconomic. Mecanisme de gestiune a riscului valutar 

la nivelul microeconomic în Republicii Moldova. 
Hedjarea riscului valutar. 
7.MODALITĂŢILE DE PLATĂ INTERNAŢIONALE 
Mişcarea internaţională a semnelor băneşti. 
Tipurile de plăţi internaţionale şi mecanismul derulării lor: acreditivul documentar; incasso-

ul documentar; ordinul de plată; garanţiile bancare. 
Plăţile prin compensaţie şi clearing. 
Criteriile de selectare (alegere) a modalităţilor şi monedei de plată internaţionale. Riscuri şi 

garanţii în derularea plăţilor internaţionale. 
Sisteme rapide de plată internaţională (WU). 
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8. FINANŢAREA ŞI CREDITAREA INTERNAŢIONALĂ 
Repartiţia financiară şi de credit internaţională. 
Operaţiunile caracteristice pieţei creditului internaţional. Tipologia creditului internaţional. 

Riscurile şi garanţiile în creditul internaţional. 
Finanţarea şi creditarea investiţiilor internaţionale directe. Realizarea investiţiilor străine 

directe în RM.  
Plasamentul internaţional de titluri. 
Finanţarea şi creditarea comerţului exterior. Problemele finanţării şi creditării comerţului 

exterior în Republica Moldova. 
9. LICHIDITATEA INTERNAŢIONALĂ. DATORIA EXTERNĂ 
Lichiditatea internaţională şi rezervele valutare internaţionale. Rezervele internaţionale ale 

Republicii Moldova. 
Asistenţa financiară externă şi datoria externă. Analiza evoluţiei şi structurii asistenţei 

financiare externe şi datoriei externe a Republicii Moldova. 
 
 

ASIGURĂRI ŞI REASIGURĂRI INTERNAŢIONALE 
Total ore: 90. Puncte credite: 3. 

Autor: Anatolie ŢUGULSCHI, lector superior 
 

Scopul cursului 
Formarea la studenţi a competenţei: să asigure eficienţa gestiunii activităţii de asigurare. 
 

Obiectivele / Rezultatele învăţării 
La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 
• să explice conceptele: asigurare, activitate de asigurare, clase de asigurări, domenii 

de asigurare, contract de asigurare, condiţii de asigurare, risc financiar, caz 
asigurat, primă de asigurare, sumă asigurată, indemnizaţie de asigurare, 

• să cunoască aspectul economic şi juridic al relaţiilor de asigurare şi limitele de 
intervenţie a statului în domeniul asigurărilor, 

• să relateze rolul economico-social al asigurărilor şi reasigurărilor; 
II. La nivel de aplicare: 
• să colecteze şi să interpreteze corect informaţia din domeniul asigurărilor, 
• să aplice principiile de calcul a despăgubirii,  
• să elaboreze un proiect în domeniul asigurărilor; 

III. La nivel de integrare/creativ: 
• să propună modalităţi de îmbunătăţire a sistemului naţional de asigurare, 
• să elaboreze produse de asigurare. 

 
Unităţi de conţinut 

1. Conceptul, evoluţia şi clasificarea asigurărilor pe plan internaţional  
Obiectul de studiu, metodele, structura şi scopul cursului. Forme de protecţie a oamenilor şi 

bunurilor împotriva acţiunii forţelor distructive ale naturii şi a accidentelor. Tipuri de fonduri de 
asigurare. Asigurările – categorie economică, funcţiile, rolul şi importanţa în activitatea 
economică. Evoluţia conceptului de asigurare. Asigurarea sub aspect juridic şi economic. Alte 
abordări economice şi financiare ale asigurării. 

2. Elementele tehnice ale asigurărilor 
Elementele tehnice ale asigurărilor, ce exprimă condiţiile generale ale asigurărilor. 

Principiile de calcul a despăgubirii. 
3. Abordarea juridică a relaţiilor de asigurare 
Definiţia şi caracterele juridice ale contractului de asigurare. Elementele contractului de 
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asigurare. Condiţiile de validitate ale contractului de asigurare. Efectele contractului de 
asigurare. Încetarea contractului de asigurare 

4. Tipuri de asigurări la nivel internaţional  
Clasele de asigurări. Tipurile de asigurări de generale. Clauzele contractuale specifice 

asigurării de bunuri şi a asigurărilor de răspundere civilă. Condiţiile pentru existenţa unui interes 
asigurabil pentru asigurarea bunurilor. Asigurări de persoane. Condiţiile generale şi speciale de 
asigurare. 

5. Piaţa internaţională a asigurărilor şi reasigurărilor 
Piaţa asigurărilor: noţiune, elemente şi structură. Mediul de piaţă şi principiile de 

desfăşurare a activităţii de asigurare. Noţiunea de serviciu de asigurare. Piaţa internaţională a 
asigurărilor. 

6. Tranzacţionarea reasigurării 
Reasigurători şi intermediari în reasigurare. Sistemul de distribuţie a reasigurărilor. 

Negocieri precontractuale. Documentaţia precontractuală. Procesul de tranzacţionare a 
reasigurării. 

7. Monitorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare la nivel internaţional 
Conţinutul şi esenţa controlului în activitatea de asigurare. Necesitatea controlului în 

asigurări. Funcţiile controlului în domeniul asigurărilor 
 
 
4. Administrator de program – CHISTRUGA Boris, dr. hab., prof. univ. 
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