
Programul de studii 444.3  

INFORMATICĂ APLICATĂ 
 

1. Descriere generală 
 
Calificarea acordată – Licenţiat în ştiinţe exacte 
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 domeniul creării 
aplicaţiilor informatice şi a tehnologiilor informaţionale şi a utilizării lor în eficientizarea 
diverselor activităţi ce au loc în societate (procese tehnologice, economice, educaţionale etc.). În 
acest scop, programul de studii prevede la rând cu o pregătire teoretică fundamentală (algebra 
liniară şi analiza matematică; teoria economică; probabilităţi şi statistică matematică; cercetări 
operaţionale; sisteme de calcul; matematică discretă, modelarea sistemelor, management etc.) şi 
cunoştinţe economice şi generale (în domeniile: integrare informaţională europeană, limba 
engleză aplicată, dreptul afacerilor, sisteme informatice in administrarea publica, etc.). Studenţii 
beneficiază de o instruire profundă de specialitate pe probleme de bază ale teoriei şi practicii 
informatizării proceselor, care au loc în unităţile social-economice de diferite orientări 
funcţionale şi niveluri ierarhice. În acest context, în programul de studii sunt prevăzute aşa 
discipline cum ar fi: sisteme de operare; structuri de date şi algoritmi; programarea 
calculatoarelor; proiectarea bazelor de date; asamblarea si depanarea PC; limbajul SQL; 
programarea aplicaţiilor Windows; programarea declarativă; reţele informatice; programare 
Web; tehnologii de procesare a informaţiei, limbaje evoluate de programare (Platforma .NET); 
proiectarea sistemelor informatice; programe aplicative. 

Programul permite studenţilor să obţină următoarele competenţe-cheie: 
 

Competenţe 
cheie specifice 

Descrierea competenţelor 
La finalizarea studiilor studentul va fi capabil: 

Competenţe 
de cunoaştere 

Să demonstreze cunoştinţe şi comprehensiune în următoarele domenii: 
1. Cunoaşterea fundamentelor teoretice în domeniul informaticii şi tehnologiilor 

informaţionale; 
2. Cunoaşterea metodelor şi instrumentarelor de modelare informaţională a 

proceselor tehnologice şi decizionale;  
3. Cunoaşterea principiilor, metodelor şi instrumentarelor de elaborare/proiectare 

şi administrare a aplicaţiilor, tehnologiilor şi sistemelor informatice pentru 
unităţile social - economice de diferite niveluri ierarhice; 

Competenţe 
de iniţiere 

a afacerilor 

1. Să cunoască metode de analiză şi formulare a problemelor existente în 
procesele de asigurare informaţională a organizaţiilor şi de argumentare a 
soluţiilor informatice de eficientizare a activităţilor; 

2. Să iniţieze o afacere în domeniul informatizării unităţilor social-economice; 
3. Să posede metode de management al riscurilor în afaceri; 

Competenţe 
de organizare 
şi gestionare 

Să posede abilităţi suficiente de aplicare a cunoştinţelor teoretice şi practice în 
următoarele domenii: 
Elaborarea bazei conceptuale pentru proiectele ce ţin de informatizarea unităţilor 
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a activităţilor, 
de aplicare 

a cunoştinţelor 
în domeniul 
profesional 

social-economice de diferite niveluri ierarhice (a aplicaţiilor, tehnologiilor şi 
sistemelor informatice); 
Determinarea bugetului de cheltuieli pentru proiectele de informatizare a 
unităţilor social-economice;  
Argumentarea soluţiilor de proiect ce ţin de informatizarea unităţilor economice. 
Aplicarea metodelor cantitative şi calitative de analiză a informaţiei; 
Elaborarea, implementarea şi administrarea aplicaţiilor, tehnologiilor şi 
sistemelor informatice. Instruirea continuă a utilizatorilor privind produsele şi 
tehnologiile informatice noi; 
Asistarea utilizatorilor în achiziţionarea, implementarea şi utilizarea produselor 
informatice; 
Administrarea reţelelor informatice; 

Competenţe de 
cercetare 

Efectuarea cercetărilor referitoare la practica utilizării aplicaţiilor, tehnologiilor şi 
sistemelor informatice în organizaţii, generalizarea experienţei acumulate şi 
argumentarea soluţiilor noi de proiect, orientate la perfecţionarea proceselor 
informaţionale. 

Competenţe de 
proiectare 

Să posede abilităţi necesare pentru elaborarea proiectelor de informatizare. Să 
poată colabora cu alţi participanţi ai proiectelor de informatizare şi să poată 
coordona lucrările asupra proiectelor cu nivel redus de complexitate. 

Competenţe 
etice 

1. Să cunoască aria de competenţă şi implicare a managerilor de la diferite 
niveluri ierarhice; 

2. Să elaboreze materiale analitice 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 Cercetări operaţionale şi la specialitate Informatica) 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 Informatică aplicată se poate angaja în calitate 
de proiectant de aplicaţii, tehnologii şi sisteme informatice, inginer sisteme informatice de 
gestiune a fabricaţiei, inginer programator etc. în unităţile social-economice de orice nivel 
ierarhic şi din orice ramură a Economiei Naţionale. 
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2.Planul de studii 
PPLLAANN  DDEE  ÎÎNNVVĂĂŢŢĂĂMMÂÂNNTT  

Facultatea: Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică” 
Domeniul general de studii: 36. Ştiinţe exacte 

Domeniul de formare profesională: 444 - „Informatică” 
Specialitatea: 444.3 - „Informatică Aplicată” 

Titlul: Licenţiat în ştiinţe exacte 
Baza admiterii: BAC, Colegiu 

Învăţământul cu frecvenţă la ZI 
Durata studiilor - 3 ani 
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SEMESTRUL I 
DISCIPLINE OBLIGATORII 

1. Algebra liniară şi analiza 
matematică F.01.O.001.64 120 60 30 30 - 60 4 E 

2. Teoria economică 
(Microeconomia) U.01.O.002.21 150 60 30 30 - 90 5 E 

3. Filozofia U.01.O.003.43 150 60 30 30 - 90 5 E 
4. Informatica aplicată F.01.O.004.61 120 60 16 - 44 90 4 E 
5. Programarea calculatoarelor I F.01.O.105.61 150 44 14 - 30 106 5 E 
6. Sisteme de operare S.01.O.106.61 90 44 14 - 30 46 3 E 
7. Limba engleză aplicată I G.01.O.007.44 120 60 - 60 - 60 4 E 
8. Educaţia fizică I G.01.O.008.15 30 30 - 30 - - - V 
TOTAL ore discipline obligatorii 930 418 134 180 104 512 30 7E,1V 
DISCIPLINE la libera alegere 
1. Limba engleză de afaceri G.01.L.009.44 60 30 - 30 - 30 2 E 

2. Limba română pentru 
alolingvi* G.01.L.010..24 60 30 - 30 - 30 2 E 

TOTAL ore discipline obligatorii, opţionale şi la 
libera alegere 1050 478 134 240 104 572 34 9E,1V 

*pentru studenţii înmatriculaţi în baza diplomei de BAC, Colegiu 
SEMESTRUL II 

DISCIPLINE OBLIGATORII 
1. Cercetări operaţionale I F.02.O.011.61 150 60 30 14 16 90 5 E 

2. Probabilităţi şi statistică 
matematică F.02.O.012.64 150 60 30 30 - 90 5 E 

3. Sisteme de calcul S.02.O.113.61 150 60 30 - 30 90 5 E 
4. Asamblarea şi depănarea PC S.02.O.114.61 150 60 30 - 30 90 5 E 
5 Programarea calculatoarelor II S.02.O.115.61 150 60 16 - 44 90 5 E 
6. Limba engleză aplicată II G.02.O.016.44 150 60 - 60 - 90 5 E 
7. Educaţia fizică II G.02.O.017.15 30 30 - 30 - - - V 
TOTAL ore discipline obligatorii 930 390 136 134 120 540 30 6E,1V 
DISCIPLINE la libera alegere 
1. Bazele contabilităţii F.02.L.018.52 90 60 30 30 - 30 3 V 
TOTAL ore discipline obligatorii, opţionale şi la 

libera alegere 1020 450 166 164 120 570 33 6E,2V 
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SEMESTRUL III 
DISCIPLINE OBLIGATORII 

1. Cercetări operaţionale II F.03.O.019.61 120 44 16 14 14 76 4 E 
2. Limbajul SQL S.03.O.120.61 120 44 30 - 14 76 4 E 
3. Structuri de date si algoritmi S.03.O.121.61 150 60 30 14 16 90 5 E 
4. Reţele informatice S.03.O.122.61 120 60 30 - 30 60 4 E 
5. Programare Web S.03.O.123.61 120 60 16 - 44 60 4 E 
6. Matematică discretă F.03.O.024.61 120 60 30 30 - 60 4 E 
TOTAL ore discipline obligatorii 750 328 152 58 118 422 25 6E 
O DISCIPLINĂ OPŢIONALĂ (la alegere) de orientare către alt domeniu la ciclul II, masterat, din: 
1. Cultura afacerilor M.03.A.025.11 150 60 30 30 - 90 5 E 
2. Contabilitate în instituţii publice M.03.A.025.51 150 60 30 30 - 90 5 E 
3. Internet şi intranet M.03.A.025.61 150 60 16 - 44 90 5 E 
4. Finanţele întreprinderii  M.03.A.025.42 150 60 30 30 - 90 5 E 
5. Comerţul internaţional M.03.A.025.31 150 60 30 30 - 90 5 E 

6. Altă disciplină echivalentă din 
A.S.E.M. sau altă universitate M.03.A.026.00 150 60 - - - 60 5 E 

TOTAL ore discipline obligatorii şi opţionale 900 388 182 88 118 512 30 7E 
DISCIPLINE la libera alegere 
8. Metode numerice F.03..L.026.61 60 30 14 16 -  30 2 E 
TOTAL ore discipline obligatorii, opţionale şi la libera 

alegere 960 418 196 104 118 542 32 8E 

SEMESTRUL IV 
DISCIPLINE OBLIGATORII 

1. Proiectarea bazelor de date S.04.O.127.61 120 44 16 - 28 76 4 E 
2. Programarea aplicaţiilor Windows S.04.O.128.61 120 60 16 - 44 60 4 E 
3. Modelarea sistemelor F.04.O.129.61 120 44 16 14 14 76 4 E 

4. Limbaje evoluate de 
programare(Platforma .net) S.04.O.130.61 150 60 30 - 30 90 5 E 

5. Management F.04.O.131.11 120 60 30 30 - 60 4 E 
6. Dreptul afacerilor U.04.O.132.23 120 60 30 30 - 60 4 E 
TOTAL ore discipline obligatorii 750 328 138 74 116 422 25 6E 
O disciplină opţională (la alegere) de orientare către alt domeniu la ciclul II, masterat, din:  
1. Managementul producţiei M.04.A.033.11 150 60 30 30 - 90 5 E 
2. Contabilitatea managerială M.04.A.033.51 150 60 30 30 - 90 5 E 
3. Economia unităţilor economice M.04.A.033.21 150 60 30 30 - 90 5 E 

4. Modelarea proceselor 
microeconomice M.04.A.033.61 120 60 30 14 16 60 4 E 

5. Teoria economică 
(Macroeconomia) M.04.A.033.11 150 60 30 30 - 90 5 E 

6. Altă disciplină echivalentă din 
A.S.E.M. sau altă universitate M.04.A.033.00 150 60 - - - 90 5 E 

 TOTAL ore discipline obligatorii şi opţionale 900 388 168 104 116 512 30 7E 
Discipline la libera alegere 

8. Grafica Interactivă S.04.L.134.61 60 44 16 - 28 16 2 E 
TOTAL ore discipline obligatorii, opţionale şi la libera 
alegere. 960 432 184 104 144 528 32 8E 
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SEMESTRUL V 
DISCIPLINE OBLIGATORII 

1. Proiectarea sistemelor 
informatice S.05.O.135.61 180 60 30 14 16 120 6 E/E 

2. Programarea declarativă S.05.O.136.61 150 60 30 - 30 90 5 E 

3. Tehnologii de procesare a 
informaţiei S.05.O.137.61 150 60 30 14 16 90 5 E 

4. Corespondenţa economică G.05.O.138..24 150 44 16 28 - 106 5 E 
O disciplină opţională (la alegere) din următoarele discipline de diferenţiere a specializării: 

1. Programarea orientată obiect S.05.A.140.61 120 60 16  - 44 60 4 E 
2. Fiabilitatea sistemelor S.05.A.140.61 120 60 30 14 16 60 4 E 

O disciplină opţională (la alegere) din următoarele discipline de diferenţiere a specializării: 

1. Sisteme de planificare în 
afaceri M.05.A.041.11 150 60 30 30 - 90 5 E 

2. Contabilitatea impozitelor M.05.A.041.51 150 60 30 30 - 90 5 E 
3. Marketing M.05.A.041.12 150 60 30 30 - 90 5 E 
4. Fiscalitate M.O5.A.041.42 150 60 30 30 - 90 5 E 
5. Bazele ciberneticii economice M.05.A.041.61 150 60 30 14 16 90 5 E 

6. Altă disciplină echivalentă din 
A.S.E.M. sau altă universitate M.05.A.041.00 150 60 - - - 90 5 E 

TOTAL ore discipline obligatorii şi opţionale 900 344 152 86 102 556 30 7E 
Discipline la libera alegere 

8. Structuri de date în 
programarea logică S.05.L.142.61 60 44 16 - 28 16 2 E 

TOTAL ore discipline obligatorii, apţionale şi la 
libera alegere 960 338 168 86 134 572 32 8E 

SEMESTRUL VI 
DISCIPLINE OBLIGATORII 

1. Integrarea informaţională 
europeană U.06.O.148.61 120 32 24 8 - 88 4 E 

2. Programe aplicative S.06.O.144.62 90 32  8 - 24 58 3 E 
3. Practica de producţie (5s.) S.06.O.146.61 270 - - - - 270 9 E 
4. Practica de licenţă (4s.) S.06.O.147.61 180 - - - - 180 6 E 

TOTAL ore discipline obligatorii 660 64 32 8 24 596 22 4E 
 5. O disciplină opţională (la alegere) din următoarele discipline de diferenţiere a specializării: 

1. Programarea documentelor 
structurate S.06.O.148.61 90 32 8 - 24 58 3 E 

2. Sisteme informatice S.06.A.148.61 90 32 24 - 8 58 3 E 
 TOTAL ore discipline obligatorii şi opţionale 750 96 40 8 48 654 25 5E 

Discipline la libera alegere 
6. Econometrie G.06.L.143.62 60 32 24 -  8 28 2 E 

TOTAL ore discipline obligatorii, opţionale şi la 
libera alegere. 810 128 64 8 56 682 27 6E 

Total ore discipline obligatorii, opţionale şi la 
libera alegere în planul de învăţămînt 5310 2024 812 600 612 3286 175 39E 

2V 
Examenele şi teza de 
licenţă 

Cercetări 
operaţionale 

Cibernetică şi Informatică 
economică 

Teza de licenţă 5 P.C. 

Total puncte credite acumulate 180 
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3. Descrierea unităţilor de curs/modulelor 
 

ANUL I 
 

ALGEBRA LINIARĂ ŞI ANALIZA MATEMATICĂ 
 

Total ore – 120. Puncte credite – 4. 
 Autori: I.BUNU, prof.univ., dr.hab.; 

 D.ZAMBIŢCHI, conf.univ., dr. 
 

Scopul cursului 
Formarea la studenţi a competenţei: cunoştinţe teoretice şi deprinderi de utilizare a 

aparatului matematic la analiza şi soluţionarea problemelor economice. 
 

Obiectivele/rezultatele învăţării 
La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 
• să posede deprinderi de analiză a modelelor matematice a proceselor economice; 
• să cunoască metodele matematice de soluţionare a problemelor economice; 

II. La nivel de aplicare: 
• să poată aplica metodele matematice însuşite de prezentare şi operare a datelor 

problemei economice; 
• să ştie să interpreteze rezultatele obţinute prin aplicarea tehnicilor matematice la 

rezolvarea problemelor economice reale; 
III. La nivel de integrare: 
• să ştie să construiască modelul matematic adecvat problemei economice date; 
• să poată rezolva problemele economice reale utilizând modelele matematice eficiente. 

 
Unităţi de conţinut 

1. Serii numerice. Serii de puteri. 
Suma şi convergenţa seriilor numerice. Criterii de convergenţă a seriilor numerice cu 

termeni pozitivi. Serii alternante. Teorema lui Leibniz. Teorema lui Abel. Domeniul de 
convergenţă. Raza de convergenţă. Serii Taylor şi Mac-Laurin. 

2. Dezvoltarea funcţiei în serie de puteri.  
Aplicaţii. 
3. Funcţii de mai multe variabile. Derivate parţiale, diferenţiale. 
Funcţii de două şi trei variabile. Linii de nivel şi suprafeţe de nivel. Derivate parţiale ale 

funcţiei de mai multe variabile. 
4. Derivata direcţională. Gradientul. 
Creşterea totală şi diferenţială totală. Derivata funcţiei compuse. Derivata în raport cu o 

anumită direcţie. Gradientul. Derivate parţiale şi diferenţiale de ordin superior. 
5. Extreme locale. Extreme condiţionate. Aplicaţii. 
Condiţii necesare. Condiţii suficiente. Metoda multiplicatorilor lui Lagrange. Metoda celor 

mai mici pătrate. 
6. Ecuaţii diferenţiale de ordinul 1. 
Noţiuni generale. Teorema Cauchy. Ecuaţii diferenţiale cu variabile separate şi separabile, 

omogene şi liniare. Ecuaţii diferenţiale reductibile la ecuaţii omogene. 
7. Ecuaţii diferenţiale de ordinul 2.  
Ecuaţii liniare omogene de ord. 2 cu coeficienţi constanţi.  
8. Ecuaţii diferenţiale de ordinul 2 (liniare). 
Ecuaţii liniare neomogene de ord. 2. Ecuaţii liniare neomogene de ord. 2 cu coeficienţi 

constanţi. 
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9. Sisteme de ecuaţii liniare. Metoda Jordan-Gauss. 
Rezolvarea sistemelor de ecuaţii liniare cu ajutorul tabelului lui Gauss. Noţiuni de variabile 

de bază şi variabile libere. Soluţie generală şi particulară. Soluţiile de bază şi aflarea lor. Soluţii 
de reper. 

10. Variabile şi soluţiile de bază pozitive. 
Legea inerţiei. Forme pozitiv definite. Criteriul lui Silviester. 
11. Spaţii vectoriale. Trecerea de la o bază la alta. 
Spaţii liniare (vectoriale). Baza şi dimensiunea spaţiului liniar. Trecerea de la o bază la alta. 

Aplicaţii liniare. Operator liniar. Valori proprii şi vectori proprii. Determinarea lor. 
 

 
 

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 să obţină abilităţi în domeniul analizei fenomenelor 

microeconomice; 
• să 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.  
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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. 
Elasticitatea cererii după venit şi după preţul altor bunuri. Modalităţi de clasificare a 

bunurilor. 
Elasticitatea ofertei după preţ, tipuri de elasticităţi, factorii ce influenţează elasticitatea. 
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.  
 
 

FILOSOFIA 
Total ore: 150. Puncte credite: 5. 

Autori: Tudor DUMITRAŞ, dr., conf. univ. 
Muza BUCAROS, dr., conf. univ. 

Ilarion CHISTRUGĂ, dr., conf. univ. 
 

Scopul cursului 
Formarea la studenţi a competenţei: de a aplica aparatul categorial şi cunoştinţele 

filosofice obţinute în activitatea instructivă şi profesională. 
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Obiectivele / Rezultatele învăţării 
La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 
• să explice conceptele: filosofie, filosofie economică, şcoală filosofică, ontologie, 

conştiinţă, gnoseologie, metodologie, societate, antropologie, cultură, axiologie, 
etică, morală; 

• să identifice strategiile şi tendinţele gândirii filosofice. 
II. La nivel de aplicare: 
• să determine rolul şi funcţiile filosofiei în activitatea intelectuală; 
• să aplice cunoştinţele însuşite în activitatea de instruire în cadrul disciplinelor 

economice. 
III. La nivel de integrare / creativ: 
• să aprecieze rolul modelelor de gândire în activitatea intelectuală în sfera 

economică; 
• să comunice eficient în cadrul profesional şi social, utilizând limbajul filosofic 

însuşit. 
 

Unităţi de conţinut 
1. Filosofia – concepţie despre lume şi modalitatea de gândire. 
Obiectul filosofiei. Locul şi rolul filosofiei în sistemul culturii. Specificul cunoaşterii 

filosofice.  
2. Etapele istorice de dezvoltare ale filosofiei. 
Filosofia Orientului Antic. Filosofia Greciei Antice. Filosofia medievală. Filosofia 

renascentistă. Filosofia modernă. Filosofia clasică germană. Filosofia contemporană.  
3. Apariţia şi dezvoltarea gândirii filosofice în Moldova.  
Filosofia istoriei în letopiseţele din sec. XV-XVII. Concepţia filosofică a lui N. Milescu-

Spătaru. Ideile filosofice şi umanismul lui D. Cantemir. Idei filosofice în creaţia lui M. 
Eminescu. 

4. Ontologia. Învăţătura despre existenţă. 
Noţiune de ontologie. Organizarea structurală a materiei. Noţiune de element, structură, 

sistem. Spaţiul, timpul, mişcarea. Specificul existenţei economice.  
5. Filosofia conştiinţei. 
Concepţia filosofică despre conştiinţă. Freudismul, psihoanaliza şi problema conştiinţei. 

Conştientul şi inconştientul. Conştiinţa omului şi problema modelării proceselor de gândire, 
6. Gnoseologia. 
Noţiune de cunoaştere. Învăţătura filosofică despre adevăr. Cunoaşterea ştiinţifică şi 

structura ei. Logica şi metodologia cunoaşterii ştiinţifice. Noţiunea de paradigmă. 
7. Filosofia societăţii. 
Societatea – obiect de studiu al filosofiei. Structura societăţii. Societatea şi natura. 

Societatea şi istoria. Obiectivitatea legilor istorice. 
8. Filosofia omului. 
Problema omului în filosofie. Conceperea omului ca individ, individualitate, personalitate. 

Libertatea – necesitatea existenţei omului. Problema alienării în lumea contemporană.  
9. Filosofia culturii şi axiologia. 
Cultura – obiect de studiu al filosofiei. Cultura ca sistem: formele, nivelurile, tipurile. 

Problema tipologiei culturilor. Cultura şi civilizaţia. Civilizaţia şi globalizarea lumii contemporane. 
10. Filosofia moralei. 
Noţiune de morală şi etică. Continuitatea şi discontinuitatea în evoluţia moralei. Corelaţia 

dintre morală, drept, religie, politică şi alte forme ale culturii. Etica relaţiilor în afaceri. 
11. Filosofia religiei. 
Religia – fenomen socio-cultural. Religia şi ştiinţa. Religiile mondiale: unitatea şi 

deosebire. Religia şi rolul ei în desfăşurarea proceselor sociale contemporane. 
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INFORMATICA APLICATĂ 
Total ore: 120. Puncte credite: 4. 

Autor: Zinovia TOACĂ, lector superior 
 

Scopul cursului 
• Formarea la studenţi a competenţei: Formarea deprinderilor de bază necesare pentru 

utilizarea pachetului integrat de birotică Microsoft Office 2007/2010 (procesorul de 
texte Word, procesorul de tabele Excel, sistem de gestiune a bazelor de date ACCES); 

 
Obiectivele / Rezultatele învăţării 

La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: să utilizeze cunoştinţele teoretice şi 
deprinderile practice în domeniul mijloacelor informatice în general şi a programelor aplicative 
în particular. 

I. La nivel de cunoaştere: 
• să explice conceptele: pachet de birotică; formatarea unui document Word, stiluri de 

formatare; funcţii standard în Excel, gestiunea datelor în Excel; tabelă, interogare, 
formular şi raport în Access. 

• să analizeze priorităţile utilizării pachetului Microsoft Office. 
• să reliefeze componentele de structură generală a pachetului de birotică Microsoft 

Office. 
II. La nivel de aplicare: 
• Procesarea textelor şi tehnoredactarea sub Microsoft WORD 
• Utilizarea funcţiilor de bază pentru calculul tabelelor în Microsoft Excel; 
• Elaborarea bazelor de date în sistemul de gestiune a bazelor de date Microsoft 

Access;  
III. La nivel de integrare/creativ: 
• să propună modalităţi de utilizare a funcţiilor standard;  
• să proiecteze tabele, cereri, formulare şi rapoarte 
 

Unităţi de conţinut 
1. Generalităţi. Noţiuni de bază .  
Funcţiile pachetului Microsoft Office, părţile componente, caracteristica unităţii lor la 

prelucrarea informaţiei. Personalizarea interfeţei. 
2. Procesorul de texte Microsoft WORD  
Formatarea textului. Stiluri de formatare. Definirea antetului şi subsolului, notiţelor de 

subsol. Inserarea ecuaţiilor. Facilitatea Autocorect şi Autotext. Inserarea cuprinsului şi a 
bibliografiei. Tabele în MS Word. Crearea şabloanelor.  

3. Procesorul tabelar Microsoft EXCEL. 
Noţiuni generale. Gestiunea foilor de calcul. Editarea datelor. Includerea condiţiilor de 

validare a datelor. Efectuarea calculelor, utilizarea adreselor relative, mixte şi absolute. 
Utilizarea funcţiilor standard. Gestiunea datelor: sortare, filtare, crearea subtotalurilor, utilizarea 
facilităţilor PivotTable Wizard. 

4. Sistemul de gestiune a bazelor de date Microsoft ACCESS. 
Iniţiere în teoria bazelor de date. Principii ale proiectării bazelor de date. Noţiuni generale 

despre MS Access. Proiectarea tabelelor. Extragerea informaţiilor din baza de date. Formulare. 
Crearea rapoartelor. Importarea şi exportarea datelor. Întreţinerea bazelor de date. 
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PROGRAMAREA CALCULATOARELOR I 
Total ore – 150 ore 

P.C. – 5. 
Autori: BERZAN Ştefan, conf. univ., dr. 

 
Scopul cursului 

Acumularea cunoştinţelor teoretice şi a experienţei practice de bază în programarea 
calculatoarelor cu scopul utilizării lor în rezolvarea problemelor din diverse domenii, prin 
studierea limbajului de programare C. 

 
Obiectivele / Rezultatele învăţării 

Obiectivele cursului: 
• Obţinerea cunoştinţelor teoretice şi practice în programarea calculatoarelor cu utilizarea 

limbajului de programare C. 
• Formarea deprinderilor practice de bază necesare pentru aplicarea calculatorului în 

rezolvarea problemelor din diverse domenii, precum şi pentru înţelegerea cercetărilor 
curente în acest domeniu. 

 
La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 
• să explice elementele de bază ale limbajului de programare C: program, funcţie, tip 

de date, instrucţiune, intrări/ieşiri de date; 
• să analizeze programe simple C, să depisteze şi să corecteze potenţialele erori. 

II. La nivel de aplicare: 
• să utilizeze în aplicaţii C diferite structuri de control ale limbajului: lineare, 

ramificate, repetitive; 
• să utilizeze în programare principiile programării structurate şi modulare, oferite de 

limbajul C. 
III. La nivel de integrare/creativ: 
• să elaboreze aplicaţii simple C pentru rezolvarea problemelor curente la alte 

discipline din programul de învăţământ. 
• să poată crea aplicaţii C în diferite medii integrate de dezvoltare. 

 
Unităţi de conţinut 

Tema 1. Limbajul de programare C. Noţiuni elementare. Tipuri de date. 
Tema 2. Funcţii, operanzi, operatori, expresii. 
Tema 3. Instrucţiuni. 
Tema 4. Clase de memorare. 
Tema 5. Pointeri. 
Tema 6. Tipuri de date definite de utilizator. 
Tema 7. Fişiere. 
 

SISTEME DE OPERARE (SO) 
Total ore: 90. Puncte credite: 3. 

Autor: Boris DELIMARSCHI, l.s.u. 
 

Scopul cursului 
Formarea la studenţi a competenţei: de a implementa, configura şi utiliza Sistemele de 

Operare (SO) moderne în asociere cu resurse program operaţionale, care formează un mediu 
eficient de lucru pentru un specialist/utilizator IT. 
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Obiectivele / Rezultatele învăţării 
La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 
• să explice conceptele: Soft operaţional, arhitectura SO, nucleul SO, gestiunea 

resurselor calculatorului, sistem de fişiere, interfaţa cu utilizatorul, securizarea 
resurselor; 

• să analizeze compatibilitatea şi adaptabilitatea resurselor program, gestionate de SO; 
• să abordeze sistemic particularităţile arhitecturale şi tehnologice a diferitor tipuri de 

SO; 
II. La nivel de aplicare: 
• să formeze structuri simbiotice eficiente de soft, integrate cu SO instalat, 
• să aplice principalele tehnici de configurarea corectă a resurselor operaţionale, 
• să recupereze şi să restabilească componentele SO după dereglări şi pane de 

funcţionare; 
III. La nivel de integrare/creativ: 
• să asigure interacţiunea eficientă între softul instalat şi SO, 
• să optimizeze funcţionarea componentelor SO. 

 
Unităţi de conţinut 

1. Introducere în SO. 
2. SO: definirea, locul în resursele program, evoluţia şi clasificarea. Funcţiile SO. 

Arhitectura SO moderne. Regimurile de funcţionare a SO. 
3. Gestiunea resurselor în SO. 
4. Gestiunea proceselor. Gestiunea memoriei. Gestiunea operaţiilor de intrare/ieşire. 

Exemple aplicative. 
5. Sisteme de fişiere. 
6. Fişiere: structura, tipurile, elementele descriptive şi operaţiile aplicabile. Sisteme de 

fişiere: modele de organizare, particularităţile tehnologice. Exemple aplicative. 
7. SO MS-Windows. 
8. Platformele deservite. Modul de distribuţie şi tehnicile de instalare. MS-Windows 7: 

structura, tehnicile folosite în gestiunea resurselor şi particularităţile interfeţei cu 
utilizatorul. Instrumente de personalizare şi configurare. Perspectivele dezvoltării. 
Exemple aplicative. 

9. SO Linux. 
10. Platformele deservite. Modul de distribuţie şi tehnicile de instalare. Linux-Ubuntu 

v.12.10: structura, tehnicile folosite în gestiunea resurselor şi particularităţile interfeţei 
cu utilizatorul. Instrumente de personalizare şi configurare. Perspectivele dezvoltării. 
Exemple aplicative. 

11. Alte SO 
12. Platformele deservite. Particularităţile MacOS / iOS. Particularităţile SO Android. 

Particularităţile SO Symbian. Perspectivele dezvoltării SO alternative. Exemple 
aplicative. 

13. Protecţia şi securitatea datelor în SO. 
14. Metode de autentificare a utilizatorilor. Tehnicile şi instrumentele de protecţie a 

resurselor. Personalizarea sistemului de securitate. 
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LIMBA ENGLEZĂ APLICATĂ I (pentru avansaţi) 
 

Total ore: 120. Puncte credite: 4. 
Autori: A. IXARI, lect. sup. univ. 

 
Scopul cursului 

Dezvoltarea abilităţilor, deprinderilor şi consolidarea competenţelor necesare în exercitarea 
eficientă a comunicării orale în limba engleză în contexte de ordin general-economic.  

 
Obiectivele / Rezultatele învăţării 

La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 
• să identifice un set minim de termeni lexicali din sfera economiei generale; 
• să dezvolte abilitatea de receptare şi exprimare orală/scrisă în limba engleză a 

noţiunilor, conceptelor, fenomenelor economice şi a subiectelor propuse pentru 
discuţie; 

• să formeze capacitatea de a analiza, sintetiza şi rezuma informaţia de tip economic în 
limba engleză. 

II. La nivel de aplicare: 
• să demonstreze capacitatea de comunicare monologată şi dialogată vis-a-vis de 

subiecte/situaţii concrete (la bancă/bursă, fondarea unei întreprinderi etc.); 
• să realizeze un transfer lingvistic adecvat în limba engleză;  
• să argumenteze/contraargumenteze punctul de vedere asupra unui subiect. 

III. La nivel de integrare/creativ: 
• să utilizeze eficient cunoştinţele obţinute în practică, dând dovadă de capacităţi de 

muncă creativă;  
• să producă un volum variat de mesaje (orale şi scrise), utilizând tehnicile de elaborare 

a mesajelor şi respectând coerenţa şi coeziunea discursivă, în conformitate cu 
situaţiile concrete de comunicare profesională; 

• să ofere soluţii optime pentru diverse situaţii-probleme de ordin economic. 
 

Unităţi de conţinut 
1. Economia de piaţă. Noţiuni generale  
Avantajele şi dezavantajele sistemelor economie. Cererea şi oferta. Tipuri de concurenţă. 
2. Întreprinderea 
Definirea, scopul şi funcţiile întreprinderii. Clasificarea întreprinderilor. Rolul 

întreprinderilor în viaţa social-economică.  
3. Formele juridice ale întreprinderii  
Întreprinderea individuală. Tipuri de societăţi. Avantajele şi dezavantajele lor.  
4. Moneda, formele şi funcţiile ei  
Evoluţia monedei şi rolul ei în activitatea economică. Funcţiile şi caracteristicile formelor 

actuale ale monedei. 
5. Activitatea bancară  
Banca şi rolul ei economic. Tipuri de bănci. Servicii bancare. 
6. Bursa de valori  
Piaţa financiară şi clasificarea ei. Tipuri de burse şi operaţii bursiere. Acţiuni şi obligaţiuni. 

Activitatea agenţilor de bursă. 
7. Finanţarea întreprinderii. Generalităţi  
Mecanismul financiar al întreprinderii. Cicluri de finanţare. Mijloace de finanţare ale 

întreprinderii. 
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LIMBA ENGLEZĂ APLICATĂ I (pentru începători) 
 

Total ore: 120. Puncte credite: 4. 
Autor: N. BACIMANOVA, asist. univ. 

 
Scopul cursului 

Formarea competenţelor de citire, scriere şi exprimare orală în limba engleză. 
 

Obiectivele / Rezultatele învăţării 
La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 
• să citească şi să înţeleagă texte/dialoguri în limba engleză, respectând regulile 

fonetice;  
• să traducă în/din limba engleză/maternă un set de unităţi lexicale de ordin general; 

II. La nivel de aplicare: 
• să demonstreze capacitatea de comunicare monologată şi dialogată la nivel elementar 

în baza tematicii prevăzute de programul de studiu; 
• să utilizeze normele gramaticale învăţate în construirea mesajelor scrise/orale proprii;  

III. La nivel de integrare: 
• să utilizeze formele elementare de comunicare în limba engleză generală în diferite 

situaţii cotidiene. 
 

Unităţi de conţinut 
1. Informaţie personală 
Autoprezentarea (numele, prenumele, ţara de origine, naţionalitatea, vârsta, starea civilă, 

profesia). 
2. Familia mea 
Prezentarea membrilor familiei şi profesiilor lor. Arborele genealogic. 
3. Prietenii mei 
Aspectul fizic şi cel moral al prietenilor, ocupaţiile lor. 
4. În clasă 
Enumerarea obiectelor din clasă şi caracterizarea amplasării lor în spaţiu. Descrierea 

activităţii profesorului şi a studenţilor. 
5. Casa mea, apartamentul meu 
Descrierea camerelor şi enumerarea obiectelor din interior.  
6. Activităţi zilnice 
Zilele de lucru. Regimul zilei. 
7. Ziua mea liberă 
Zilele de odihnă. Activităţi recreative. Pasiuni. 
8. În vacanţă 
Vacanţa de vară. Excursii şi călătorii.  
9. Anotimpuri şi meteo 
Anotimpurile şi lunile anului, data calendaristică. Anotimpul preferat. Prognoza meteo. 
10. Satul meu, oraşul meu 
Descrierea satului/oraşului natal. Locuri de interes turistic. 
11. Viaţa universitară 
Disciplinele preferate. Viaţa de student. 
12. Planurile mele de viitor 
În alegerea unei profesii. O carieră de succes. 
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LIMBA ENGLEZĂ DE AFACERI (pentru avansaţi) 
 

Total ore: 60. Puncte credite: 2. 
Autor: N. BACIMANOVA, asist. univ. 

 
Scopul cursului 

Înzestrarea studenţilor cu un set de competenţe de comunicare orală şi scrisă în limba 
engleză axate pe dezvoltarea terminologiei şi vocabularului profesional al studenţilor. 

 
Obiectivele / Rezultatele învăţării 

La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 
• să dezvolte capacitatea de a analiza, sintetiza şi rezuma informaţia de specialitate în 

limba engleză; 
• să interpreteze un set de unităţi lexicale specifice domeniului profesional. 

II. La nivel de aplicare: 
• să demonstreze capacitatea de comunicare monologată şi dialogată în cadrul 

conversaţiilor aferente temelor studiate; 
III. La nivel de integrare: 
• să practice diverse forme de comunicare în limba engleză de ordin uzual şi 

profesional; 
• să utilizeze eficient în practică cunoştinţele obţinute, dând dovadă de capacităţi de 

muncă creativă. 
 

Unităţi de conţinut 
1. Rolul şi utilizarea calculatorului în societatea modernă 
Apariţia şi evoluţia calculatorului. Utilizarea calculatorului în diverse domenii profesionale. 
2. Noţiuni generale despre calculator 
Originea şi esenţa noţiunii de calculator. Programe şi date. Procesarea informaţiei. 
3. Tipuri de calculatoare 
Supercalculator. Minicalculator. Staţie de lucru. Calculator personal. Notebook. 
4. Viitorul calculatoarelor 
Evoluţia calculatoarelor. Prognoze şi posibilităţi de utilizare.  
5. Hardware 
Procesor. Memorie. Stadii de prelucrare a informaţiei. Mecanisme de introducere/extragere 

a informaţiei. Stocarea datelor. 
6. Software 
Sisteme operaţionale. Limbaje de programare. Aplicaţii software. 
7. Viruşi de calculatoare şi programe anti-virus 
Noţiunea de virus şi formele lui. Cauzele apariţiei şi metode de combatere. 
8. Noţiuni generale despre network / reţea de calculatoare 
Definirea termenului „network”. Tipurile şi structura reţelei. 
9. Internetul 
Istoria apariţiei Internetului. Aplicaţiile Internetului. Aspecte de securitate. 
 
 

LIMBA ENGLEZĂ DE AFACERI (pentru începători) 
Total ore: 60. Puncte credite: 2. 

Autor: N. BACIMANOVA, asist. univ. 
 

Scopul cursului 
Înzestrarea studenţilor cu un set de competenţe lingvistice şi de comunicare la nivel 

elementar. 
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Obiectivele / Rezultatele învăţării 
La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 
• să citească şi să înţeleagă corect unităţile tematice prevăzute de programul de studiu; 
• să traducă în/din limba engleză/maternă un set minim de unităţi lexicale; 

II. La nivel de aplicare: 
• să demonstreze capacitatea de a prezenta informaţii simple de divers tip; 
• să dezvolte abilitatea de a conversa pe teme cotidiene; 

III. La nivel de integrare: 
• să folosească expresii simple în comunicarea orală/scrisă în limba engleză generală. 

 
Unităţi de conţinut 

1. Mesele zilei 
Bucate la micul dejun / prânz / cina. Bucate preferate. 
2. Casa în care locuiesc 
Descrierea casei/apartamentului. Camerele şi interiorul lor. 
3. Anotimpuri 
Timpul. Fenomene ale naturii. Prognoza meteo. 
4. Familia mea 
Prezentarea membrilor familiei. 
5. Profesii şi meserii 
Tipuri de profesii. Alegerea profesiei. 
6. Vizitarea unui oraş 
Excursii în oraş. Locuri de interes turistic. 
7. La restaurant 
Meniul. Comanda. Deservirea. 
8. Week-end 
Activităţi recreative. Activitatea preferată. 
9. După cumpărături 
La magazin. Secţii şi raioane. Mărfuri. 

10. Vestimentaţie 
Articole şi stiluri de vestimentaţie. 
 

 
LIMBA ROMÂNĂ PENTRU ALOLINGVI 

Total ore: 60; Puncte credite: 2  
Autori: BORCOMAN Raisa, prof. univ., dr. 

CICALĂ Armenia, lect. super. Univ. 
 BOICO Tamara, lect. super. Univ. 

 
Scopul cursului: formarea competenţelor de comunicare la studenţii alolingvi prin 

intermediul textelor de specialitate din domeniul economic şi pregătirea acestora pentru 
încadrarea în economia naţională. 

 
Obiectivele/rezultatele învăţării: La finalizarea cursului, studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 
• să-şi aprofundeze cunoştinţele privind sistemul şi structura limbii române ca limba a 

doua de comunicare, să-şi perfecţioneze limbajul, deprinderile de comunicare; 
• să-şi dezvolte capacităţile de comprehensiune, de interpretare şi de aplicare a 

conţinuturilor informaţionale, în general, şi ale celor exprimate în textele cu caracter 
economic, în special; 
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• să asimileze cuvinte, expresii noi, precum şi termeni din domeniul specialităţilor 
economice, în concordanţă cu situaţia de comunicare şi tema abordată. 

II. La nivel de aplicare: 
• să poată utiliza cunoştinţele acumulate la însuşirea unor discipline cu caracter 

economic care urmează să fie predate în limba română; 
• să aplice cunoştinţele acumulate în lucrul cu literatura de specialitate editată în limba 

română în timpul selectării informaţiei şi traducerii acesteia. 
III. La nivel de integrare: 
• să conceapă, în contextul sociolingvistic actual din Republica Moldova, cunoaşterea 

limbii române, limbă de stat, drept unul din factorii de integrare socială; 
• să utilizeze limba română în activitatea profesională pe care urmează să o desfăşoare;  
• să argumenteze necesitatea studierii şi avantajele cunoaşterii limbii române 

  
Unităţi de conţinut 

1. Iniţiere în studiul disciplinei. Consideraţii generale privind limbajul economic 
/Organizarea sistemului învăţământului universitar din Republica Moldova. 

2. Rolul termenilor în construirea limbajului economic / Aspecte ale limbajului din 
domeniul Management. 

3. Însuşirea şi utilizarea limbajului economic de către alolingvi. Corectitudinea 
limbajului economic. Greşeli de vocabular / Aspecte ale limbajului din domeniul marketing-ului, 
afacerilor. 

4. Greşeli de ordin gramatical specifice vorbitorilor alolingvi / Constituirea Uniunii 
Europene. Perspectivele integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană. 

5. Compoziţia cu teme economice. Rolul ei în procesul de predare-învăţare a 
limbajului de specialitate / Aspecte ale limbajului financiar-bancar. 

6. Elaborarea unor texte cu destinaţie oficială. Elemente de corespondenţă / Angajarea 
în câmpul muncii. 

 
 

CERCETĂRI OPERAŢIONALE I 
Total ore: 120. P.C.: 5. 

 Autor: Alexandru BRĂILĂ, dr.,conf. univ. 
 

Scopul cursului 
Formarea la studenţi a competenţei: de a elabora şi aplica metode şi modele economico-

matematice în domeniul fundamentării deciziilor de gestionare optimă a sistemelor economice. 
 

Obiectivele / Rezultatele învăţării 
La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 
• să explice conceptele: model, modelare matematică, etapele modelării matematice, 

modele liniare de optimizare a sistemelor economice, tipurile de modele matematice 
în cercetare operaţională (CO), CO în condiţii deterministe, risc şi incertitudine; 

• să cunoască tehnicile şi procedeele principale de calcul ale modelelor matematice 
utilizate în soluţionarea problemelor de analiză a sistemelor economice (SE); 

• să analizeze şi să interpreteze soluţiile obţinute şi să aleagă soluţia optimă de gestiune 
a SE; 

• să cunoască utilizarea pachetelor QM, WINQSB, pentru soluţionarea problemelor 
CO. 

II. La nivel de aplicare: 
• să explice esenţa noţiunilor studiate în cadrul disciplinei CO; 
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• să poată aplica metodele şi modelele CO; 
• să argumenteze utilizarea metodelor CO la soluţionarea problemelor concrete de 

gestionare optimă; 
• să explice esenţa rezultatelor soluţionării modelelor CO. 

III. La nivel de integrare: 
• să propună diferite metode de utilizare adecvată a noţiunilor şi afirmaţiilor teoriei CO 

la rezolvarea problemelor de gestiune optimă a SE; 
• să elaboreze modele matematice pentru situaţii reale din domeniul economie de piaţă; 
• să propună soluţii în stabilirea corelaţiei dintre diferite ramuri ale Ciberneticii 

Economice şi modelării proceselor şi fenomenelor economiei de piaţă; 
• să formeze iniţiative cu scopul perfecţionării metodelor de soluţionare şi aplicare a 

CO.  
 

Unităţi de conţinut 
1. Cercetări Operaţionale şi disciplinele înrudite. Noţiuni fundamentale. 
Istoria apariţiei termenului CO, locul CO în Cibernetica Economică; Obiectul şi metodele 

CO; Conceptele: model, modelare, etapele modelării. Clasificarea problemelor CO. 
2. Programarea liniară. Modelele liniare. Structura modelului Problemei de 

Programare Liniară (PPL). 
Exemple de probleme economice de optimizare ce se reduc la modele de Programare 

Liniară (PPL). Formele modelului PPL. Soluţie admisibilă, soluţie optimă. Proprietăţile 
fundamentale ale modelului PPL 

3. Metoda Simplex de rezolvare a PPL. Metoda M. 
4. Dualităţi în Programarea Liniară. Teoremele fundamentale ale dualităţii. 

Semnificaţia Economică. 
5. Reoptimizarea PPL (analiza programului optim la sensibilitate). 
6. Problema de transport. Modelul matematic. Proprietăţi. Metoda potenţialelor de 

rezolvare a problemei de transport. 
7. Probleme multicriteriale (PM) ale CO; Modele liniare şi metode de soluţionare ale 

lor. 
Metodele reducerii criteriilor şi cedărilor consecutive de soluţionare a PM ale CO. 
8. Programarea liniară în numere întregi (programarea discretă). Metoda BRANCH 

and BOUND. 
9. Modele decizionale multiatribut. Metode de soluţionare. Jocuri matriciale. 

10. Probleme decizionale în condiţii de incertitudine şi risc. 
Regulile decizionale de soluţionare ale problemelor CO în condiţii de incertitudine şi risc. 
 
 

PROBABILITĂŢI ŞI STATISTICA MATEMATICĂ 
Total ore – 150. Puncte credite – 5. 

Autori: I.BUNU, prof.univ., dr.hab.; 
 D.ZAMBIŢCHI, conf.univ., dr. 

 
Scopul cursului 

Formarea la studenţi a competenţei: cunoştinţe teoretice şi deprinderi practice în domeniul 
teoriei probabilităţilor şi statisticii matematice. 

 
Obiectivele/rezultatele învăţării 

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

a. studierea fenomenelor şi proceselor care au loc în economie şi în alte domenii sociale 

 
 

18 



care poartă un caracter aleator; 
b. să cunoască cât mai profund metodele de estimare a parametrilor unei serii statistice; 
c. studierea metodelor analitice a legăturilor statistice. 

II La nivel de aplicare: 
d. să fie capabil să aplice teoria probabilităţii şi statistica matematică în stabilirea unor 

legi statistice care au aplicaţii în economie şi alte domenii; 
e. să determine în baza datelor statistice dependenţa de corelaţie dintre diferiţi factori 

economici şi în baza acestei dependenţe să facă prognozarea factorului economic în 
viitor; 

III. La nivel de integrare: 
f. să poată analiza situaţiile economice, problemele respective şi metodele de rezolvare; 
g. de a opera de sine stătător cu informaţiile de natură economică. 

 
Unităţi de conţinut 

1. Noţiuni de bază ale teoriei probabilităţilor.  
Probabilitatea şi proprietăţile ei. Definiţia axiomatică a probabilităţii. Evenimente 

elementare echiprobabile. Definiţia clasică a probabilităţii. Aplicaţii. 
2. Calculul probabilităţilor.  
Evenimente şi operaţii cu ele. Clasificarea evenimentelor. Elemente de combinatorică. 
3. Evenimente dependente şi independente.  
Probabilitatea condiţionată. Teoremele adunării şi înmulţirii probabilităţii. Aplicaţii. 
4. Consecinţe din teoremele adunării şi înmulţirii probabilităţilor.  
Formula probabilităţii totale. Probabilitatea unor ipoteze. Formula lui Bayes. Scheme 

probabilistice clasice. Aplicaţii. 
5. Variabile aleatoare discrete. 
Repartiţii discrete. Valori caracteristice. 
6. Variabile aleatoare continue.  
Repartiţii continue. Repartiţii continue clasice. Aplicaţii. 
7. Noţiuni de bază ale statisticii matematice.  
Gruparea datelor. Frecvenţa. Valori caracteristice ale unei serii statistice. 
8. Cercetarea prin sondaj.  
Selecţia statistică. Estimarea parametrilor unei serii statistice. 
9. Verificarea ipotezelor statistice.  
Teste privind media unei populaţii statistice normale. Verificarea ipotezei cu privire la 

legea de repartiţie a unei variabile aleatoare. Teste de concordanţă. 
10. Corelaţia.  
Metode analitice de studiere a legăturilor statistice. Ecuaţie de regresie. 
 

SISTEME DE CALCUL 
Total ore -150 ore. P.C. – 5. 

Autor: Victor ANDRONATIEV, l.s.u. 
 

Scopul cursului 
Disciplina „Sisteme de calcul” este menită să formeze cunoştinţe teoretice şi deprinderi 

practice în procesul de exploatare eficientă a calculatoarelor pentru diferite aplicaţii practice, 
care necesită un potenţial tehnic mare în calcule economice aplicative. 

 
Obiectivele/Rezultatele învăţării: 

La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 
• să explice conceptele: arhitectura sistemelor de calcul (SC), caracteristicile SC, 

regim de prelucrare a informaţiei, prelucrarea paralelă a informaţiei, circuite logice, 
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complex de calcul multiprocesor, multicalculator,  
• să analizeze prin ce diferă SC şi domeniul de utilizare a diferitor SC, 
• să reliefeze metode: de evaluare a performanţei, de selectare şi de funcţionare a SC; 

II. La nivel de aplicare: 
• să aplice principiile de selectare a tehnicii de calcul în dependenţă de scopul utilizării,  
• să analizeze ce componente a SC sunt necesare de a fi schimbate, în dependenţă de 

domeniu, 
• să elaboreze metode de evaluare a performanţei calculatoarelor; 

III. La nivel de integrare/creativ: 
• să propună ce tip de calculator este necesar întru-un anumit domeniu, să propună ce 

schimbări trebuie efectuate, în tehnica de calcul, pentru eficientizarea lucrului.  
•  să elaboreze proceduri de evaluare a performanţei tehnicii de calcul 

 
Unităţi de conţinut 

1. Sistem de calcul, noţiuni generale. 
2. Evoluţia arhitecturii sistemelor de calcul. 
3. Microprocesoare: noţiuni generale. 
4. Caracteristicile sistemelor de calcul.  
5. Regimurile de prelucrare a datelor.  
6. Prelucrarea paralelă a informaţiei. 
7. Bazele logice ale calculatoarelor. 
8. Circuite logice. 
9. Bazele numerice ale calculatoarelor. 

10. Clasificarea sistemelor de calcul. 
11. Complexe de calcul multicalculator. 
12. Complexe de calcul multiprocesor. 
13. Particularităţile organizării proceselor de calcul. 
14. Sisteme multiprocesor conductă. 
15. Sisteme multiprocesor matriciale şi asociative. 
 
 

ASAMBLAREA ŞI DEPANAREA PC (ADPC) 
Total ore: 150. Puncte credite: 5. 
Autor: B. DELIMARSCHI, l.s.u. 

 
Scopul cursului 

Formarea la studenţi a competenţei: de asamblare şi depanare calificată a PC. 
 

Obiectivele / Rezultatele învăţării 
La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 
• să înţeleagă şi să aplice corect conceptele: structura PC, sisteme formatoare, 

interconexiunea componentelor, teste de performanţe, elemente inovative în PC 
moderne, 

• să analizeze starea curentă a PC şi să traseze tehnologia de exploatare eficientă a PC, 
• să poziţioneze locul configuraţiei concrete a PC pentru domeniul aplicativ preconizat; 

II. La nivel de aplicare: 
• să aplice tehnicile relevante la asamblarea şi depanarea PC, 
• să analizeze oportunităţile de upgrade al componentelor PC, 
• să monitorizeze eficacitatea funcţionării componentelor; 
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III. La nivel de integrare/creativ: 
• să formeze configuraţii relevante ale ansamblului de componente PC, 
• să abordeze creativ problema alegerii componentelor PC, 
• să prognozeze trend-urile principale în elaborarea noilor componente pentru PC 

 
Unităţi de conţinut 

1. Introducerea în asamblarea şi depanarea PC  
Clasificarea şi structura PC moderne. Tehnica securităţii personale şi tehnologice în 

asamblarea şi depanarea PC. Instrumente, scule şi echipamente necesare pentru asamblarea şi 
depanarea PC. 

2. Componentele neoperaţionale a PC 
Carcase PC. Sisteme interne şi externe de alimentare cu curent electric a PC. 

Dispozitivele/Blocurile de alimentare sigură a PC cu curent electric. Sisteme de răcire în PC. 
Elemente de interconexiune internă şi externă în PC. 

3. Componentele operaţionale a PC 
Microprocesorul PC. Placa principală a PC. Adaptoare (controller-e) de extindere şi/sau 

specializare funcţională în PC. Dispozitive specializate externe de extindere/specializare 
funcţională a PC. 

4. Componentele de memorie şi stocare a datelor în PC 
Componente de memorie internă a PC. Dispozitive interne de stocare a datelor în PC 

(magnetice şi SSD). Dispozitive externe (ataşabile) de stocare a datelor în PC. Discurile optice.  
5. Dispozitive de interacţiune cu utilizatorul PC 
Tastiera. Mouse. Monitor. Dispozitive speciale de identificare a utilizatorilor PC. 

Dispozitive inovative de interacţiune a utilizatorului cu PC. Camere video.  
6. Dispozitive ataşabile 
Imprimante. Scanere. Plottere. 
7. Tehnicile de asamblare şi depanare a PC 
Asamblarea PC. Depanarea PC. Tehnicile de upgrade. Rezervarea componentelor PC. 

Particularităţile asamblării şi depanării PC-urilor portabile.  
8. Monitorizarea şi configurarea PC 
Evaluarea şi monitorizarea stării componentelor. Configurarea. 
9. Depanarea PC 
Metode şi tehnici de testare funcţională. Metode instrumentale de măsurare şi evaluare a 

parametrilor electrice. Tehnicile de diagnosticare şi reparare 
 
 

PROGRAMAREA CALCULATOARELOR II 
 

 Total ore – 150 ore, P.C. – 5. 
Autori: BERZAN Ştefan, conf. univ., dr. 

 
Scopul cursului 

Aprofundarea cunoştinţelor teoretice şi a experienţei practice de bază în programarea 
calculatoarelor cu scopul utilizării lor în rezolvarea problemelor din diverse domenii, prin 
studierea limbajului de programare C++. 

 
Obiectivele / Rezultatele învăţării 

Obiectivele cursului: 
• Obţinerea cunoştinţelor teoretice şi practice în programarea calculatoarelor cu utilizarea 

limbajului de programare C++. 
• Formarea deprinderilor practice de bază necesare pentru aplicarea calculatorului în 

rezolvarea problemelor din diverse domenii, precum şi pentru înţelegerea cercetărilor 
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curente în acest domeniu. 
La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 
• să explice elementele de bază ale limbajului de programare C++: program, funcţie, 

tip, abstract de date, instrucţiune, intrări/ieşiri de date, clase, obiecte, principiile de 
bază ale programării orientate spre obiecte; 

• să analizeze programe simple C++, să depisteze şi să corecteze potenţialele erori. 
II. La nivel de aplicare: 
• să utilizeze în aplicaţii C++ diferite structuri de control ale limbajului: lineare, 

ramificate, repetitive, să utilizeze clase şi obiecte, alocarea dinamică a memoriei; 
• să utilizeze în programare principiile programării orientate spre obiecte, oferite de 

limbajul C++. 
III. La nivel de integrare/creativ: 
• să elaboreze aplicaţii simple C++ pentru rezolvarea problemelor curente la alte 

discipline din programul de învăţământ; 
• să poată crea aplicaţii C++ în diferite medii integrate de dezvoltare. 

 
Unităţi de conţinut 

Tema 1. Structura unui program C++ 
Tema 2. Operatori, funcţii, instrucţiuni 
Tema 3. Funcţii şi parametri 
Tema 4. Clase în C++ 
Tema 5. Supradefinirea operatorilor 
Tema 6. Despre moştenire 
Tema 7. Despre obiectele cout şi cin 
Tema 8. Noţiunea de polimorfism în C++ 
 
 

LIMBA ENGLEZĂ APLICATĂ II (pentru avansaţi) 
         
        Total ore: 150. Puncte credite: 5. 

Autori: A. IXARI, lect. sup. univ. 
 

Scopul cursului 
Dezvoltarea abilităţilor, deprinderilor şi consolidarea competenţelor necesare în exercitarea 

eficientă a comunicării orale în limba engleză în contexte de ordin general-economic.  
 

Obiectivele / Rezultatele învăţării 
La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 
• să identifice un set minim de termeni lexicali din sfera economiei generale; 
• să dezvolte abilitatea de receptare şi exprimare orală/scrisă în limba engleză a 

noţiunilor, conceptelor, fenomenelor economice şi a subiectelor propuse pentru 
discuţie; 

• să dezvolte capacitatea de a analiza, sintetiza şi rezuma în limba engleză informaţia 
de tip economic prezentată în limba maternă. 

II. La nivel de aplicare: 
• să demonstreze capacitatea de comunicare monologată şi dialogată vis-a-vis de 

subiecte/situaţii concrete (negocieri în afaceri, promovarea unui produs, delegarea 
unei funcţii etc.); 

• să realizeze un transfer lingvistic adecvat din limba maternă în limba engleză; 
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• să argumenteze/contraargumenteze punctul de vedere asupra unui subiect. 
III. La nivel de integrare/creativ: 
• să utilizeze eficient cunoştinţele obţinute în practică, dând dovadă de capacităţi de 

muncă creativă;  
• să producă un volum variat de mesaje (orale şi scrise), utilizând tehnicile de elaborare 

a mesajelor şi respectând coerenţa şi coeziunea discursivă, în conformitate cu 
situaţiile concrete de comunicare profesională; 

• să ofere soluţii optime pentru diverse situaţii-probleme de ordin economic. 
 

Unităţi de conţinut 
1. Şomajul  
Definirea şomajului. Cauzele şi tipurile de şomaj. Consecinţele şi căile de combatere a 

şomajului. 
2. Inflaţia  
Definirea inflaţiei. Cauzele şi tipurile de inflaţie. Consecinţele şi căile de combatere a 

inflaţiei.  
3. Contabilitatea. Noţiuni generale  
Activitatea contabilă. Principalele rapoarte financiare.  
4. Managementul. Noţiuni generale  
Definirea şi funcţiile managementului. Tipuri de manageri. Calităţile unui manager de 

succes. 
5. Marketingul. Noţiuni generale  
Definirea marketingului. Tipuri de piaţă. Funcţiile marketingului. Marketing mix. 
6. Publicitatea comercială  
Evoluţia publicităţii. Formele şi mijloacele de publicitate. Avantajele şi dezavantajele lor. 
7. Negocierile în afaceri  
Tipuri de negocieri. Fazele negocierii. Stiluri de negocieri în diverse ţări. Portretul unui 

negociator ideal. 
 

LIMBA ENGLEZĂ APLICATĂ II (pentru începători) 
 

Total ore: 150. Puncte credite: 5. 
       Autor: N.GÎSCA, lect. univ. 

         
Scopul cursului 

Dezvoltarea competenţelor de citire, traducere şi exprimare orală/scrisă axată pe subiecte 
socio-economice. 

 
Obiectivele / Rezultatele învăţării 

La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 
• să citească şi să înţeleagă în limba engleză texte cu caracter socio-economic; 
• să distingă şi să interpreteze corect în limba engleză un set minim de termeni ce ţin de 

tematica studiată. 
II. La nivel de aplicare: 
• să demonstreze capacităţi de comunicare monologată şi dialogată în baza subiectelor 

prevăzute de programul de studiu.  
III. La nivel de integrare/creativ: 
• să aplice eficient cunoştinţele obţinute în practică. 
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Unităţi de conţinut 
1.Limba engleză ca limbă de comunicare 
Limbile lumii. Importanţa limbii engleze în comunicarea internaţională. 
2. Servicii telefonice 
Inventatorul telefonului fix. Apariţia şi evoluţia telefonului mobil. Arta conversaţiei 

telefonice. 
3. La hotel 
Tipuri de hotel. Servicii hoteliere. Rezervarea unei camere la hotel. 
4. La gară  
Serviciile căilor ferate. Procurarea şi rezervarea biletelor. 
5. La aeroport 
Servicii aeriene. Procurarea şi rezervarea biletelor. 
6. La vamă 
Controale şi formalităţi vamale. 
7. Alimentarea publică 
Restaurante şi cafenele. Meniul. 
8. La cumpărături 
Tipuri de magazine. Secţii şi raioane. 
9. Vizitarea unui oraş 
Locuri de interes turistic din oraşul natal şi ţara natală (Republica Moldova). 
10. Negocieri în afaceri 
Abilităţi şi tactici în organizarea şi desfăşurarea negocierilor de afaceri. 
11. Prezentarea unei companii  
Activitatea unei companii comerciale. Angajatori şi angajaţi. 
12. Expoziţii comerciale 
Tipuri de expoziţii. Organizarea expoziţiilor comerciale. Centrul Moldexpo. 
13. Banii 
Banii. Funcţii şi caracteristici. 
14. Servicii bancare 
Tipuri de bănci şi servicii prestate. 
 

 
 

EDUCAŢIE FIZICĂ II 
Total ore: 30. Puncte credite: 0.  

Autori: V.SCUTELNIC, conf. univ., 
 D.LEVIŢCHI, lect. sup. univ., 

 V.FERARU, lect. sup. univ., 
 N.GOREA, lect. sup. univ., 

 M.STAN, lect. sup. univ. 
 

Scopul cursului: 
Formarea la studenţi a competenţei: de a forma noi priceperi şi deprinderi motrice; de a 

dezvolta continuu calităţile fizice generale şi speciale; de a contribui la dezvoltarea armonioasă 
a organismului şi a capacităţii motrice necesare; de a cunoaşte noţiunile generale din tehnica 
jocului de volei, baschet, badminton, fotbal, tenis de masă şi atletism. 

 
Obiectivele / Rezultatele învăţării 

 La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 
• să explice conceptele: educaţie fizică, sport de performanţă, mişcarea olimpică, 

exerciţiu fizic, dozarea efortului fizic etc.; 
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II. La nivel de aplicare: 
• să utilizeze în joc procedeele tehnice învăţate; 
• să susţină normativele practice de control, ce ţin de pregătirea fizică generală; 

III. La nivel de integrare/creativ: 
• să implementeze în viaţa cotidiană cunoştinţele, priceperile şi deprinderile acumulate; 
• să promoveze un mod de viaţă sănătos; 
• să practice sportul. 

 
Unităţi de conţinut 

1.Volei 
Perfecţionarea procedeelor tehnice ofensive şi defensive: fără minge şi cu minge. 

Familiarizarea cu tactica jocului. Cunoaşterea principalelor reguli de joc: acumularea punctelor; 
scorul jocului.  

2.Baschet  
Familiarizarea şi învăţarea tacticii jocului ofensiv şi defensiv. Perfecţionarea acţiunilor 

individuale de joc în atac şi apărare. Cunoaşterea regulilor de joc: greşeală personală, tehnică, 
antisportivă şi de descalificare; regula „aruncării libere”; regula celor 3 sec., 5 sec., 8 sec., 24 
sec. şi 1 min.(time-aut) 

 3.Badminton 
 Perfecţionarea tehnicii servirii „fluturaşului”. Consolidarea procedeelor tehnice ofensive şi 

defensive. Familiarizarea şi învăţarea loviturii de atac. Cunoaşterea regulamentului jocului dublu 
simplu şi dublu mixt. 

4.Fotbal 
 Familiarizarea şi învăţarea acţiunilor tactice ofensive şi defensive. Perfecţionarea 

procedeelor tehnice în atac şi apărare: deplasarea jucătorului, posesia mingii şi deposedarea 
regulamentară a mingii. Cunoaşterea regulamentului jocului: gol validat; durata jocului. 

5.Tenis de masă 
 Perfecţionarea tehnicii servirii mingii. Familiarizarea şi învăţarea acţiunilor tactice de joc 

în atac şi apărare. Cunoaşterea regulamentului jocului dublu simplu şi dublu mixt; scorul jocului. 
6.Atletism 
Perfecţionarea tehnicii alergării la distanţe scurte şi de semifond. Cunoaşterea 

regulamentului de desfăşurare a competiţiilor. 
 
 

BAZELE CONTABILITĂŢII 
Total ore: 90. Puncte credite: 3 

Autor: GRIGOROI Lilia 
 

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; 
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 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 
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. 
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ANUL II 
 

CERCETĂRI OPERAŢIONALE II 
Total ore: 120. Puncte credite: 4. 

Autor: Alexandru BRĂILĂ, dr., conf. univ. 
 

Scopul cursului 
Formarea la studenţi a competenţei: de a elabora şi aplica modele grafice pentru 

rezolvarea problemelor ca: selectarea reţelelor de cost minim, rutelor de transport de cost 
minim, optimizarea fluxurilor, execuţia unor proiecte, analiză a sistemelor de aşteptare, gestiune 
optimă a stocurilor de bunuri. 

 
Obiectivele / Rezultatele învăţării 

La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 
• să explice conceptele: graf, orientat şi neorientat, reţea, problemele de optimizare în 

reţea, sisteme de aşteptare deschise cu sursă infinită de cereri, sisteme închise cu 
sursă finită; 

• să cunoască diverse modele de optimizare în reţea; 
• să cunoască elementele de gestionare a stocurilor, schema ABC; 
• să cunoască etapele metodei drumului critic (sistemul CPM); 

II. La nivel de aplicare: 
• să analizeze rezultatele soluţionării problemelor de optimizare în reţea; 
• să aplice principiile modelării grafice a problemelor de optimizare în reţea; 
• să elaboreze instrumente de analiză a drumului critic în graful-reţea al unui proiect; 
• să poată utiliza modulele pachetelor QM şi WINQSB ce se referă la reţele.  

III. La nivel de integrare/creativ: 
• să propună modalităţi de îmbunătăţire şi reinginerie a proceselor de modelare grafică 

a problemelor CO; 
• să elaboreze unele proceduri şi algoritmi cu realizare în limbajul CPP la calculatoare 

electronice de calcul. 
 

Unităţi de conţinut 
1. Metode grafice de modelare a problemelor de CO. 
Noţiuni fundamentale ale teoriei grafurilor. Grafe orientate şi neorientate. Probleme de 

optimizare în reţea (Formularea lor). 
2. Probleme de optimizare în reţea.  
Problema arborelui minim. Algoritmul Kruscal. Algoritmul Prim. 
 3. Problema drumului optim în reţea.  
Algoritmul Ford, algoritmul Dijkstra  
4. Problema fluxului maximal în reţea.  
Teorema Ford-Fulckerson a fluxului maxim. Algoritmul Ford.  
5. Modele de analiză a drumului critic (CPM). 
Etapele analizei drumului critic: formularea problemei, construirea şi analiza grafului reţea, 

caracteristicile de timp ale activităţilor proiectului. 
6. Elemente din teoria aşteptării. 
Procese Markov. Fluxul de sosire a cererilor, timpul de servire a cererilor. Ecuaţiile lui 

Kolmogorov, Formulele lui Eurlang. Analiza sistemelor de aşteptare. 
7.Probleme ale CO de gestiune a stocurilor. Modele de gestiune a stocurilor. Modelul 

lui Wilson. Generalizări; schema ABC.  
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LIMBAJUL SQL 
 

Total ore - 120. Puncte credite. - 4. 
Autor: Vitalie COTELEA, conf. univ., dr.hab. 

 
Scopul cursului 

Disciplina „Limbajul SQL” este menită să formeze cunoştinţe fundamentale, teoretice şi 
practice, necesare pentru utilizarea limbajului SQL în proiectarea, menţinerea şi actualizarea 
bazelor de date Oracle. 

 
Obiectivele/rezultatele învăţării 

La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 
• să cunoască Limbajul SQL avansat şi limbajul PL/SQL. 
• să îmbogăţească cunoştinţele cu noţiuni generale legate de baze de date, utilizarea 

limbajului SQL pentru interogarea datelor şi a limbajului de programare PL/SQL 
specific bazei de date Oracle. 

II. La nivel de aplicare: 
• să utilizeze caracteristicile sistemului Oracle (componente, arhitectură, baza de date, 

mecanisme interne). 
III. La nivel de integrare/creativ: 
• să achiziţioneze experienţă în utilizarea limbajului SQL în limbaje gazdă: forma 

statică şi dinamică. 
 

Conţinutul cursului: 
1. SQL: Interogarea şi actualizarea bazelor de date 
Prezentare generală. Cele mai simple interogări. Interogări cu criterii de selecţie. Interogări 

cu agregări şi grupări. Interogări cu joncţiuni. Subinterogări. Interogări cu operatori din teoria 
mulţimilor. Instrucţiuni de actualizare a bazei de date.  

2. SQL: Limbajul de definire a datelor 
Definirea datelor în SQL. Definirea schemei bazei de date. Gestiunea viziunilor. Sinonime. 

Indecşi.  
3. Protecţia accesului şi administrarea tranzacţiilor. SQL Integrat 
Controlul accesului la baza de date. Administrarea tranzacţiilor. Limbajul SQL integrat.  
 
 

STRUCTURI DE DATE ŞI ALGORITMI 
 

Total ore: 150. Puncte credite: 5. 
Autor: Sergiu TUTUNARU, dr., conf. univ. 

 
Scopul cursului 

Formarea cunoştinţelor teoretice şi deprinderi practice în domeniul proiectării structurilor 
de date pentru programarea algoritmelor speciali, care permit rezolvarea problemelor complexe 
cu un efort de programare mai redus. 

 
Obiectivele / Rezultatele învăţării 

La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 
• să explice conceptele de diferite structuri de date care sunt utilizate pentru 

implementarea algoritmelor eficienţi. 
• să analizeze diverse modele aplicative referitor la căutarea eficientă a informaţiei şi 

aranjarea datelor după anumite cerinţe. 
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II. La nivel de aplicare: 
• să analizeze probleme economice aplicative reale şi a propune structuri de date 

potrivite şi algoritmi eficienţi pentru rezolvarea lor. 
• să perfecţioneze abilitaţi practice, să aplice principiile teoretice utilizând limbaje de 

programare avansate C, C++, Pascal pentru realizarea algoritmelor.  
III. La nivel de integrare/creativ: 
• să propună modalităţi de îmbunătăţire şi reinginerie a proceselor de prelucrare a 

informaţiei în problemele aplicative care apar în activităţile organizaţiilor. 
 

Unităţi de conţinut 
1. Noţiuni generale. Tipuri de date. Algoritmul şi proprietăţile lui. Tipuri fundamentale, 

tipuri derivate, clase de memorie. Proprietăţile algoritmelor. Complexitatea algoritmelor. 
Parametrii care reflectă eficienţa lor. 

2. Structuri tabelare. Gradul de umplere, reprezentarea matricelor, caracteristicile. 
Operaţii cu matrice. Modele asociate matricelor.  

3.Alocarea dinamică a memoriei. Noţiune de pointeri şi referinţe, caracteristicile. 
Înlănţuiri de pointeri. Alocarea dinamică a memoriei. Stive şi cozi. Operaţii, proprietăţi. 

4. Principii de sortare a datelor. Algoritmi de sortare. Sortarea cu/fără folosirea memoriei 
adăugătoare. Algoritmi directe şi avansate.  

5. Căutarea datelor. Metode directe şi avansate. Căutarea informaţiei textuale. Specificul 
problemei. Programarea algoritmelor de căutare. 

6. Arbori. Arbori binari, arbori simetrici. Operaţii cu arbori. Algoritmi de parcurgere şi 
prelucrare în arbori binari. Alocarea memoriei. Arbori binari de căutare (BST). Arbore binar de 
căutare dinamică echilibrat (AVL).  

6. Recursia. Algoritm recursiv. Funcţii recursive. Metode de programare. Exemple.  
 Programarea algoritmelor „n! ”, „Numerele lui Fibonacci”, „Tunuri din Hanoi”. 
 

 
REŢELE INFORMATICE 

 
Total ore: 120. Puncte credite: 4. 

Autor: Ion BOLUN, dr.hab., prof. univ. 
 

Scopul cursului 
Formarea la studenţi a competenţei: privind funcţionarea şi explorarea resurselor reţelelor 

informatice, metodele de analiză şi proiectare generală a unor aşa sisteme. 
 

Obiectivele / Rezultatele învăţării 
La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 
• să explice: structura, componentele de bază şi funcţiile reţelelor informatice (RI); 

metodele de modulare şi protecţie la erori; metodele de comutare şi multiplexare; 
particularităţile reţelelor locale; aplicaţiile reţelelor informatice; 

• să analizeze: tehnologiile de reţea; protocoalele de rutare şi metodele de proiectare a 
RI;  

• să reliefeze: aspectele administrării RI; 
II. La nivel de aplicare: 
• să aprecieze: caracteristicile reţelelor informatice; 
• să formuleze şi rezolve: probleme de proiectare a reţelelor de calculatoare; 
• să exploreze: resursele Internet; 
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III. La nivel de integrare/creativ: 
• să propună: modalităţi de îmbunătăţire a valorificării resurselor RI; 
• să elaboreze: proiecte ale unor reţele de calculatoare corporative. 

 
Unităţi de conţinut 

1. Esenţa reţelelor de calculatoare  
Destinaţia, structura, componentele şi funcţiile RI. Evoluţia sistemelor de calcul. 
2. Sisteme şi reţele de transfer date  
Mesaje, semnale, transformarea mesajelor în semnale. Sistem de transfer date punct-la-

punct. Linii şi canale de comunicaţie. Asigurarea veridicităţii transmisiei datelor. Comutarea, 
multiplexarea şi concentrarea circuitelor. Reţele cu comutarea de pachete. 

3. Reţele locale de calculatoare 
Noţiune şi generaţii de reţele locale. Tehnici de acces la mediu. Reţele locale de 

calculatoare de tehnologie: xEthernet, Token-Ring, FDDI, Fibre Channel, WLAN. 
4. Reţele de calculatoare de arie largă 
Modelul OSI ISO. Rutarea pachetelor. Securitatea informaţiei în reţele. Tehnologiile de 

reţea X.25, TCP/IP, ISDN, Frame Relay, ATM şi MPLS. Acces la reţea prin legături DSL, 
ADSL, VDSL, modeme pentru cabluri, WiMax. 

5. Proiectarea şi aplicaţii ale reţelelor de calculatoare  
Determinarea capacităţii canalelor reţelelor informatice. Proiectarea reţelelor locale de 

calculatoare. Configurarea reţelelor xEthernet. Servicii în RI.  
 
 

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 
• să cunoască principiile de programare (limbajul PHP) 

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 realizeze pagini web dinamice, nivel începător  
• 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 

 
 

30 



Unităţi de conţinut 
1. Iniţiere în proiectare Web. Categorii de aplicaţii web. Principiile de proiectare 
2. Iniţiere în limbajul HTML. Concepte de bază. Principalele marcaje (tag). Concepte 

de machetare. 
3. Limbajul PHP. Noţiuni de bază. Sintaxa. Constante /Variabile/ Tipuri de date. 
4. Structuri de control în PHP.  
5. Tablouri în PHP. Tablouri unidimensionale/Tablouri asociative/Tablouri 

multidimensionale. Ciclul foreach 
6. Funcţii în PHP. 
7. PHP şi MySQL.Baze de date/ PHPMyAdmin. 

Inserarea/modificarea/eliminatea/extragerea datelor 
8. Sesiuni în PHP. Noţiuni de bază. 
 
 

MATEMATICĂ DISCRETĂ 
Total ore – 120 ore. P.C. - 4. 

Autor: Anatol GODONOAGĂ, conf. univ.dr. 
 

Scopul cursului 
Formarea la studenţi a competenţei: ce ţine de crearea cunoştinţelor teoretice şi 

deprinderilor practice în domeniul gândirii formale, logico-abstracte, suportului axiomatic de 
proiectare a sistemelor inteligente. 

 
Obiectivele/rezultatele învăţării 

La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 
• să explice conceptele: matematica discretă, mulţimi discrete, operaţiile asupra 

mulţimilor discrete, elementele de bază ale analizei combinatorice, problemele 
fundamentale ale logicii matematice, algebra propoziţiilor, funcţii booliene, sisteme 
funcţional închise şi funcţional complete, scheme cu elemente funcţionale, codificare 
şi decodificare,  

• să analizeze diverse modele matematice de structură logico-discretă, 
• să expună adecvat problemele principale ale matematicii discrete. 

II. La nivel de aplicare: 
• să analizeze probleme concrete cu indicarea metodelor corecte de soluţionare, 
• să aplice limbajul şi metodele matematicii discrete,  
• să elaboreze modele şi algoritmi de rezolvare a acestora; 

III. La nivel de integrare/creativ: 
• să propună modele noi de matematică discretă, adaptându-le în mod adecvat la 

problemele studiate, 
• să elaboreze scheme eficiente cu elemente funcţionale. 

 
Unităţi de conţinut 

1. Introducere. Obiectul şi conţinutul cursului. Rolul matematicii discrete în informatică. 
Mulţimi discrete, operaţii asupra mulţimilor. Liste ordonate.  

2. Relaţii multiare şi binare. Reprezentări pe calculator. Relaţii ordonate şi de echivalenţă 
3. Funcţii şi reprezentarea lor pe calculator. 
4. Algebre. Operaţii şi formule în algebra booleană. 
5. Forme normale conjunctive şi disjunctive. Forme normale perfecte şi algoritmi de 

construire. 
6. Funcţii booleene. Variabile fictive. Realizarea funcţiilor prin formule. Principiul de 

dualitate. 
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7. Superpoziţia. Mulţimi funcţional închise. Clasele de funcţii T0,T1,L,S,M. Teorema 
Post-Kuzneţov. 

8. Elemente de analiză combinatorie. Aranjamente, Permutări, combinări. Binomul lui 
Newton. Algoritmi. 

9. Teoria codurilor. Codificarea binară, alfabetică. Prefixuri, tabelul codurilor, scheme de 
prefixuri. 

10. Minimizarea codurilor. Algoritmi. Cod Hemming. Elemente de criptografie. Metode de 
criptare. 

11. Elemente de teorie a grafurilor în descrierea unor probleme din domeniul informaticii. 
12. Modalităţi de reprezentare a grafurilor pe calculator. Algoritmi de căutare în adâncime, 

lăţime. 
 
 

CULTURA AFACERILOR 
Total ore: 150. Puncte credite: 5. 

Autor: Lilia COVAŞ, dr., conf. univ. 
 

Scopul cursului 
Formarea la studenţi a competenţei: de a elabora şi aplica metode de majorare a 

indicatorilor comportamentului etic în afaceri. 
 

Obiectivele / Rezultatele învăţării 
La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 
• să explice conceptele: cultura organizaţională, etica în afaceri, dilemă etică, 

standarde etice, responsabilitate socială corporativă, programe sociale, revizii 
sociale, eticheta în afaceri, codul manierelor în afacerile internaţionale, 

• să analizeze diverse situaţii legate de comportamentul corect în afaceri, 
• să se familiarizeze cu regulile etichetei în afaceri; 

II. La nivel de aplicare: 
• să evalueze cultura organizaţională, 
• să aplice standardele etice la soluţionarea dilemelor etice,  
• să elaboreze programe de responsabilitate socială corporativă; 

III. La nivel de integrare/creativ: 
• să propună modalităţi de menţinere şi modificare a culturii organizaţionale, 
• să elaboreze şi să perfecţioneze codurile etice pentru unităţile economice. 

 
Unităţi de conţinut 

1. Cultura organizaţională  
Conceptul de cultura organizaţională: particularităţi şi factori de influenţă. Componentele 

culturii organizaţionale. Modele de evaluare şi modificare a culturii organizaţionale. 
2. Etica în afaceri  
Conceptul de etica afacerilor. Influenţa eticii asupra performanţelor întreprinderii. Factorii 

care generează un comportament etic. Specificul dilemelor etice. Procesul de luare a deciziei 
etice. Acţiuni ce majorează comportamentul etic. 

3. Responsabilitatea Socială Corporativă 
Conţinutul responsabilităţii sociale a firmei: tipurile de responsabilităţi implicate. 

Sensibilitatea socială: definire, clasificarea stakeholderilor. Tipurile de programe de răspundere 
socială. Procesul de elaborare a programelor sociale. 

4. Eticheta în afaceri 
Eticheta şi businessul. Reguli cu privire la organizarea convorbirilor, meselor de afaceri, 

convorbirile telefonice etc. Imaginea unui om de afaceri. 
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5. Codul manierelor în afacerile internaţionale  
Diferenţele de cultură. Procesul de integrare într-o cultură străină. Caracteristici ale omului 

de afaceri american, din ţările europene, asiatice, arabe. Stilul omului de afaceri din Republica 
Moldova.  

 
CONTABILITATEA ÎN INSTITUŢII PUBLICE 

Total ore: 150. Puncte credite: 5 
Autor: BÎRCĂ Aliona 

 
Scopul cursului 

Disciplina respectivă cuprinde un studiu complet a întregului sistem de evidenţă în entităţile 
care au ca scop satisfacerea unor interese publice, dar nu obţinerea de profit. Un loc esenţial este 
destinat studierii metodologiei de organizare a contabilităţii în instituţiile guvernamentale. 
Concomitent cu contabilitatea sintetică, se studiază minuţios şi contabilitatea analitică, în deosebi 
modalitatea de întocmire a documentelor primare. De asemenea, sistemul dărilor de seamă 
bugetare, structura acestora, modul în care se realizează prin intermediul lor in formarea bugetară 
privind activitatea financiar-economică. 

 
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, rezultate, datorii, cheltuieli, venituri; 
 să interpreteze principiile contabilităţii şi cerinţele calitative ale informaţiei; 
 să utilizeze planul de conturi şi să realizeze concordanţa cu clasificaţia bugetară; 
 să întocmească documente primare, centralizatoare şi interpretarea datelor furnizate 

de acestea; 
 să aplice tehnici şi proceduri de înregistrare operativă şi contabilă a mişcării 

patrimoniului entităţii. 
II. La nivel de aplicare:  
 să identifice proceduri de organizare a contabilităţii în instituţiile publice; 
 să stabilească politicii de contabilitate; 
 să înregistreze operaţiunile economice în documentele primare corespunzătoare; 
 să întocmească notele de contabilitate specifice şi cartea mare;  
 să precizeze dările de seamă bugetare şi sistematizarea lor. 

III. La nivel de integrare / creativ: 
 să utilizeze informaţia contabilă pentru luarea deciziilor de către ordonatorii 

principali, secundari şi terţiari; 
 să aprecieze eficienţa utilizării resurselor bugetare; 
 să identifice şi să evalueze sursele de finanţare ale instituţiei publice;  
 să cunoască instrumentele de organizare şi normare a muncii contabile. 

 
Unităţile de conţinut 

1. Particularităţile organizării contabilităţii în instituţiile publice 
Definirea, esenţa şi conţinutul contabilităţii în instituţiile publice. Organizarea contabilităţii 

în instituţiile publice. Ordonatorii de credite. Clasificaţia bugetară. Politica de contabilitate. 
2. Contabilitatea activelor 
Definirea, esenţa şi clasificarea activelor. Contabilitatea activelor nefinanciare. 

Contabilitatea activelor financiare. 
3. Contabilitatea datoriilor 
Definirea, esenţa şi clasificarea datoriilor. Contabilitatea datoriilor interne. Contabilitatea 

datoriilor externe. 
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4. Contabilitatea rezultatelor 
Definirea şi conţinutul rezultatelor. Contabilitatea veniturilor. Contabilitatea cheltuielilor. 
5.Conţinutul şi modul de întocmire a dărilor de seamă în instituţiile publice 
Lucrările premergătoare. Conţinutul, modul de întocmire şi prezentare a bilanţului 

instituţiei publice. Conţinutul, modul de întocmire şi prezentare a raportului privind veniturile şi 
cheltuielile. 

 
 

INTERNET ŞI INTRANET 
Total ore – 150 ore. 

P.C. - 5. 
Autor: Victor ANDRONATIEV, l.s.u. 

 
Scopul cursului 

Disciplina “Internet şi Intranet” este menită să formeze cunoştinţe teoretice şi deprinderi 
practice în domeniul serviciilor şi aplicaţiilor Internet şi Intranet, proiectării şi gestionării unui 
Intranet pentru unităţi economice contemporane. 

 
Obiectivele/Rezultatele învăţării: 

La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 
• să explice conceptele: transfer de date în LAN şi WAN, utilaj de reţea, tipuri de 

protocoluri, rutare statică şi dinamică, crearea şi limitarea accesului la Internet, 
proxy, tunel, 

• să analizeze diverse metode de acces la Internet, 
• să reliefeze componentele necesare pentru conectarea organizaţiei la Internet; 

II. La nivel de aplicare: 
• să analizeze metodele folosite în organizaţie de conectare la Internet, 
• să aplice cunoştinţe şi metode, învăţate la curs, pentru a găsi şi rezolva probleme de 

acces la Internet şi Intranet, ce pot apărea în organizaţie,  
• să elaboreze propuneri de înbunăţire a serviciilor pentru evitarea apariţiei problemelor 

ce pot apărea; 
III. La nivel de integrare/creativ: 
• să propună modalităţi de îmbunătăţire a topologiei reţelei existente, 
• să elaboreze propuneri şi metode noi de acces la Internet şi Intranet (II), pentru 

înbunătăţirea serviciilor să propună care servicii pot fi folosite în II. 
 

Unităţi de conţinut 
1. Introducere. Arhitectura Internet şi Intranet. 
2. Firewall, NAT. 
3. Bandwidth Limit. 
4. Wireless.  
5. Bridging. 
6. Rutare statică. 
7. Rutare dinamică. 
8. Local Network Managment. 
9. Proxy.  

10. Tunele. 
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FINANŢELE ÎNTREPRINDERII 
 

Total ore: 150. Puncte credite: 5. 
Autor: Nadejda BOTNARI, dr., conf. univ. 

 
Scopul cursului 

Formarea la studenţi a competenţei: Să asigure eficienţa activităţii financiare a 
întreprinderii. 

 
Obiectivele / Rezultatele învăţării 

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

• să explice conceptele: finanţele întreprinderii, resurse financiare ale întreprinderii, 
metode de finanţare a întreprinderii, trezorerie, flux de numerar, lichiditate, 
solvabilitate, rezultate financiare, rentabilitate, echilibrul financiar, situaţii de criză 
la întreprindere, previziune financiară.  

• să identifice oportunităţile de finanţare a întreprinderii 
• să însuşească criteriile de optimizare a structurii financiare a întreprinderii şi de 

selectare a proiectelor investiţionale; 
• să cunoască metodele de calcul a uzurii mijloacelor fixe, de gestiune a activelor 

curente; 
• să cunoască indicatorii de apreciere a rezultatelor financiare şi a capacităţii de plată, 

de apreciere a eficienţei utilizării resurselor; 
• să cunoască legea insolvabilităţii. 

II. La nivel de aplicare: 
• să analizeze alternativele de finanţare şi de plasare a resurselor financiare în scopul 

alegerii variantei optime;  
• să analizeze influenţa diferitor modalităţi de finanţare asupra rezultatelor financiare a 

întreprinderii; 
• să elaboreze raportul privind fluxul mijloacelor băneşti; 
• să analizeze rezultatele financiare, rentabilitatea şi să explice impactul factorilor 

interni şi externi; 
• să calculeze indicatorii lichidităţii, solvabilităţii, valorii de piaţă a întreprinderii; 
• să identifice aspectele vulnerabile ale activităţii financiare şi să propună măsuri de 

remediere a situaţiei; 
• să utilizeze tehnicile de planificare financiară a întreprinderii. 

III. La nivel de integrare/creativ: 
• să adopte decizii optime de finanţare şi de repartizare a profitului; 
• să propună metode eficiente de gestiune a resurselor financiare şi a patrimoniului 

întreprinderii;  
• să propună măsuri de eficientizare a activităţii financiare a întreprinderii; 
• să previzioneze indicatorii financiari privind activitatea întreprinderii şi să elaboreze 

direcţii de acţiune în vederea realizării acestora.  
 

Unităţi de conţinut 
1. Conţinutul finanţelor întreprinderii 
Esenţa şi rolul finanţelor întreprinderii. Obiectivele financiare ale întreprinderii. Funcţiile 

finanţelor întreprinderii. Principii şi particularităţi de organizare a activităţii financiare la 
întreprindere. 

2.  Politica financiară a întreprinderii 
Conţinutul şi obiectivele politicii financiare la nivel de întreprindere. Politica de finanţare: 

conţinut şi instrumente de realizare. Politica de dividende la nivel de întreprindere. 
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3. Structura financiară a întreprinderii 
Capitalul întreprinderii: concept şi forme de manifestare ale acestuia. Structura financiară a 

întreprinderii. Criterii de optimizare a acesteia. Levierul financiar. Efectul de levier financiar. 
Riscul de insolvabilitate 

4. Politica de investire la nivel de întreprindere  
Definirea şi clasificarea investiţiilor la nivelul agenţilor economici. Criterii de evaluare a 

proiectelor investiţionale. Surse de finanţare a proiectelor investiţionale. 
5. Gestiunea activele curente 
Conţinutul şi structura activelor curente. Metode şi politici de gestiune a activelor curente. 

Surse de finanţare a activelor curente. Indicatori de apreciere a eficienţei activelor curente. 
6. Gestiunea mijloacelor fixe  
Caracteristica mijloacelor fixe. Politica de calcul a uzurii mijloacelor fixe. Indicatorii ce 

caracterizează eficienţa utilizării mijloacelor fixe. Surse de finanţare a mijloacelor fixe. 
7. Organizarea circulaţiei băneşti la întreprindere 
Fluxul de mijloace băneşti: concept, structură şi conţinut. Trezoreria şi funcţiile sale. 

Gestiunea şi previziunea încasărilor şi plăţilor. 
8. Rezultatele financiare ale întreprinderii 
Conţinutul consumurilor şi cheltuielilor întreprinderii. Conţinutul şi structura veniturilor 

întreprinderii. Costul marginal, levierul operaţional şi pragul de rentabilitate. Formarea şi 
repartizarea profitului la întreprindere. 

9. Analiza financiară – suportul elaborării strategiei de dezvoltare a întreprinderii 
Necesitatea şi rolul analizei financiare ca metodă de cunoaştere în procesul decizional. 

Surse de date necesare analizei financiare. Sistemul de indicatori utilizaţi în cadrul analizei 
financiare. Conceptul de strategie şi tipuri de strategii de dezvoltare. Matricea SWOT şi 
stabilirea direcţiilor strategice de dezvoltare a întreprinderii. 

10. Situaţii de criză la întreprindere  
Situaţii de criză: noţiune, clasificare, factorii ce determină apariţia acestora. Indicatori de 

estimare a situaţiilor de criză la întreprindere şi direcţii de soluţionare a acestora. Insolvabilitatea 
şi caracteristica procesului de insolvabilitate (conform legii în vigoare). 

11.  Previziunea financiară a întreprinderii 
Rolul previziunii financiară, conţinutul şi metode relevante de planificare. Tipuri de bugete 

şi intercondiţionarea lor. 
 
 

COMERŢ INTERNATIONAL 
Total: 150 ore. Puncte credite: 5. 

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. 

 
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; 
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− 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. 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. 
8. Politica comercială ne-tarifară. 
Particularităţile politicii comerciale netarifare. Instrumentele politicii comerciale netarifare. 
9. Politica comercială promoţională şi de stimulare 
Măsurile de promovare a exporturilor. Măsurile de stimulare a exporturilor. 

10. Cadrul instituţional al comerţului internaţional: GATT-OMC, UNCTAD. 
11. Comerţul exterior şi politica comercială a Republicii Moldova. 

 
 

 
METODE NUMERICE 

Total ore: 60. Puncte credite: 2. 
Autor: Sergiu TUTUNARU, dr., conf. univ. 

 
Scopul cursului 

Formarea cunoştinţelor teoretice şi deprinderi practice în domeniul analizei numerice, 
studierea gamei de metode şi aplicaţii care sunt necesare pentru rezolvarea modelelor pentru 
probleme economice. 
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Obiectivele / Rezultatele învăţării 
La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 
• să explice conceptele diferitor algoritmi numerici, care sunt utilizaţi pentru rezolvarea 

eficientă a modelelor economice.  
• să analizeze diverse instrumente matematice utilizate frecvent în modelarea 

fenomenelor şi proceselor economice.  
II. La nivel de aplicare: 
• să analizeze probleme economice aplicative şi să propună metode numerice eficiente 

de rezolvare a lor. 
• să perfecţioneze abilităţi practice, să aplice principiile teoretice utilizând limbaje de 

programare avansate C, C++, Pascal pentru realizarea algoritmilor numerici .  
III. La nivel de integrare/creativ: 
• să propună modalităţi de îmbunătăţire în rezolvarea problemelor şi modelelor 

aplicative, care apar în activităţile unei organizaţii sau întreprinderi prin implementare 
soluţiilor numerice 

 
Unităţi de conţinut 

1. Obiectul metodelor numerice. Aproximare. 
Noţiuni de bază. Introducere în calculul ştiinţific. Erori, măsura erorii. Aproximarea şi 

interpolarea funcţiilor. Interpolare polinomială. Derivare numerică.  
2. Rezolvarea sistemelor liniare şi nelineare. 
Metode directe (Gauss, Cholesky, Metoda Radicalului). Metode iterative: Metoda Seidel, 

Metoda Relaxării. Metode numerice pentru ecuaţii neliniare: Punct fix, Newton, cvasi-Newton. 
3. Metode numerice pentru problema de valori proprii.  
4. Metode numerice pentru ecuaţii diferenţiale. 
Operatori într-un singur pas, în mai mulţi paşi, expliciţi, impliciţi. Ordin de convergenţă şi 

stabilitate. Metode Runge-Kutta (RK4, RK-Felberg, RK-Verner; Nystrom).  
5. Integrarea numerică. Metoda coeficienţilor nedeterminaţi. Cuadratura Newton Cotes. 

Ecuaţii integrale.  
5. Ecuaţii integro-diferenţiale. Metoda cvadraturilor. Metoda colocaţiilor. 
6. Metode de optimizare. 
 
 

PROIECTAREA BAZELOR DE DATE 
 

Total ore - 120. Puncte credite. - 4. 
Autor: Vitalie COTELEA, conf. univ., dr.hab. 

 
Scopul cursului 

Disciplina „Proiectarea bazelor de date” este menită să formeze cunoştinţe fundamentale, 
teoretice şi practice, necesare pentru înţelegerea proceselor de funcţionare a Sistemelor de 
Gestiune a Bazelor de Date şi proiectării Bazelor de date Oracle. 

 
Obiectivele/rezultatele învăţării 

La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 
• să cunoască fundamentele formale necesare pentru înţelegerea modelului relaţional de 

date, limbajelor de acces şi proiectării bazei de date prin procesul de normalizare. 
II. La nivel de aplicare: 
• să utilizeze caracteristicile SGBD-ului Oracle. 
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• să se familiarizeze cu procesul de proiectare a bazelor de date, în special cu 
proiectarea conceptuală şi logică, precum şi cu unele implementări mai importante ale 
SGBD-ului Oracle. 

III. La nivel de integrare/creativ: 
• să achiziţioneze unele experienţe în utilizarea diferitor SGBD ce ar apropia de 

aspectul practic al bazelor de date. 
 

Conţinutul cursului: 
1. Etapele de proiectare a bazelor de date 
De la sisteme orientate pe procese la sisteme orientate pe baze de date. Obiectivele bazelor 

de date. Evitarea redundanţei şi inconsistenţei datelor. Facilitarea accesului la date. Facilitarea 
elaborării programelor de prelucrare a datelor. Asigurarea accesului concurent la date. 
Asigurarea accesului securizat la date. Păstrarea integrităţii datelor. Componentele unui sistem 
orientat pe baze de date: hardware-ul, programe-aplicaţii, datele, metadatele, componenta 
software, utilizatorii bazei de date. 

2. Arhitectura bazelor de date 
Arhitectura ANSI-X3-SPARC. Nivelul intern. Nivelul logic. Nivelul extern. Independenţa 

datelor. Funcţionarea arhitecturii cu trei nivele. 
3. Proiectarea logică cu dependenţe funcţionale 
Schema bazei de date şi proprietăţile ei. Prezumţia schemei universale. Proprietatea 

joncţiunii fără pierderi. Conservarea dependenţelor. Scheme libere de anomalii şi redundanţe. 
Forme normale cu dependenţe funcţionale. Forma normală unu. Forma normală doi. Forma 
normală trei. Forma normală Boyce-Codd. 

4. Algoritmi de proiectare 
Algoritmi de normalizare cu dependenţe funcţionale. Normalizarea prin descompunere. 

Descompunerea fără pierderi în forma normală Boyce-Codd. Descompunerea fără pierderi în 
forma normală trei. Descompunerea fără pierderi în forma normală trei cu conservarea 
dependenţelor. Dezavantajele normalizării prin descompunere. Normalizarea prin sinteză. 

4. Proiectarea schemei fizice a bazelor de date 
Fişiere de date şi spaţii pentru tabele. Segmente, Extensii şi Blocuri. Formarea copiilor de 

rezervă şi recuperarea bazelor de date. 
 

PROGRAMAREA APLICAŢIILOR WONDOWS 
Total ore – 120 ore. 

P.C. – 4. 
Autor: Ilie COANDĂ, conf. univ., dr. 

 
Scopul cursului 

Formarea la studenţi a competenţei: de a elabora şi aplica instrumente moderne din 
domeniul tehnologiilor informaţionale în scopul asigurării proceselor eficiente de prelucrare a 
datelor în cadrul aplicaţiilor Windows. 

 
Obiectivele/rezultatele învăţării 

La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 
• să explice concepţiile: aplicaţii Windows: prelucrare eficientă a datelor, interacţiune 

confortabilă şi client – calculator – server, etc.…; asigurare eficientă a schimbului de 
date dintre diverse formate de stocare şi prelucrare a datelor, să descrie diverse 
modele de prelucrare a datelor în vederea aplicării deprinderilor acumulate în diverse 
domenii de activitate economică. 

II. La nivel de aplicare: 
• să analizeze diverse metode de prelucrare a datelor în vederea creării instrumentelor 
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necesare în scopul de efectuare a studiilor de caz. 
• să dispună de cunoştinţe suficiente în domeniul creării aplicaţiilor Windows pentru 

realizarea diverşilor algoritmi de prelucrare a datelor. 
• să elaboreze aplicaţii eficiente pentru realizarea modelelor de analiză a activităţii 

economice, a algoritmilor studiaţi în cadrul altor discipline ale specializării. 
III. La nivel de integrare/creativ: 
• să propună modalităţi eficiente de realizare a unor aplicaţii moderne şi eficiente 

pentru efectuarea studiilor de caz în domeniul economic. 
• să intervină cu modificări în algoritmi, modele economico-matematice în scopul 

eficientizării procesului de variere a formatelor datelor primare. 
 

Unităţi de conţinut 
1. Instrumente utile de interacţiune utilizator – calculator. Formulare Windows Forms. 

Elemente de control, evenimente. 
2. Interacţiunea aplicaţie Windows – fişiere de tip text. Crearea instrumentelor eficiente 

de gestiune a datelor prezentate în fişiere de tip text, inclusiv prin intermediul vizualizării şi 
modificării conţinutului în mod interactiv de pe interfaţa aplicaţiei. 

3. Instrumente de prezentare grafică a datelor. Instrumente interactive. 
4. Interacţiunea cu aplicaţia Excel. Schimb de date, calcule în cadrul aplicaţiei Windows 

prin utilizarea instrumentelor aplicaţiei Excel. 
5.Elemente de control de tip Excel. Utilizarea unor instrumente Excel eficiente şi utile de 

prelucrare a datelor  
6. Interacţiunea cu aplicaţia Access. Crearea instrumentelor de interacţiune cu medii de 

gestionare a bazelor de date, schimb de date, posibilităţi de extragere şi redactare a datelor. 
7. Instrumente SQL. Elemente de comunicare, procesare a datelor prin intermediul SQL. 
8. Fişiere de tip XML. Utilizarea formatelor XML la procesarea datelor, comunicare cu 

alte medii de stocare a datelor. 
 
 

MODELAREA SISTEMELOR 
Total ore – 120 ore. 

P.C. - 4. 
Autor: Anatol GODONOAGĂ, conf. univ., dr. 

  
Scopul cursului 

Formarea la studenţi a competenţei: de a aplica şi a elabora metode de analiză şi de 
rezolvare a problemelor în diverse aspecte, inclusiv decizionale, din sfera modelării sistemelor, 
în deosebi, sistemelor economice de consum, de producţie, de distribuţie etc.  

 
Obiectivele/rezultatele învăţării: 

La finalizarea cursului, se presupune, studenţii vor poseda capacităţile: 
I. La nivel de cunoaştere: 
• să fie abili de a explica conceptele: sistem, model, legătura dintre sistem şi model, 

diversităţile modelelor statice şi dinamice, proprietăţilor generale şi specifice ale 
sistemelor descrise prin aceste modele, bunuri accesibile, relaţii de preferinţă, funcţii 
de utilitate, comportament optim al sistemelor de consum, elasticităţi şi compararea 
bunurilor, coş de consum. Factori de producţie, tehnologii, domeniu tehnologic, 
funcţii de producţie, productivitatea marginală; să explice esenţa şi ideile metodelor 
cantitative de evaluare a comportamentului sistemelor deterministe cu caracter static 
şi dinamic; 

• să analizeze cantitativ diverse modele statice sau dinamice, să reprezinte interpretări 
grafice a unor indicatori importanţi de caracterizare a sistemelor. 
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• să posede abilităţi de descriere conceptuală şi formală a componentelor şi aspectelor 
decizionale din cadrul sistemelor economice.  

II. La nivel de aplicare: 
• să analizeze caracteristicile principale, în baza modelelor matematice, ale sistemelor 

studiate, să dea modalităţi de ameliorare a acestor indicatori, să utilizeze metodele 
analitice şi cele numerice în soluţionarea problemelor practice, 

• să aplice componentele logice şi informaţionale în studiul şi la rezolvarea unor studii 
de caz din sfera sistemelor de consum, de producţie, de echilibru interramural, de 
creştere economică ş. a. 

• să elaboreze modele şi produse program de analiză a sistemelor statice şi dinamice de 
tip determinist, să obţină concluzii adecvate şi utile cu privire la comportamentul 
sistemelor respective. 

III. La nivel de integrare/creativ: 
• să propună variante generale de studiu a unor sisteme, indiferent de natura concretă a 

acestora, 
• să elaboreze şi să justifice metode şi algoritmi de soluţionare a problemelor ce ţin de 

optimizarea sistemelor statice şi/sau dinamice. 
 

Unităţi de conţinut 
1. Conceptul de sistem. Rolul şi funcţiile modelării sistemelor. Principiile modelării 

sistemelor economice.  
Reprezentarea formală a conceptului de sistem. Reprezentarea abstractă şi analitică. 
2. Modelarea matematică a sistemelor economice. 
Etapele modelării. Clasificarea şi elaborarea modelelor. 
3. Modele continui şi discrete. Stabilitatea sistemelor 
4. Modele liniare continui şi discrete. Aplicaţii economice ale modelelor deterministe. 

Exemple. 
5. Modelarea sistemelor de consum. Soluţionarea modelelor. Modelul Stone. 
6. Modelarea sistemelor de producţie. Funcţia de producţie. Clasificarea şi soluţionarea 

modelelor. 
7. Modele de tipul input-output. Modele statice şi modele dinamice. Modele de creştere 

economică. 
 
 

LIMBAJE EVOLUATE DE PROGRAMARE (PLATFORMA .NET) 
Total ore: 60. Puncte credite: 5. 
Autor: Igor BERCU, lect. univ. 

 
Scopul cursului 

Formarea la studenţi a competenţei: privind utilizarea limbajelor evoluate de programare 
(Platformei .NET) la dezvoltarea sistemelor informatice. 

 
Obiectivele / Rezultatele învăţării 

La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 
• să explice: arhitectura platformei .NET, structura unui program C#, tipurile valoare 

şi tipurile referinţă predefinite şi definite de programator, principiile de programare 
orientată pe obiect utilizând C#; 

• să analizeze: cerinţe tehnice de elaborare a aplicaţiilor client-server, tehnologiile 
platformei .NET utilizate la elaborarea aplicaţiilor de tip client-server;  

• să realizeze: aplicaţii de tip client server atât Web, cât şi Windows; 
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II. La nivel de aplicare: 
• să aprecieze: complexitatea aplicaţiilor şi tehnologiile necesare pentru dezvoltarea 

acestor aplicaţii; 
• să formuleze şi rezolve: probleme de informatică utilizând tehnologii .NET; 
• să exploreze: resursele Internet de profil; 

III. La nivel de integrare/creativ: 
• să propună: soluţii optime de dezvoltare a aplicaţiilor bazate pe platforma .NET; 
• să elaboreze: aplicaţii client-server utilizând tehnologii .NET şi Visual Studio. 

 
Unităţi de conţinut 

1. Introducere. Arhitectura platformei .NET.  
Destinaţia, structura şi componentele platformei .NET. Evoluţia şi versiunile platformei 
2. Limbajul C# 
Tipuri de date în C#, tipuri valoare şi tipuri referinţă. Operatori, funcţii şi instrucţiuni ale 

limbajului C#. Intrări / Ieşiri C#  
3. Programarea Orientată pe Obiecte în C# 
Clase şi obiecte C#. Crearea şi distrugerea obiectelor. Principiile de abstractizare, 

încapsulare, moştenire şi polimorfism. Funcţii virtuale şi abstracte. Interfeţe. Clase generice. 
Colecţii. Colecţii tipizate. 

4. Programarea evenimentelor şi tratarea excepţiilor 
Tipuri delegate şi tipuri de evenimente. Excepţii, tipuri de excepţii. Definirea şi gestiunea 

excepţiilor. 
5. Arhitectura pe niveluri în elaborare a aplicaţiilor client-server. 
Tipuri de arhitecturi în elaborarea aplicaţiilor client-server. Arhitectura pe niveluri. 

Nivelurile de date, baze de date, management şi interfaţă utilizator. 
6. Lucrul cu bazele de date în C# 
Conectarea la o bază de date. Crearea şi execuţia comenzilor SQL. Elemente de LINQ 
 

 
MANAGEMENT 

Total ore: 120. Puncte credite: 4. 
Autori: Serghei SERDUNI, dr., conf. univ. 

Ghenadie ŞAVGA, dr., conf. univ. 
 

Scopul cursului 
Formarea la studenţi a competenţei: de a elabora şi implementa un sistem de management 

eficace la nivel de organizaţie. 
 

Obiectivele / Rezultatele învăţării 
La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 
• să explice principalele concepte, logica şi evoluţia ştiinţei management,  
• să posede cunoştinţe cu referire la principiile şi funcţiile managementului,  
• să analizeze sistemul managerial al organizaţiei, 
• să cunoască metodele şi tehnicile manageriale moderne 

II. La nivel de aplicare: 
• să identifice factorii de influenţă asupra organizaţiei şi să determine modalităţile 

adecvate de adaptare şi influenţa asupra mediului organizaţional 
• planificarea şi organizarea activităţilor în cadrul entităţii,  
• specificul adoptării şi realizării deciziilor manageriale, 
• promovarea schimbărilor organizaţionale, 
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• identificarea soluţiilor privind creşterea eficacităţii şi eficienţei activităţilor din cadrul 
organizaţiei, 

• conducerea şedinţelor, aplicarea optimă a diferitor forme de comunicare. 
III. La nivel de integrare/creativ: 
• să propună modalităţi de soluţionare a problemelor de ordin managerial,  
• dezvoltarea unor relaţii de lucru productive, 
• formarea unei echipe manageriale efective. 

 
Unităţi de conţinut 

1. Conceptul, evoluţia şi şcolile managementului 
Necesitatea dirijării activităţii umane şi economice. Etimologia şi semnificaţiile 

managementului – proces, grup de persoane, ştiinţă, artă. Etapele evoluţiei managementului. 
Şcoala clasică universală: managementul ştiinţific, managementul administrativ, managementul 
birocratic. Şcoala relaţiilor umane. Şcoala sistemică şi cantitativă. Şcoli contemporane ale 
managementului. 

2. Organizaţia şi managerul 
Definirea şi caracteristicile principale ale organizaţiei. Organizaţii formale şi neformale. 

Importanţa organizaţiilor neformale. Analiza succesului organizaţiei, elementele succesului. 
Niveluri şi arii de management în organizaţie. Definirea managerului, caracteristica generală a 
activităţii manageriale. Sfera calităţilor, cunoştinţelor şi aptitudinilor managerilor. Rolurile 
manageriale elaborate de H.Mintzberg: 

3. Mediul organizaţiei 
Esenţa şi necesitatea abordării mediului extern. Factorii mediului extern de influenţă 

directă. Mediul de influenţă indirectă asupra organizaţiei. Caracteristicile mediului extern. 
Mediul intern al organizaţiei, interdependenţa variabilelor interne. Modalităţi de adaptare şi de 
influenţă asupra mediului. 

4. Cultura organizaţională. 
Esenţa şi conţinutul culturii organizaţionale. Caracteristicile culturii organizaţionale şi 

impactul acesteia în cadrul organizaţiei. Funcţiile culturii organizaţionale. Formarea şi 
dezvoltarea culturii organizaţionale, factorii de influenţă. Responsabilitatea socială: esenţa, 
argumente „pro” şi „contra”. Etica managerială şi factorii ce determină comportamentul etic. 

5. Procesul decizional în management 
Esenţa şi importanţa deciziilor în management. Definirea deciziei. Tipuri principale de 

decizii. Decizii organizaţionale şi personale; decizii strategice şi operative; decizii programate şi 
neprogramate; decizii bazate pe raţiune şi bazate pe intuiţie. Etapele procesului decizional. 
Modelarea în procesul decizional. Tipuri de modele: fizic, analogic, matematic. Metode şi 
tehnici de adoptare a deciziilor.  

6. Comunicarea în management 
Sistemul informaţional al organizaţiei: importanţa şi conţinutul. Esenţa comunicării în 

management. Elementele şi etapele procesului de comunicare. Importanţa legăturii inverse. 
Bariere în procesul comunicării interpersonale. Perturbaţii în cadrul comunicării organizaţionale. 
Direcţii de perfecţionarea comunicării organizaţionale. 

7. Funcţia de planificare  
Definirea şi necesitatea activităţii de planificare. Misiunea organizaţiei, elaborarea scopurilor, 

domeniile şi caracteristicile principale ale acestora. Planuri strategice, tactice, operaţionale. Metode 
şi tehnici de planificare. Planificarea strategică şi managementul strategic. Aprecierea mediului 
extern al organizaţiei, identificarea oportunităţilor şi pericolelor. Diagnosticarea punctelor forte şi 
punctelor slabe. Matricea SWOT. Strategiile organizaţionale de creştere, stabilitate, descreştere. 
Strategiile concurenţiale. Schimbările organizaţionale şi dirijarea lor.  

8. Funcţia de organizare 
Esenţa funcţiei de organizare. Elementele structurii organizatorice. Structura organizatorică 

de tip liniară, funcţională, divizională, matrice şi reţea. Factorii ce influenţează alegerea structurii 
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organizatorice. Structuri centralizate şi descentralizate. Procesul delegării: definirea, 
caracteristici, principii. Proiectarea organizatorică: principii şi etape. Documente de formalizare 
a structurii organizatorice. 

9. Funcţia de motivare. 
Natura şi esenţa motivării. Procesul motivării. Nevoile şi recompensele. Forme ale 

motivării. Teoriile conceptuale ale motivării. Teoria ierarhizării necesităţilor a lui A.Maslow, 
teoria ERG a lui C.Alderfer, teoria necesităţilor achiziţionate a lui McClelland, teoria bifactorială 
a lui F.Herzberg. 

Teoriile procesuale ale motivării: teoria aşteptărilor, teoria echităţii, modelul Porter-Lawler, 
.Teoria X şi Y.  

10. Funcţia de control. 
Esenţa şi necesitatea controlului în organizaţie. Funcţiile activităţii de control. Tipuri de 

control: preventiv, curent, final. Algoritmul procesului de control: stabilirea standardelor, 
compararea rezultatelor cu standardele, acţiunile necesare de a fi întreprinse. Caracteristici ale 
controlului efectiv. Aspecte psihologice ale activităţii de control. 

11. Puterea şi influenţa în conducere. 
Importanţa influenţei, puterii şi autorităţii în management. Esenţa şi formele puterii, surse 

individuale şi organizaţionale ale puterii. Avantaje şi dezavantaje. Esenţa şi natura leaderismului. 
Managerul şi liderul: caracteristici comune şi deosebiri. Stilul de conducere. Teorii tradiţionale 
ale leaderismului. Teorii behavioriste ale leaderismului. Teorii situaţionale ale leaderismului.  

12. Conflictul şi stresul organizaţional  
Esenţa şi natura conflictului. Tipuri principale de conflicte. Cauzele apariţiei conflictelor. 

Consecinţele funcţionale şi disfuncţionale ale conflictelor. Forme ale luptei de conflict. Dirijarea 
şi soluţionarea conflictelor interpersonale. Metode şi activităţi de preîntâmpinare a conflictelor în 
cadrul organizaţiei. Natura şi cauzele stresului în carul organizaţiei. Metode de minimizare a 
stresului. 

13. Organizarea şedinţelor. 
Importanţa şedinţelor în activitatea managerială. Tipuri principale de şedinţe: decizionale, 

de informare, de armonizare, de explorare, de dări de seamă şi alegeri, eterogene. Etapele de 
organizare a şedinţei: de pregătire, de deschidere, de desfăşurare, de închidere. Regulile de bază 
în organizarea şedinţei 

 
 

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; 

• să analizeze raporturile juridice specifice mediului de afaceri; 
• să reliefeze componentele şi cerinţele mecanismului de stabilire a caracterului 

comercial al raporturilor juridice; 
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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 dreptul 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 al dreptului 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. 
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. Contractul de 
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vânzare-cumpărare comercială. Contractul de mandat comercial. Contractul de comision. 
Contractul 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 afaceri. 
 
 

MANAGEMENTUL PRODUCŢIEI 
Total ore: 150. Puncte credite: 5. 

Autori: Ala COTELNIC, dr. hab., prof. univ. 
Ion SÂRBU, dr. hab., prof. univ. 

Ion NEGRU, dr., conf. univ. 
 

Scopul cursului 
Formarea la studenţi a competenţei: de a utiliza legile economice în relaţiile interne de 

producţie, cu sistemul actual de management şi cu funcţiile de bază: planificarea, organizarea, 
controlul, motivarea. 

 
Obiectivele / Rezultatele învăţării 

La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 
• să definească conceptele de bază ale managementului producţiei; 
• să cunoască obiectivele întreprinderii industriale; 
• să se familiarizeze cu principiile de bază ale organizării producţiei; 
• să înţeleagă metodele şi tehnicile de gestionare cu sistemele de producţie; 
• să identifice principalele tipuri şi metode de producţie; 
• să relateze despre specificul disciplinei. 

II. La nivel de aplicare: 
• să aplice principiile organizării producţiei în practică; 
• să stabilească structura de producţie a întreprinderii; 
• să determine locul subdiviziunilor de producţie a întreprinderii; 
• să stabilească necesităţile întreprinderii privind capacităţile de producţie; 
• să compare modalităţile de organizare a procesului de producţie; 
• să demonstreze utilitatea practică a cunoştinţelor însuşite. 

III. La nivel de integrare/creativ: 
• să-şi formeze o viziune complexă asupra managementului producţiei ca o activitate 

practică; 
• să gestioneze corect resursele întreprinderii; 
• să adapteze rezultatele producţiei întreprinderii la cerinţele pieţei; 
• să modeleze un program de producţie operativ; 
• să evalueze posibilităţile de producţie a unei întreprinderi industriale. 

 
Unităţi de conţinut 

1. Introducere, obiectul, conţinutul cursului „Managementul producţiei”  
Importanţa activităţii de producţie în dezvoltarea economică a ţării. Direcţiile principale ale 

disciplinei. Scopul şi sarcinile cursului. Istoria dezvoltării ştiinţei despre producere. Esenţa 
întreprinderii industriale. Tipologia întreprinderilor. 

2. Procesul de producţie. Structura de producţie a întreprinderii 
Procesul de producţie: noţiune, structură. Tipologia proceselor de producţie. Structura de 

 
 

46 



producţie a întreprinderii. Verigile structurii de producţie. Tipuri de structuri de producţie. Căi de 
perfecţionare a structurii de producţie. 

3. Organizarea producţiei în secţiile de bază 
Noţiune de organizare a producţiei. Principiile de bază a organizării raţionale a procesului 

de producţie. Tipul de producţie. Caracteristicile tipurilor de producţie. Metode de organizare a 
producţiei de bază şi caracteristicile lor principale. Organizarea producţiei în flux. Indicatorii de 
bază ce caracterizează linia în flux 

4. Managementul activităţii de întreţinere şi reparare a fondurilor fixe 
Compartimentul de executare a reparării utilajelor. Sisteme de organizare a executării 

reparării utilajelor. Noţiune şi structura ciclului de reparaţii. 
5. Managementul gospodăriei energetice 
Sarcinile sectorului energetic a întreprinderii. Planificarea necesarului de energie a 

întreprinderii. 
6. Managementul gospodăriei de scule 
Sarcinile secţiei de scule. Metode de calcul a necesarului de scule. 
7. Managementul transportului intern în întreprinderile industriale 
Sarcinile compartimentului de transport intern. Planificarea activităţii de transport intern şi 

a necesarului de mijloace de transport. 
8. Managementul pregătirii producţiei în întreprinderile industriale 
Pregătirea producţiei: noţiune, necesitate. Etapele pregătirii producţiei. Pregătirea tehnică a 

producţiei. Pregătirea material-organizatorică a producţiei. Metode de planificare a pregătirii 
producţiei. 

9. Managementul calităţii producţiei 
Conceptul de calitate. Noţiuni de calitate. Caracterul concret, dinamic şi complex al 

calităţii. Calitatea producţiei şi calitatea produselor. Interdependenţa noţiunilor. 
Gruparea caracteristicilor de calitate după mai multe criterii. Caracteristici tehnice (critice, 

principale, secundare), psihosenzoriale, de disponibilitate (conceptele de fiabilitate, 
mentenabilitate, mentenanţă), economice, caracteristici de ordin social – general. 

10. Managementul activităţii de programare, lansare şi urmărire a producţiei 
Planificarea operativă: noţiune, legătura între planificarea curentă şi programarea 

producţiei. Funcţiile planificării operative a producţiei. Metode de conducere operativă a 
producţiei: metoda după comandă, metoda după numărul de seturi. Avantaje şi dezavantaje. 
Planificarea după detalii. Variante ale acestei metode. Metoda de programare continuă a 
producţiei.  

11. Metode moderne de organizare a producţiei 
Esenţa metodelor moderne de organizare a producţiei. Caracteristica. Sisteme de producţie 

de tip JIT. Criterii de apreciere a competitivităţii în cazul sistemelor de producţie de tip JIT. 
Reguli de organizare a producţiei de tip JIT. Obiective. 

Metoda Kanban. Descrierea metodei. Avantajele şi limitele acestei metode. Sistemul O.P.T. 
şi caracteristica lui. Planificarea cererilor de materiale – MRP. Caracteristici generale ale MRP, 
variantele. Avantajele. Etapele principale în MRP. SMD (Single minute exchange die). 
Reengineeringul. Esenţa, importanţa pentru restructurarea activităţii de producţie a întreprinderii.  

 
 

CONTABILITATEA MANAGERIALĂ 
Total ore: 150. Puncte credite: 5 

Autor: GUDIMA Galina 
 

Scopul cursului 
Disciplina „Contabilitatea managerială” conferă un model de integrare şi dialog între 

calculaţia costurilor şi alte discipline economice, în special contabile. Prezintă elementele 
componente ale costurilor, clasificarea costurilor, şi rolul acestora în vederea stabilirii sistemului 
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optimal de calculaţie; însuşirea metodelor şi procedeelor de calculaţie a costurilor, precum şi 
compararea metodelor da calculaţie a costurilor clasice şi moderne.  

 
Obiectivele / Rezultatele învăţării 

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

consumuri, cheltuieli, costuri de producţie, bugete de consumuri; 
 să interpreteze principiile contabilităţii manageriale şi rolul lor în calculaţia 

costurilor; 
 să deprindă unele abilităţi în vederea prelucrării informaţiilor în cadrul sistemelor de 

calculaţie a costurilor şi a sistemului bugetar a entităţilor; 
 să clasifice consumurile de producţie ale entităţii;  
 să descrie metodele de calculare a costurilor de producţie. 

 II. La nivel de aplicare:  
 să realizeze analize ale unor situaţii practice din domeniul contabilităţii manageriale; 
 să sistematizeze informaţiile contabile în situaţii de sinteză utilizate în asistarea 

procesului ocazional; 
 să dezvolte capacităţi de a implementa sistemul de bugete în cadrul activităţii practice 

a entităţilor; 
 să prelucreze datele şi documentele primare în vederea înregistrării; 
 să analizeze consumurile de producţiei în vederea calculării costului de producţie, cu 

aplicarea diverselor metode de calculaţie.  
III. La nivel de integrare / creativ: 
 să aprecieze semnificaţia contabilităţii manageriale în sistemul informaţional al 

entităţii; 
 să propună strategii pentru optimizarea costurilor de producţie şi elaborarea 

bugetelor; 
 să dezvolte soluţii unor probleme contabile teoretice şi practice; 
 să dezvolte ipoteze personale pentru explicarea unor situaţii contabile. 

 
Unităţile de conţinut: 

1.Obiectul de studiu şi rolul contabilităţii manageriale. 
Obiectul de studiu al contabilităţii manageriale. Locul şi rolul contabilităţii manageriale în 

procesul de elaborare a deciziilor la nivel microeconomic. Principiile contabilităţii manageriale 
şi rolul lor în calculaţia costurilor.  

2. Bugetarea şi controlul executării bugetelor. 
Esenţa, rolul şi avantajele bugetării. Tipurile de bugete; caracteristica şi structura lor. 

Întocmirea bugetului general al entităţii. Controlul executării bugetelor. 
3. Contabilitatea consumurilor (costurilor) de producţie. 
Contabilitatea consumurilor (costurilor) activităţii de bază. Contabilitatea consumurilor 

(costurilor) directe de materiale şi modul de includere a acestora în costul de producţie. 
Contabilitatea consumurilor (costurilor) directe privind retribuirea muncii şi modul de includere 
a acestora în costul de producţie, inclusiv contribuţii la asigurări sociale şi prime de asigurare 
medicale. Contabilitatea şi repartizarea consumurilor (costurilor) indirecte de producţie. 
Particularităţile contabilităţii consumurilor (costurilor) activităţii auxiliare. Contabilitatea 
pierderilor din producţie. Evaluarea şi contabilitatea producţiei în curs de execuţie şi a 
produselor finite.  

4. Metode clasice de calculare a costurilor. 
Principii generale privind calcularea costurilor. Metoda globală de calculare a costului. 

Metoda de calculare a costurilor pe comenzi. Metoda de calculare a costurilor pe faze: Varianta 
cu semifabricate şi Varianta fără semifabricate. 
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5. Caracteristica generală a metodelor moderne de calculare a costurilor 
Metodele moderne de calculare a costurilor - noţiuni, esenţă şi clasificare. Metoda de 

calculare Standard-Cost. Metoda de calculare Direct-Cost. Calcularea costurilor pe activităţi – 
metoda ABC. 

 
 

ECONOMIA UNITAŢILOR 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; 
• 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 eficientă 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. 
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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. 
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.  
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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. 
 

 
MODELAREA PROCESELOR MICROECONOMICE 

Total ore: 120. Puncte credite: 4. 
Autor: Alexandru BRĂILĂ, dr., conf. univ. 

 
Scopul cursului 

Formarea la studenţi a competenţei: de a elabora şi aplica modele adecvate de analiză a 
proceselor şi fenomenelor microeconomice. 

 
Obiectivele / Rezultatele învăţării 

La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 
• să explice conceptele: comportament optim al consumatorului şi producătorului, 

relaţie de preferinţă, funcţie de utilitate, indicatorii ce reflectă reacţia consumatorului 
la modificările venitului şi a preţurilor, funcţie de cerere la bunuri şi servicii, la 
factori de producţie, funcţie de producţie şi caracteristicile ei, funcţie-cost;  

• să analizeze modelele de comportament optim al consumatorului şi al producătorului 
în concurenţă perfectă şi imperfectă;  

• să cunoască modelul echilibrului general L. Walras. 
II. La nivel de aplicare: 
• să analizeze funcţiile de cerere estimate la calculator electronic cu ajutorul aplicaţiei 

Eviews; 
• să analizeze procesele tehnologice de producţie cu ajutorul modelelor funcţiilor de 

producţie estimate la calculator cu ajutorul aplicaţiei Eviews;  
• să elaboreze modele adecvate de analiză a comportamentului consumatorului şi 

producătorului în condiţiile economiei de piaţă. 
III. La nivel de integrare/creativ: 
• să propună modalităţi de îmbunătăţire şi reinginerie a modelării proceselor 

microeconomice; 
• să elaboreze unele proceduri de calcul şi scheme-bloc cu realizare într-un limbaj de 

programare (de exemplu- C++). 
 

Unităţi de conţinut 
1. Elementele principale ale economiei de piaţă; abordare cibernetică. 
2. Modelarea alegerii optime a bunurilor şi serviciilor de către consumatori. 
3. Funcţii de cerere la bunuri şi servicii. Reacţia consumatorului la modificarea 

venitului şi a preţurilor. 
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4. Modelarea producerii. Funcţia de producţie, caracteristicile şi proprietăţile lor. 
Funcţia cost. 

5. Modelarea şi analiza comportamentului optim al producătorului în condiţiile 
concurenţei perfecte. 

6. Modelarea şi analiza comportamentului optim al producătorului în cazul 
concurenţei imperfecte. Monopol. Duopol, oligopol. 

7.Modelul de tip Păiangen; abordare cibernetică. 
8. Modelul echilibrului general de tip Walras. 
 

 
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: 
• 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 şi 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 
macroeconomică. Surse de date, referinţe bibliografice.  
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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 
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 
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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-lui. 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 12. Creşterea 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 economica. 

 
 

GRAFICA INTERACTIVĂ (GI) 
Total ore: 60. Puncte credite: 2. 

Autor: Boris DELIMARSCHI, l.s.u. 
 

Scopul cursului 
Formarea la studenţi a competenţei: de a aplica produsele soft specializate pentru 

procesarea informaţiei în format grafic şi aplicarea tehnicilor speciale de integrare a imaginilor 
în proiecte informatice. 

 
Obiectivele / Rezultatele învăţării 

La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 
• să explice conceptele: obiect grafic, compoziţia elementelor ilustrative, grafica 

statică şi dinamică, interactivitatea componentelor grafice, 
• să cunoască cerinţele către diferite tipuri de formate grafice şi aplicabilitatea lor, 
• să cunoască şi să reliefeze principalele medii grafice utilizate. 

II. La nivel de aplicare: 
• să rezume avantajele pachetelor de programe aplicative în domeniul graficii 2D şi 3D, 
• să aplice principalele tehnici de creare şi prelucrare a resurselor grafice, 

III. La nivel de integrare/creativ: 
• să instrumenteze integrarea elementelor grafice preparate în proiecte soft şi media; 
• să formeze elementele creative pentru realizarea interfeţelor cu utilizatorul a 

produselor elaborate. 
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Unităţi de conţinut 
1. Introducere în GI. 
Tehnologii de vizualizare a informaţiei şi impactul lor asupra proiectelor informatice. 

Metode de formare şi procesare a imaginilor grafice. Modele coloristice. Formatele fişierelor 
grafice. Grafica raster (bitmap) şi grafica liniară (vectorială). 

2. Tehnici de procesare a obiectelor grafice în statică 
Instrumente de editare. Stratificarea şi editarea separată a imaginilor. Gradientizarea 

imaginilor. Eliminarea defectelor. Aplicarea filtrelor de vizualizare. 
3. Programul Adobe Photoshop 
Interfaţa cu utilizatorul. Principalele de lucru, instrumentele şi tehnicile de bază în 

formarea, editarea şi personalizarea obiectelor grafice. Interoperabilitatea imaginilor şi conversia 
formatelor. 

4. Programul Corel Draw 
Interfaţa cu utilizatorul. Principalele de lucru, instrumentele şi tehnicile de bază în 

formarea, editarea şi personalizarea obiectelor grafice. Interoperabilitatea şi inserţia imaginilor. 
5. Programul 3D Max 
Interfaţa cu utilizatorul. Principalele instrumente şi tehnici de formare, editare şi 

personalizare a obiectelor grafice. 
6. Dinamizarea Graficii computerizate 
Crearea şi procesarea obiectelor grafice dinamice. Programele Adobe Flash, Adobe 

AfterEffects şi Adobe Premier. 
7. Grafica pentru WEB 
Modelele de utilizare a obiectelor grafice în proiecte WEB. Tehnicile instrumentale de 

inserţie şi accesare a obiectelor grafice statice şi dinamice. Interactivitatea obiectelor grafice. 
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ANUL III 
 

PROIECTAREA SISTEMELOR INFORMATICE (PSI) 
Total ore – 150 ore. 

P.C. -5  
Autor: Tamara ZACON, dr., conf. univ. 

 
Scopul cursului 

Formarea la studenţi a competenţei: Formarea deprinderilor de bază necesare pentru 
proiectarea sistemelor informatice economice (SIE). 

 
Obiectivele / Rezultatele învăţării 

La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: să proiecteze SI pentru unităţile social-
economice de nivel micro şi macroeconomic. 

I. La nivel de cunoaştere: 
• să explice conceptele: sistem informaţional, sistem informatic, sistem informatic 

economic, proiectare intrări SIE, proiectare ieşiri SIE, proiectare bază 
informaţională, proceduri automate ale SIE. 

• să analizeze diverse metode, modele şi tehnici de proiectare a SIE. 
• să reliefeze componentele de structură generală, organizatorică şi funcţională a SIE. 

II. La nivel de aplicare: 
• să analizeze rezultatele activităţii din perspectiva SIE; 
• să aplice principiile de proiectare a SIE;  
• să exploateze SIE. 

III. La nivel de integrare/creativ: 
• să propună modalităţi de îmbunătăţire a activităţii unităţilor social-economice prin 

proiectarea şi implementarea SIE; 
• să elaboreze proiecte informatice pentru USE. 

 
Unităţi de conţinut 

1. Concepte de bază ale PSI. 
 Definire sistem informaţional (SIF) şi sistem informatic (SI). Clasificarea SI. Structurarea 

SI. Funcţiile SI. Obiectivele SI.  
2. Bazele teoretice privind proiectarea şi realizarea SI. 
 Strategii de proiectare şi realizare a SIE. Principii recomandate la proiectarea SIE. Ciclul 

de viaţă al unui SIE. 
3. Analiza sistemului informaţional existent (SIF). 
 Necesitatea şi fazele analizei SIF. Realizarea propriu-zisă a analizei SIF. Finalizarea 

analizei SIF. 
4. Etape de proiectare a SIE. 
Proiectarea generală a SIE. Proiectarea de detaliu a SIE. Implementarea SIE. Exploatarea şi 

dezvoltarea SIE. 
5. Caracteristici de bază ale PSI. 
Ieşirile SIE. Intrările SIE. Codurile utilizate într-un SIE. Proiectarea Bazei informaţionale 

(BI).  
6. Standardul ISO/IEC privind ciclul de viaţă al SI. 
Procese primare ale ciclului de viaţă al SI. Procese ajutătoare ale ciclului de viaţă al SI. 

Procese organizatorice ale ciclului de viaţă al SI. 
7. Metode de abordare a SIE. 
 Generalităţi. Evoluţia metodelor de proiectare a SIE. Metoda orientată spre funcţii. Metoda 

orientată spre procese. Metoda orientată spre informaţii. Metode orientate-obiect. 
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8. Modele ale ciclului de viaţă a dezvoltării SI. 
Esenţa CVDSI. Modelul „Cascada”. Modelul „V”. Modelul incremental. Modelul spirală. 

Modelul evolutiv. Modelul tridimensional. Modelul „X”. 
9. Eficienţa economică a SI. 
Evaluarea cheltuielilor de realizare şi exploatare a SIE. Conceptul de eficienţă economică a 

SIE. Indicatorii eficienţei economice a SIE. Căi şi mijloace de creştere a eficienţei economice a 
SIE. 

 
 

PROGRAMAREA DECLARATIVĂ 
Total ore - 150. Puncte credite. - 5. 

Autor: Vitalie COTELEA, conf. univ., dr.hab. 
 

Scopul cursului 
Disciplina “Programarea Declarativă” este menită să formeze conceptele de baza ale 

programării declarative (logice - Prolog, funcţionale - F#) modelele de reprezentare a 
cunoaşterii, structura şi principiul de funcţionare a programelor PROLOG şi F# Cursul conţine 
multe exemple practice care demonstrează avantajul si perspectivele utilizării acestor limbaje. 

 
Obiectivele/rezultatele învăţării 

La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 
• să cunoască fundamentele formale necesare pentru înţelegerea bazelor teoretice ale 

programării logice şi funcţionale 
II. La nivel de aplicare: 
• să acumuleze experienţă practică în utilizarea unui limbaj de programare logică şi 

funcţională. 
III. La nivel de integrare/creativ: 
• să posede cunoştinţe teoretice şi practice suficiente pentru aplicarea lor în domeniile 

de utilizare a limbajelor de programare logică şi funcţională şi pentru înţelegerea 
cercetărilor curente din acest domeniu 

 
Conţinutul cursului: 

1. Entităţile limbajului Prolog 
Fapte, întrebări, termeni. Întrebări asupra bazei de fapte. Termenii în Prolog. Unificarea 

termenilor. Întrebări cu variabile. Întrebări cu termeni structuraţi. Mecanismul de unificare şi 
substituţia. Conjuncţii de scopuri şi variabile partajate. Reguli. Reguli recursive. 

2. Liste în Prolog 
Reprezentarea listelor în Prolog. Unificarea listelor. Procesarea listei. Criteriile de terminare 

în procesarea listelor. Terminarea când lista e vidă. Terminarea când e găsit elementul specificat. 
Terminarea când ţelul specificat este atins. Acumulatoarele. Utilizarea eficientă a recursiei. 

3. Controlul backtrackingului, negaţia şi modificarea dinamică a programului 
Predicatul tăierea. Tăierea verde. Tăierea roşie. Aspecte semantice ale tăierii. 

Determinismul declarativ şi procedural. Predicatul fail şi asocierea !,fail. Bucle repetitive. 
Ipoteza lumii închise. Predicatul not sau negaţia prin eşec. Capcanele regulilor implicite. Ipoteza 
lumii deschise. Căutarea unei clauze. Adăugarea unei clauze. Eliminarea unei clauze Simularea 
unei atribuiri. Memorarea datelor durabile. Adunarea tuturor soluţiilor. Fractali. Comutatoare. 

4. Tipuri şi funcţii în F# 
Expresii, valori şi tipuri. Definiţii. Funcţii. Definirea tipurilor.  
5. Aspecte imperative. Şiruri şi serii. 
Structuri de control imperative. Secvenţe. Articole cu câmpuri modificabile. Excepţii. 
6. Liste şi tablouri în F# 
Definirea listelor. Funcţii elementare asupra listelor. Liste de asocieri. Crearea şi 
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iniţializarea tablourilor. Funcţii predefinite asupra tablourilor. Şiruri recurente lineare.  
7. Matrice în F# 
Noţiuni preliminare d e teorie a matricelor. Matrice reprezentate prin liste. Reprezentarea 

matricelor prin tablouri unidimensionale. Reprezentarea matricelor prin tablouri bidimensionale. 
Modulul Microsoft. FSharp. Math. Matrix. 

 
 

TEHNOLOGII DE PROCESARE A INFORMAŢIEI ECONOMICE 
Total ore: 150. Puncte credite: 5. 

Autor Ilie COSTAŞ, dr.hab., prof.univ. 
 

Scopul cursului 
Formarea la studenţi a competenţei: de a elabora şi aplica tehnologii de procesare a 

informaţiei economice în unităţile social-economice de diferite niveluri.  
 

Obiectivele / Rezultatele învăţării 
La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 
• să înţeleagă şi să explice conceptele: tehnologie informaţională (TI), particularităţile 

sistemice ale TI, principiile de proiectare a TI, metodele de prezentare grafică a 
proceselor tehnologice de prelucrare a informaţiei economice (PTPIE), interpretarea 
grafică a datelor; 

• să analizeze şi să evalueze diverse proiecte de procese tehnologice de prelucrare a 
informaţiei, 

• să elaboreze bazele conceptuale ale PTPIE pentru organizaţii concrete; 
II. La nivel de aplicare: 
• să analizeze TI existente la beneficiar şi să poată argumenta soluţii noi informatice, 
• să aplice principiile sistemice de informatizare a organizaţiilor în proiectele de TI,  
• să elaboreze soft aplicativ pentru proiectele de informatizare; 

III. La nivel de integrare/creativ: 
• să propună şi să argumenteze soluţii mai eficiente de restructurare a proceselor 

tehnologice de prelucrare a informaţiei pe principii de integrare a PTPIE în sistemele 
informatice. 

 
Unităţi de conţinut 

1. Tehnologii de procesare a informaţiei economice în sisteme informatice. Noţiuni. 
2. Prezentarea grafică a diferitelor sisteme, structuri, procese tehnologice. 
3. Suporturi de informaţii. Prezentarea grafică. 
4. Structuri, scheme structurale. Prezentarea grafică. 
5. Procese tehnologice centralizate şi descentralizate. Prezentarea grafică. 
6. Tehnologia prelucrării informaţiei economice în regim de dialog cu calculatorul. 
7. Tehnologia prelucrării automatizate a informaţiei economice nestructurate. 
8. Tehnologii informaţionale neformulariste şi perspectivele dezvoltării. 
9. Tehnologia informaţonală ca sistem. Indicii calităţii tehnologiei informaţionale. 
10. Particularităţile proiectării TI. 
11. Interpretarea grafică a datelor tabelare   
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CORESPONDENŢA ECONOMICĂ 
Total ore: 150; Puncte credite 5:  

Autori: BORCOMAN Raisa, prof. univ., dr.,  
 BOICO Tamara, lect. super. univ.,  
 RACU Arminia, lect. super. univ.,  

 JOROVLEA Elvira, lect. super. univ. 
 
Scopul cursului: formarea competenţelor de redactare a corespondenţei economice şi 

însuşirea regulilor generale de protocol privind prezentarea corespondenţei. 
 
Obiectivele/rezultatele învăţării: La finalizarea cursului, studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 
• să identifice şi să clasifice tipurile de scrisori şi acte economice; 
• să cunoască tehnicile de redactare a corespondenţei oficiale;  
• să însuşească limbajul şi clişeele ce ţin de redactarea corespondenţei economice; 

 II. La nivel de aplicare 
• să-şi formeze abilităţi de revizuire, corectare, modificare a textelor economice; 
• să redacteze acte şi scrisori ce ţin de specificul activităţii astfel, încât acestea să-şi 

atingă scopul printr-o concepţie atrăgătoare şi prin conţinutul bine formulat; 
• să aplice corect limbajul de specialitate la redactarea unor tipuri originale de scrisori 

cu subiecte economice, care reprezintă o contribuţie la formarea identităţii şi imaginii 
firmei. 

 III. La nivel de integrare/creativ: 
• să-şi creeze un stil propriu, original, de redactare a corespondenţei economice; 
• să elaboreze modele de clasificare a corespondenţei la locul de lucru. 

  
Unităţi de conţinut 

 Corespondenţă. Noţiuni de bază. Definirea şi clasificarea corespondenţei economice. 
Importanţa activităţii de corespondenţă la etapa actuală. 

1. Prezentarea şi redactarea corespondenţei economice. Forma grafică de prezentare a 
corespondenţei. Particularităţi lexicale şi stilistice specifice corespondenţei economice. Norme 
de redactare a corespondenţei economice. Limbaj de specialitate. 

2. Redactarea scrisorilor circulare. Reguli şi principii de redactare a scrisorilor circulare. 
Anunţurile. 

3. Corespondenţa de afaceri. Cererea de ofertă, oferta, comanda, reclamaţiile, somaţiile şi 
remedierile. Clasificare. Reguli de redactare. Limbaj de specialitate. 

4. Corespondenţa precontractuală şi contractuală. Solicitare de referinţe. Scrisoare de 
răspuns la solicitare de referinţe. Contracte de operaţiuni comerciale. Scrisoare de prezentare a 
firmei. Contractul de muncă. Limbaj de specialitate. 

5. Corespondenţa cu instituţiile financiar-bancare. Trăsături specifice ale corespondenţei 
financiar-bancare. Tipuri de scrisori financiar-bancare. Limbaj de specialitate. 

6. Corespondenţa cu instanţele judecătoreşti. Noţiuni de corespondenţă judiciară. 
Scrisori de acţionare în judecată. Apelul. Recursul. Citaţia. Limbaj de specialitate.  

7. Corespondenţa privind diversele aspecte ale activităţii interne. Raportul. Raportul de 
afaceri. Procesul-verbal. Protocolul. Limbaj de specialitate. 

8. Corespondenţa privată de afaceri. Scrisori de recunoştinţă şi de mulţumire. Scrisori de 
felicitare. Invitaţii. Cărţi de vizită. Limbaj de specialitate. 

9. C.V.-ul europass. Scrisori de referinţă. Motivaţia. Scrisori de intenţie. 
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LIMBA ROMÂNĂ PENTRU ALOLINGVI 
 

Total ore: 30; Puncte credite:  
Autori: BORCOMAN Raisa, conf. univ., dr. 

 CICALĂ Armenia, lect. super. univ. 
 BOICO Tamara, lect. super. univ. 

 
Scopul cursului: formarea competenţelor de comunicare la studenţii alolingvi prin 

intermediul textelor de specialitate din domeniul economic şi pregătirea acestora pentru 
încadrarea în economia naţională. 

 
Obiectivele/rezultatele învăţării: La finalizarea cursului, studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 
• să-şi aprofundeze cunoştinţele privind sistemul şi structura limbii române ca limba a 

doua de comunicare, să-şi perfecţioneze limbajul, deprinderile de comunicare; 
• să-şi dezvolte capacităţile de comprehensiune, de interpretare şi de aplicare a 

conţinuturilor informaţionale, în general, şi ale celor exprimate în textele cu caracter 
economic, în special; 

• să asimileze cuvinte, expresii noi, precum şi termeni din domeniul specialităţilor 
economice, în concordanţă cu situaţia de comunicare şi tema abordată. 

II. La nivel de aplicare: 
• să poată utiliza cunoştinţele acumulate la însuşirea unor discipline cu caracter 

economic care urmează să fie predate în limba română; 
• să aplice cunoştinţele acumulate în lucrul cu literatura de specialitate editată în limba 

română în timpul selectării informaţiei şi traducerii acesteia. 
III. La nivel de integrare: 
• să conceapă, în contextul sociolingvistic actual din Republica Moldova, cunoaşterea 

limbii române, limbă de stat, drept unul din factorii de integrare socială; 
• să utilizeze limba română în activitatea profesională pe care urmează să o desfăşoare;  
• să argumenteze necesitatea studierii şi avantajele cunoaşterii limbii române 

  
Unităţi de conţinut 

1. Iniţiere în studiul disciplinei. Consideraţii generale privind limbajul economic 
/Organizarea sistemului învăţământului universitar din Republica Moldova 

2. Rolul termenilor în construirea limbajului economic / Aspecte ale limbajului din 
domeniul Management 

3. Însuşirea şi utilizarea limbajului economic de către alolingvi. Corectitudinea 
limbajului economic. Greşeli de vocabular / Aspecte ale limbajului din domeniul marketing-ului, 
afacerilor 

4. Greşeli de ordin gramatical specifice vorbitorilor alolingvi / Constituirea Uniunii 
Europene. Perspectivele integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană 

5. Compoziţia cu teme economice. Rolul ei în procesul de predare-învăţare a 
limbajului de specialitate / Aspecte ale limbajului financiar-bancar 

6. Elaborarea unor texte cu destinaţie oficială. Elemente de corespondenţă / 
Angajarea în câmpul muncii 
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LIMBA SI LITERATURA ROMÂNĂ PENTRU ALOFONI 
Total ore: 60; Puncte credite 

 Autori:  RADU Galina, lector superior universitar 
 CULJINSCHI Lilia, lector super. universitar 

 
Scopul cursului: formarea / desăvârşirea abilităţilor de comunicare orală şi scrisă, care sunt 

realizate prin abordarea concomitentă a mai multor compartimente ale limbii: lexic, fonetică, 
gramatică; dezvoltarea capacităţilor de receptare a unui text scris şi de reproducere a acestuia. 

  
Obiectivele/rezultatele învăţării: La finalizarea cursului, studenţii vor fi capabili: 
1. La nivel de cunoaştere: 
• să descrie tipologia cuvântului, resursele stilistice ale vocabularului; 
• să determine modalităţile de corelare a elementelor unui text; 
• să identifice mijloacele gramaticale, lexicale şi stilistice de constituire a comunicării. 

2. La nivel de aplicare: 
• să explice sensurile cuvintelor; 
• să redacteze texte cu caracter utilitar, ştiinţific; 
• să explice, într-un text literar, valorile stilistice ale lexemelor semnificative şi ale 

semnelor de punctuaţie. 
• să generalizeze informaţii comunicative; 

3. La nivel de integrare/creativ: 
• să întreţină dialoguri înlănţuite (comunicarea în grup); 
• să creeze texte comunicative; 
• să utilizeze corect limba română, exprimându-şi mesajul coerent, într-un stil 

funcţional adecvat; 
• să încadreze operele literare ale unor scriitori studiaţi în contextul ideologiilor şi al 

curentelor literare. 
 

Unităţi de conţinut 
Semestrul I 
1. Baladele „Mioriţa”, „Meşterul Manole”. 
2. Dm. Cantemir. „Descrierea Moldovei”. 
3. G. Asachi. Poeziile: „Dochia şi Traian ”, „La Patria”. 
4. V. Alecsandri „Dan, căpitan de plai ”, pastelurile. 
5. Dinastia Haşdeu. Iulia Haşdeu. „Prinţesa Fluture”. 
6. M. Eminescu. „Luceafărul”, „Scrisoarea III ”. 
7. I. Creangă. „Amintiri din copilărie”, „Dănilă Prepeleac”. 
8. Ioan Slavici. Nuvela „Moara cu noroc”. 
9. O. Goga. Poeziile: „Noi”, „Bătrîni”. 
Semestrul II. 
1. G. Coşbuc. Poeziile: „Mama”, „Trei, Doamne şi toţi trei”. 
2. M. Sadoveanu. „Baltagul”. 
3. G. Bacovia. Poeziile: „Plumb”, „Amurg violet”, „Decor”. 
4. N. Labiş. Poemul „Moartea căprioarei”. 
5. L. Rebreanu. Romanul „Ciuleandra”. 
6. I. Druţă. Romanul „Frunze de dor”, Piesele „Păsările tinereţii noastre”, „Frumos şi sfînt”. 
7. G. Vieru. Poeziile „Legămînt”, „Iartă-mă ”, „Răsai”, „Casa meaˮ. 
8. D. Matcovschi. Poeziile: „Părinţii”, „Eminescu”, „Doina” 
9. N. Dabija. Poezia: „Recital de poezii la o casă de copii”. 

10. V. Romanciuc. „De parcă te ascultă Eminescu” 
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PROGRAMAREA ORIENTATĂ PE OBIECT 
Total ore: 120. Puncte credite: 4. 

Autor: Ion LINGA, lect. sup. univ. 
 

Scopul cursului 
Formarea la studenţi a competenţei: de a implementa conceptele POO în realizarea 

produselor-program. 
 

Obiectivele / Rezultatele învăţării 
La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 
• să explice conceptele: obiect, incapsulare, moştenire, polimorfism, şabloane, funcţii 

virtuale, clase polimmorfe; 
• să ştie componentele bibliotecii VCL; 
• să perceapă structura compoziţională a elementelor unei aplicaţii sub Windows. 

II. La nivel de aplicare: 
• să utilizeze componentele bibliotecii VCL; 
• să descompună structural o aplicaţie Windows în componente prin prisma VCL;  
• să folosească eficient componentele din repozitoriu. 

III. La nivel de integrare/creativ: 
• să elaboreze aplicaţii simple sub Windows; 
• să utilizeze şi să ajusteze componentele din repozitoriu ca semifabricate; 
• să propună modalităţi de îmbunătăţire sau reproiectare a aplicaţiilor în uz. 

 
Unităţi de conţinut 

1. Introducere. Noţiunile de bază: Clase şi obiecte. 
Evoluţia teoriilor referitoare la calitate. Conceptul de calitatea: standarde şi cerinţe. Clienţii 

şi produsul unei organizaţii. Modele de management al calităţii. 
2. Mediul Builder. 
Extinderea IDE Builder a clasei: proprietăţi şi evenimente. Paleta de obiecte Builder. 

Repozitoriul. 
3. Moştenirea. 
Moştenirea şi membrii protejaţi. Moştenirea din clase de bază multiple. Constructori, 

destructori şi moştenire. Transmiterea parametrilor spre constructorii clasei de bază. Permiterea 
accesului. Clase de bază virtuale. 

4. Funcţii virtuale şi polimorfism. 
Funcţiile virtuale. Atributul virtual este moştenit. Funcţiile virtuale sunt ierarhizate. Clase 

abstracte. Funcţii virtuale pure. Utilizarea funcţiilor virtuale. Legături iniţiale/ulterioare. 
5. Şabloane. 
Funcţii generice. O funcţie cu două tipuri generice. Supraîncărcarea explicită a unei funcţii 

generice. Restricţii pentru funcţia generică. Aplicarea funcţiilor generice. Clase generice. Un 
exemplu cu două tipuri de date generice. 

Tratarea excepţiilor. Bazele tratării excepţiilor. Utilizarea instrucţiunilor catch. Restricţii. 
 
 

FIABILITATEA SISTEMELOR INFORMATICE (FSI) 
Total ore: 120. Puncte credite: 4. 
Autor: B. DELIMARSCHI, l.s.u. 

 
Scopul cursului 

Formarea la studenţi a competenţei: de elaborare şi exploatare a sistemelor informatice în 
contextul creşterii cerinţelor către fiabilitatea lor. 
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Obiectivele / Rezultatele învăţării 
La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 
• să înţeleagă şi să aplice corect conceptele: fiabilitatea, riscurile de fiabilitate, 

rezervarea componentelor sistemului informatic, pane stabile şi instantanee, inovaţii 
de fiabilitate. 

• să analizeze riscurile de fiabilitate în Sistemele Informatice (SI) şi să compare diverse 
soluţii de fiabilizare, 

• să reliefeze conceptual şi tehnologic structura sistemului de fiabilitate a SI; 
II. La nivel de aplicare: 
• să aplice modele avansate de management în asigurarea fiabilităţii SI, 
• să gestioneze resursele SI în contextul cerinţelor sporite faţă de fiabilitate, 
• să aplice tehnicile avansate de fiabilizare la postul de lucru în SI; 

III. La nivel de integrare/creativ: 
• să formeze condiţiile necesare pentru funcţionarea eficientă a sistemului de fiabilitate 

integrală în SI moderne, 
• să abordeze creativ problema menţinerii nivelului necesar de fiabilitate al SI, 
• să genereze propuneri inovative la aplicarea tehnologiilor avansate de fiabilizare a SI 

 
Unităţi de conţinut 

1. Introducerea în teoria fiabilităţii sistemelor  
Noţiunile principale. Componentele principale ale fiabilităţii SI. Nivele şi etape de evaluare 

ale fiabilităţii SI. Factorul mediului ambiant 
2. Bazele teoriei panelor de sistem 
Curba intensităţii panelor. Prezicerea teoretică a fiabilităţii elementelor sistemului. Pane din 

punctul de vedere al utilizatorului. Pane apărute din motivul uzurii sistemului. Probabilitatea 
apariţiei panelor. Curba transformărilor 

3. Fiabilitatea componentelor SI 
Evaluarea fiabilităţii hardware. Rezervarea mijloacelor tehnice în SI. Evaluarea fiabilităţii 

software. Evaluarea fiabilităţii resurselor informatice. Direcţiile de sporire a fiabilităţii 
componentelor SI. 

4. Modurile de manifestare ale fiabilităţii SI 
Fiabilitatea funcţională a SI. Fiabilitatea efectivă a SI polifuncţionale. Adaptivitatea ca 

factorul sporirii fiabilităţii funcţionale a SI. 
5. Fiabilitatea ca indicator al calităţii SI 
Particularităţile estimării şi analizei fiabilităţii la diferite etape ale ciclului de viaţă a SI. 

Pârghiile de dirijare ale fiabilităţii sistemului informatic 
6. Testarea fiabilităţii SI 
Verificarea curentă şi teste speciale de control a SI. Planificarea procedurilor de testare. 

Corelarea conţinutului testelor utilizate cu domeniul aplicativ al SI. 
 
 

SISTEME DE PLANIFICARE ÎN AFACERI 
Total ore: 150. Puncte credite: 5. 

Autor: COTELNIC Ala, dr.hab., prof. univ. 
 

Scopul cursului 
Formarea la studenţi a competenţei: de elaborare şi implementare a planului de dezvoltare 

economico-socială al unităţii economice 
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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. 

 
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 
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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 
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.  

 
 

CONTABILITATEA IMPOZITELOR 
Total ore: 150. Puncte credite: 5 

Autor: HAREA Ruslan, BAJAN Maia 
 

Scopul cursului 
Contabilitatea impozitelor este o continuare a cursului contabilitate financiară, desfăşurând 

particularităţi ale contabilităţii unor impozite cu o importanţă majoră şi care prezintă unele 
dificultăţi specifice de calculare, administrare şi contabilizare a lor. Cursul dat are ca obiectiv de 
a familiariza studentul cu particularităţile contabilităţii impozitelor şi modului de întocmire a 
declaraţiilor fiscale. 

 
Obiectivele / Rezultatele învăţării 

La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili:  
I. La nivel de cunoaştere:  
 să descrie rolul impozitelor şi deosebirile între contabilitatea financiară şi sistemul 

fiscal în Republica Moldova; 
 să definească taxa pe valoarea adăugată şi să descrie principiile de determinare a 

obligaţiilor fiscale aferente TVA; 
 să expună modului de contabilizare a TVA aferente procurărilor şi livrărilor de bunuri 

şi servicii; 
 să explice accizele, stabilirea subiecţilor impunerii şi a bazei impozabile a acestora;  
 să redea baza impozabilă, modului de determinare şi de contabilizare a taxelor 
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vamale, a taxelor rutiere, precum şi a altor impozite şi taxe generale de stat;  
 să definească baza impozabilă, modului de determinare şi contabilizare a impozitului 

pe bunurile imobiliare, a impozitului funciar, a taxelor locale şi taxelor pentru 
resursele naturale. 

 să interpreteze cerinţele calitative ale informaţiei prezentate de contabilitatea 
impozitelor; 

 să recunoască în diferite contexte impozitele şi taxele la categoriile corespunzătoare; 
II. La nivel de aplicare:  
 să realizeze analize ale unor situaţii practice din domeniul contabilităţii impozitelor; 
 să elaboreze sinteze tematice, evidenţiind domenii de aplicaţie practică a impozitelor 

şi taxelor; 
 să prelucreze datele şi documentele primare în vederea înregistrării impozitului pe 

venit, TVA, accizelor, altor impozite şi taxe atât generale de stat, cât şi celor locale; 
 să analizeze tranzacţiile principale în vederea contabilizării impozitului pe venit, 

TVA, accizelor, altor impozite şi taxe generale de stat, precum şi impozitele şi taxele 
locale; 

 să emită judecăţi asupra unor enunţuri cu conţinut contabil privind impozitele şi 
taxele;  

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

în cadrul entităţii economice, în special. 
 să propună strategii pentru interpretarea şi contabilizarea impozitelor şi taxelor; 
 să dezvolte soluţii unor probleme contabile teoretice şi practice; 
 să explice modul de întocmire a Declaraţiilor fiscale (Declaraţia cu privire la 

impozitul pe venit, Declaraţia TVA, Declaraţia privind accizele etc.) şi perioadele de 
prezentare a acestora; 

 să dezvolte ipoteze personale pentru explicarea unor situaţii contabile. 
 

Unităţile de conţinut 
1. Contabilitatea impozitului pe venit 
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. Contabilitatea taxei pe valoare adăugată 
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. Contabilitatea accizelor 
Noţiunea şi importanţa bilanţului contabil. Conţinutul şi structura bilanţului contabil. 

Modificările bilanţiere influenţate de operaţiile economice.  
4. Contabilitatea altor taxe şi impozite generale de stat 
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 
conturi. Dubla înregistrare şi formulele contabile. Conturile sintetice şi analitice: aplicarea şi 
corelaţia acestora. Balanţa de verificare şi importanţa ei.  

5. Contabilitatea taxelor şi impozitelor locale 
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. 
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MARKETING 
Total ore: 150. Puncte credite: 5. 

Autor: GANGAN Svetlana, dr., conf. univ. 
GAUGAŞ Tatiana, lector superior 

 
Scopul cursului 

Formarea la studenţi a competenţei:  
Disciplina “Marketing” 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; 
• 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 

 
 

67 



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 
 
 

 
FISCALITATE 

Total ore: 150. Puncte credite: 5. 
Autori: conf. univ., dr. CHICU Nadejda, conf. univ.,dr. KUZMINA Olga,  

lector sup. DANDARA Marina, lector sup. BALABAN Ecaterina,  
lector sup. MEŞTER Rodica, lector sup. BULGAC Corina 

 
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; 
• 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. 
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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. 

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. 
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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. 

 
 

BAZELE CIBERNETICII ECONOMICE 
Total ore – 150 ore, 

P.C - 5. 
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, 
• 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. 
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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. 
 
 

STRUCTURI DE DATE ÎN PROGRAMAREA LOGICĂ 
 

Total ore - 60. Puncte credite. - 2. 
Autor: Vitalie COTELEA, conf. univ., dr.hab. 

 
Scopul cursului 

Disciplina “Structuri de date în programarea logică” este menită să formeze aptitudini 
legate de proiectarea unor structuri de date care să permită scrierea unor programe performante. 
Formarea unor deprinderi de reprezentare a obiectelor statice şi de prelucrare a obiectelor 
dinamice, precum şi capacitatea de control a performantelor programului relativ la raportul 
memorie consumată / viteza de execuţie. 

 
Obiectivele/rezultatele învăţării 

La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 
• cunoaşterea fundamentelor formale necesare pentru înţelegerea metodelor şi 

algoritmilor de prelucrare a structurilor de date; 
• familiarizarea cu procesul de scriere a programelor eficiente. 

II. La nivel de aplicare: 
• utilizarea structurilor de date la limbajului de programare logică. 

III. La nivel de integrare/creativ: 
• achiziţia unor experienţe în utilizarea diferitor structuri. 

 
Conţinutul cursului: 

1. Reprezentarea datelor prin relaţii şi termeni 
2. Structurarea termenilor 
3. Abstracţia procedurală şi abstractizarea datelor 
4. Tehnici de sortare a secvenţelor 
Sortarea naivă. Sortarea prin inserţie. Metoda bulei. Sortarea rapidă. 
5. Stive şi cozi 
6. Tratarea mulţimilor 
Reprezentarea explicită prin liste. Reprezentarea explicită a elementelor mulţimii prin fapte. 

Descrierea implicită a elementelor mulţimilor. Semantici ale predicatului submultime/2. 
7. Arbori, Grafuri, Matrice 
Reprezentarea relaţională. Reprezentarea arborilor binari. Parcurgerea arborilor binari. 

Crearea şi căutarea arborilor binari. Noţiuni de bază. Moduri de reprezentare. Parcurgerea 
grafurilor. Reprezentarea matricilor. Operaţii asupra matricilor. 
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INTEGRARE INFORMAŢIONALĂ EUROPEANĂ 
Total ore – 120 ore. 

P.C. -4  
Autor: Tamara ZACON, dr., conf. univ. 

 
Scopul cursului 

 Formarea la studenţi a competenţei: Formarea deprinderilor de bază necesare pentru: 
înţelegerea importanţei integrării informaţionale; identificarea beneficiilor provenite din 
dezvoltarea societăţii informaţionale; analiza politicii UE în domeniul societăţii informaţionale; 
analiza evoluţiei Republicii Moldova către societatea informaţională. 

 
Obiectivele / Rezultatele învăţării 

La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: să analizeze infrastructura informaţională 
din cadrul unităţilor social-economice de nivel micro şi macroeconomic. 

I. La nivel de cunoaştere: 
• să explice conceptele: societate informaţională, infrastructură informaţională, 

resurse informaţionale, e-business etc. 
• să analizeze diverse strategii de dezvoltare a societăţii informaţionale. 
• să reliefeze aspectele integrării informaţionale europene. 

II. La nivel de aplicare: 
• să analizeze rezultatele aplicării strategiilor de dezvoltare a societăţii 

informaţionale; 
• să aplice principiile de integrare informaţională;  

III. La nivel de integrare/creativ: 
• să propună modalităţi de îmbunătăţire a relaţiilor informaţionale dintre unităţile 

social-economice şi alte organisme. 
• să elaboreze proiecte informaţionale pentru USE. 

 
Unităţi de conţinut 

Introducere. Noţiuni de bază privind societatea informaţională. 
Aspecte generale privind societatea informaţională. Noţiuni de bază. Infrastructura 

Informaţională. 
Resurse Informaţionale 
Aspecte ale societăţii informaţionale. 
Principalele dimensiuni ale societăţii informaţionale. Fundamentele tehnologice ale 

societăţii informaţionale. Importanţa TIC pentru economie. Implicaţiile socio-culturale ale TIC. 
Dimensiunea ştiinţifică a societăţii informaţionale. Latura juridică a societăţii informaţionale. 
Administraţia în societatea informaţională. 

Politica UE pentru societatea informaţională. 
Instituţiile UE şi rolul acestora în IIE. Etapele politicii Uniunii Europene pentru Societatea 

Informaţională. i-2010-2013 - O Societate Informaţională Europeană pentru dezvoltare şi 
încadrare în câmpul muncii. Agenda digitală pentru Europa 2020.  

Principiile de baza ale politicii UE pentru societatea informaţională. 
Concurenţa. Armonizarea (interconectare şi interoperabilitate). Finanţarea privată. 

Diversitatea lingvistică şi culturală. Confidenţialitatea datelor private. Cooperarea internaţională. 
Promovarea societăţii informaţionale. Educaţie pentru societatea informaţională.  

Evoluţia RM către societatea informaţională. 
Indicatori economici. Accesul populaţiei la tehnologiile informaţionale şi comunicaţii. E-

business. E-cultură. E-educaţie. E-ştiinţă. E-medicină. TIC în administraţia publică (AP). 
Evoluţia pieţei: sectorul audiovizual. 
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Strategia Naţională de edificare a societăţii informaţionale - „Moldova electronică”. 
Politica de edificare a societăţii informaţionale în RM. Strategia naţională de edificare a 

societăţii informaţionale în RM. Planul de acţiuni pentru realizarea Strategiei Naţionale de 
edificare a societăţii informaţionale – “Moldova electronică”. Strategia de dezvoltare a sectorului 
tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor pentru anii 2012-2015. Strategia e-Moldova 2020. 

Republica Moldova din perspectiva integrării informaţionale în UE. 
Aspecte ale integrării informaţionale europene a RM. Prevederile Planului de Acţiuni UE-

RM în domeniul TIC. Colaborarea internaţională (la nivel global) în domeniul TIC. Colaborarea 
regională în domeniul TIC. Colaborarea bilaterală în domeniul TIC. Portalul guvernamental .  

 
 

PROGRAME APLICATIVE (PA) 
Total ore: 90. Puncte credite: 3. 

Autor: B. DELIMARSCHI, l.s.u. 
 

Scopul cursului 
Formarea la studenţi a competenţei: de formare a mediului tehnologic eficient prin 

implementarea aplicaţiilor informatice complimentare Sistemului informaţional existent. 
 

Obiectivele / Rezultatele învăţării 
La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 
• să înţeleagă şi să aplice corect conceptele: resurse informatice asociate, Program 

Aplicativ, aplicaţii informatice complimentare, metode de alegere a produselor 
Software, testarea aplicaţiilor informatice, programe aplicative utilitare; 

• să analizeze performanţele programelor aplicative şi să compare diverse soluţii de 
implementare a lor; 

• să reliefeze conceptual şi tehnologic componenţa suitei de programe aplicative 
complimentare; 

II. La nivel de aplicare: 
• să analizeze necesităţile tehnologice în utilizarea programelor aplicative, 
• să integreze programele aplicative achiziţionare/elaborate în procesele informaţional-

tehnologice existente, 
• să utilizeze eficient programele aplicative implementate în sectorul de activitate; 

III. La nivel de integrare/creativ: 
• să formeze condiţii optime de desfăţurare a tehnologiei informaţionale prin integrarea 

funcţională a Sistemului corporativ cu aplicaţii complimentare, 
• să genereze propuneri inovative la optimizarea componentelor Sistemului 

informaţional prin implementarea/excluderea modulelor. 
 

Unităţi de conţinut 
1. Rolul Programelor Aplicative în tehnologii informaţionale moderne 
Definirea Programului Aplicativ (PrAp). Structura PrAp. Modele de interacţiune a 

aplicaţiilor informatice. Forme de complimentare funcţională prin implementarea PrAp. Canale 
de distribuţie a PrAp. Studii de caz.  

2. Formarea suitei relevante din PrAp 
Tehnicile de analiză a necesităţilor în extinderea funcţională a Sistemului Informatic (SI) 

existent. Metode de căutare a soluţiilor optime pentru suplinirea necesităţilor funcţionale a SI. 
Metode de analiză comparative a PrAp. Forme de unificare şi integrare a PrAp în suită. Studii de 
caz. 
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3. Testarea PrAp 
Scopurile şi sarcinile testării PrAp. Formele de testare a PrAp. Particularităţile testării 

tehnologice a PrAp. Particularităţile testării funcţionale a PrAp. Standardizarea şi certificarea 
PrAp. Etapele testării. Structura rapoartelor cu rezultatele testării. Studii de caz. 

4. PrAp utilitare 
Sarcinile de extindere a funcţionalităţii gestiunii resurselor calculatorului. PrAp utilitare 

autonome. Suite de PrAp. Particularităţile PrAp utilitare de comprimare. Particularităţile PrAp 
utilitare de securizare. Particularităţile PrAp utilitare pentru optimizarea resurselor informatice. 
Studii de caz. 

  
 

PRACTICA DE PRODUCŢIE 
Total ore – 270 ore. 

P.C. -9. 
Autor: Tamara ZACON, dr., conf. univ. 

 
Scopul practicii 

Formarea la studenţi a competenţei: Formarea deprinderilor de bază necesare pentru 
integrarea efectivă în activitatea productivă a unităţilor social-economice (USE) contribuind în 
acest fel la însuşirea şi fixarea cunoştinţelor teoretice dobândite în timpul anilor de studii. 

 
Obiectivele / Rezultatele învăţării 

La finalizarea practicii studenţii vor fi capabili: să execute proiecte informatice, bazate pe 
tehnologii informaţionale moderne, pentru diverse activităţi specifice unităţilor social-
economice de nivel macro- şi microeconomic. 

I. La nivel de cunoaştere: 
• să explice conceptele: proiect informatic, sistem informatic economic,  
• să analizeze diverse metodologii de realizare a proiectelor informatice.  
•  să reliefeze componentele de structură generală, organizatorică şi funcţională a SIE. 

II. La nivel de aplicare: 
•  să analizeze rezultatele activităţii din perspectiva proiectelor informatice; 
•  să aplice principiile de organizare a proiectelor informatice;  
•  să realizeze proiecte informatice. 

III. La nivel de integrare/creativ: 
• să propună modalităţi de îmbunătăţire a activităţii unităţilor social-economice prin 

realizarea proiectelor informatice; 
• să elaboreze proiecte informatice pentru USE. 

 
Unităţi de conţinut 

1. Studiul de ansamblu al USE. 
2. Studiul activităţii pentru care se va elabora proiectul informatic. 
3. Studiul sistemului informaţional existent. 
4. Descrierea rezultatelor obţinute. 
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PRACTICA DE LICENŢĂ 
Total ore – 270 ore. 

P.C. -9. 
Autor: Tamara ZACON, dr., conf. univ. 

 
Scopul practicii 

Formarea la studenţi a competenţei: Formarea deprinderilor de bază necesare pentru 
integrarea efectivă în activitatea productivă a unităţilor social-economice (USE) contribuind în 
acest fel la însuşirea şi fixarea cunoştinţelor teoretice dobândite în timpul anilor de studii. 

Obiectivele / Rezultatele învăţării 
La finalizarea practicii studenţii vor fi capabili: să execute proiecte informatice, bazate pe 

tehnologii informaţionale moderne, pentru diverse activităţi specifice unităţilor social-
economice de nivel macro- şi microeconomic. 

I. La nivel de cunoaştere: 
• să explice conceptele: proiect informatic, sistem informatic economic,  
• să analizeze diverse metodologii de realizare a proiectelor informatice,  
• să reliefeze componentele de structură generală, organizatorică şi funcţională a SIE. 

II. La nivel de aplicare: 
• să analizeze rezultatele activităţii din perspectiva proiectelor informatice; 
• să aplice principiile de organizare a proiectelor informatice;  
• să realizeze proiecte informatice. 

III. La nivel de integrare/creativ: 
• să propună modalităţi de îmbunătăţire a activităţii unităţilor social-economice prin 

realizarea proiectelor informatice; 
• să elaboreze proiecte informatice pentru USE. 

 
Unităţi de conţinut 

1. Acumularea materialului pentru teza de licenţă. 
2. Elaborarea variantei de bază a tezei de licenţă. 
3. Realizarea primei variante a proiectului informatic, care va fi reprezentat în teza de 

licenţă. 
 
 

SISTEME INFORMATICE (SI) 
Total ore – 90 ore. 

P.C. -4  
Autor: Tamara ZACON, dr., conf. univ. 

 
Scopul cursului 

Formarea la studenţi a competenţei: Formarea deprinderilor de bază necesare pentru 
asigurarea unui cadru conceptual privind abordarea proiectelor informatice pentru unităţile 
social-economice de nivel macro- şi microeconomic. 

 
Obiectivele / Rezultatele învăţării 

La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: să execute proiecte informatice, bazate pe 
tehnologii informaţionale moderne, pentru diverse activităţi specifice unităţilor social-
economice de nivel macro- şi microeconomic. 

I. La nivel de cunoaştere: 
• să explice conceptele: proiect informatic, sistem informatic economic, proiectare 

intrări SIE, proiectare ieşiri SIE, proiectare bază informaţională, proceduri automate 
ale SIE, 

• să analizeze diverse metodologii de realizare a proiectelor informatice,  
•  să reliefeze componentele de structură generală, organizatorică şi funcţională a SIE. 
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II. La nivel de aplicare: 
• să analizeze rezultatele activităţii din perspectiva proiectelor informatice; 
• să aplice principiile de organizare a proiectelor informatice;  
• să realizeze proiecte informatice. 

III. La nivel de integrare/creativ: 
• să propună modalităţi de îmbunătăţire a activităţii unităţilor social-economice prin 

realizarea proiectelor informatice; 
• să elaboreze proiecte informatice pentru USE. 

Unităţi de conţinut 
1. Sisteme informatice microeconomice. 
Importanţa SI microeconomice. Clasificarea SI microeconomice: Sisteme de sprijinire a 

conducerii strategice; Sisteme de sprijinire a procesului decizional; Sisteme de informare a 
conducerii; Sisteme de prelucrare a tranzacţiilor; Sisteme de birotică; Sisteme expert. 
Componentele funcţionale ale SI de nivel microeconomic. 

2. Sistem informatic de producţie integrat. 
Noţiuni de bază. Obiective. Caracteristicile generale ale unui SIPI. Structura SIPI. Sistem 

flexibil de fabricaţie. 
3. Sistem informatic privind pregătirea tehnică a fabricaţiei. 
Esenţa economico-organizatorică a SI PTF. SSI privind calcularea aplicabilităţii pieselor şi 

unităţilor montabile în articolul fabricat . SSI privind calcularea normativelor de materiale pentru 
articolul fabricat. 

4. Sisteme informatice macroeconomice. 
Sistemul Informatic Naţional. Sistemul informatic “Registrul de stat al unităţilor de drept”. 

Sistemul informatic “Registrul de stat al populaţiei”. Sistemul informatic “Registrul de stat al 
Transportului”. SI de căutare şi de acces la RIS “ACCES-1”. Sistemul Informatic Integrat 
“Managementul Documentelor”. 

 
 

ECONOMETRIE 
 Total: 60 ore. Puncte credite: 2 

 Autor Ion PÂRŢACHI, prof.univ.,dr. 
 

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: 
• să alcătuiască diferite modele şi culege, prelucra informaţia necesară pentru a le 

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

utiliza rezultatele modelarii econometrice pentru elaborarea de prognoze.  
III.  La nivel de integrare/creativ: 
• să obţină abilitaţi în delimitarea metodelor eficiente pentru diferite situaţii.  
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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 

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. 

 
 

PROGRAMAREA DOCUMENTELOR STRUCTURATE 
Total ore – 90 ore. P.C. -3  
Autor: ---------------------- 

 
Scopul cursului 

Disciplina “Programarea documentelor structurate” este menită să formeze cunoştinţe 
teoretice şi deprinderi practice în domeniul documentelor electronice, documentelor tipizate şi 
procesate automat. Prin "procesate" se subînţelege crearea acestora, precum şi posibilitatea 
prelucrării datelor ce sunt transmise prin intermediul lor. 
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Obiectivele / Rezultatele învăţării 
I. La nivel de cunoaştere: 
• studierea noţiunilor teoretice privind documentele, marcajul şi prezentarea, soluţiilor 

tehnice şi dificultăţilor automatizării schimbului de documente,  
• formarea deprinderilor de bază necesare pentru producerea şi consumul programatic 

a diferitor documente – marcate sau nemarcate.  
II. La nivel de aplicare: 
• utilizarea pachetelor aplicative şi interfeţelor oferite de acestea pentru a accelera 

dezvoltarea soluţiilor bazate pe aceste tipuri documente. 
III. La nivel de integrare/creativ: 
• configurarea şi intercomunicarea între sisteme utilizând mesaje structurate în 

intranet/internet.  
 

Unităţi de conţinut 
1. Introducere. 
Documente structurate. Conţinut şi prezentare. Conţinut şi delimitare. Markup. Taguri. 

SGML XML DTD. 
2. XML 1.0. 
Elemente. Atribute. Text. whitespace. XML bine format. XML Valid. 
3. Programarea documentelor. 
DOM. Noduri. Document. Document fragment. Element. Atribut. Text. Date. XHTML. 

SAX. Elemente de programare XML în FLASH, AJAX, PHP Elemente de programare XML în 
FLASH, AJAX, PHP  

4. Spaţii de nume. 
Coliziuni de nume. Declararea spaţiilor de nume. Prefixarea numelor = Qualifying. Scopul 

Spaţiilor de nume. Spaţiul de nume implicit. 
5. XSL 
XSLF. CSS. CSS-DOM. Dynamic HTML. XForms. XSLT. Transformari. XPath. 
6. XML Schema 
Deficienţe DTD. Scheme XML in XML. Structuri. Tipuri de date. Modele şi contexte. 

Elemente simple. Elemente compuse. 
7. Căutare in XML 
XPath. XLink. XPointer. XQuery 
8. Web Servicii 
XML Protocol. SOAP. WSDL. Web Semantic (OWL, RDF..) 
 
 

4. Administrator de program – COSTAŞ Ilie, dr. hab., prof. univ. 
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