
Programul de studii 362  

MARKETING ŞI LOGISTICĂ 
1. Descriere generală 

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

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

Forma de organizare - Învăţământ la zi (cu durata de 3 ani de studii), învăţământ cu frecvenţă redusă 
(cu durata de 4 ani de studii). 

Scopuri educaţionale şi profesionale – Programul are scopul să formeze personalităţi integre, 
proactive şi competente, capabile să se realizeze profesional în mediul economic local şi internaţional. În 
acest context, de rând cu o pregătire fundamentală (teorie economică, matematică economică, informatică 
economică, statistică, finanţe, dreptul afacerilor, management, studierea limbilor moderne etc.) şi cunoştinţe 
economice generale (în domeniul corespondenţei economice, geoeconomiei etc.), studenţii beneficiază de o 
instruire de specialitate pe probleme de bază ale teoriei şi practicii de marketing, fiind axată pe cercetarea 
pieţei, a consumatorului şi a altor factori ai mediului de marketing; planificarea şi realizarea activităţilor 
privind politicile de produs, de preţ, de plasament şi de promovare; organizarea departamentului de marketing 
al întreprinderii, logistica comercială. Totodată, absolvenţii domeniului de formare Marketing şi Logistică vor 
fi capabili să activeze atât în firmele comerciale, cât şi cele non-profit.  

 Programul permite studenţilor să obţină următoarele competenţe-cheie: 
 

Competenţe pentru specialitatea: Marketing şi Logistică 
Competenţe-cheie 

specifice Descrierea competenţelor 

 La finalizare studentul trebuie să fie capabil: 
Cunoştinţe 

fundamentale 
Să demonstreze cunoştinţe şi comprehensiune în următoarele domenii: 
1. Teorie economică – geneză, esenţă, metodologia şi metoda, legităţi economice 
2. Marketing – elaborarea şi realizarea politicii de marketing a întreprinderii 
3. Logistică – manipularea fizică a produselor din sfera de producţie spre cea de consum 
4. Pieţe – studierea, funcţionarea şi dezvoltarea pieţelor de resurse, bunuri şi servicii  
5. Clienţi – factori de influenţă, procese de cumpărare şi consum, modele de consum  
6. Management – organizarea activităţilor organizaţiei 
7. Drept – cunoaşterea legislaţiei privind antreprenoriatul şi întreprinderile, micul 

business, protecţia consumatorului, publicitatea din Republica Moldova 
8. Finanţe – conţinut, analize economico-financiare, utilizarea contabilităţii şi a altor 

sisteme financiare  
9. Sisteme informaţionale – dezvoltarea şi exploatarea sistemelor informaţionale cu 

impact asupra realizării funcţiilor marketingului în organizaţie  
10. Tehnologii informaţionale şi de comunicare – cunoaşterea şi utilizarea tehnologiilor 

informaţionale şi de comunicaţie în domeniul marketingului şi a afacerilor  
Competenţe de 

cercetare 
11. Să organizeze procesul de cercetare în marketing 
12. Să identifice problemele de marketing din întreprindere (scopul cercetării) 
13. Să înainteze ipoteze la demararea cercetării şi să estimeze bugetul necesar cercetării, 

să optimizeze cheltuielile pentru cercetare 
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14. Să colecteze informaţii atât din surse primare, cât şi secundare de informare 
15. Să selecteze şi să aplice metodele de cercetare în marketing, potrivit scopului urmărit 
16. Să prelucreze şi să analizeze informaţiile şi datele rezultate din cercetare 
17. Să tragă concluzii pe marginea cercetării realizate şi să înainteze propuneri în baza 

scopului urmărit 
18. Să elaboreze rapoarte privind cercetarea de marketing 
19. Să implementeze schimbarea în organizaţie  

Capacitatea de a 
vinde  

20. Să iniţieze programe de promovare şi stimulare a vânzărilor 
21. Să posede tehnicile de vânzare şi promovare, utilizate în marketing 
22. Să adapteze tehnicile de vânzare la specificul clienţilor 
23. Să comunice convingător şi eficient  
24. Să influenţeze / modeleze comportamentul consumatorului conform obiectivelor de 

marketing 
Competenţe de 
organizare şi 

gestionare  
(a activităţilor, 

oamenilor, resurselor) 

25. Să organizeze activitatea de marketing din întreprindere 
26. Să asigure desfăşurarea activităţilor în conformitate cu legile şi normele stabilite 
27. Să ajusteze activitatea la cerinţele clienţilor  
28. Să adopte decizii optime în condiţii de certitudine, incertitudine, risc  
29. Să analizeze mediul intern şi extern de marketing al organizaţiei  
30. Să elaboreze strategii de marketing în organizaţie 
31. Să evalueze şi să îmbunătăţească eficienţa şi eficacitatea activităţilor de marketing  
32. Să se automotiveze  
33. Să evalueze în mod consecvent propriul proces de învăţare şi să-şi identifice nevoile 

de învăţare  
34. Să sporească eficienţa propriei activităţi  
35. Să creeze relaţii de lucru productive  
36. Să formeze echipe şi să dezvolte colaborarea  
37. Să asigure şi să gestioneze utilizarea eficientă a resurselor materiale, financiare şi 

informaţionale 
38. Să organizeze un sistem informaţional de marketing dinamic şi eficient 

Competenţe de 
proiectare 

39. Să elaboreze proiecte  
40. Să coordoneze realizarea proiectelor  
41. Să ajusteze implementarea proiectelor la schimbările mediului de faceri 

Competenţe etice 42.  Să identifice posibilităţile de conlucrare cu specialiştii din alte departamente, 
domenii, profesii 

43. Să cunoască aria de competenţă şi implicare a specialiştilor în marketing 
44. Să demonstreze corectitudine faţă de clienţi, parteneri, publicul organizaţiei 

 
Regulile de evaluare – Competenţele studenţilor pe parcursul studiilor se apreciază cu note de la 10 la 

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

Examinarea finală – Studiile se finalizează cu susţinerea examenului de licenţă (la proba fundamentală 
Teoria economică şi la specialitate Marketing) 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 marketing poate activa în calitate de economist; agent de 
achiziţii; agent comercial; specialist marketing şi vânzări; specialist publicitate la întreprinderi şi organizaţii 
din diverse ramuri ale economiei naţionale sau iniţia propria afacere. 
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2. Planul de studii 
MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA 

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE A MOLDOVEI 
 

 COORDONAT          APROBAT 
 Ministerul Educaţiei         la şedinţa Senatului A.S.E.M. 
al Republicii Moldova    Planul de învăţământ 

ciclul I (licenţă) „____” _____________ 200_ 
___________________________ Facultatea: Business şi Administrarea Afacerilor Proces verbal Nr._________ 

Domeniul general de studii: 36. Ştiinţe Economice 
„ _____” _____________200__ Domeniul de formare profesională: 362. Marketing şi Logistică Rector A.S.E.M., 

Specialitatea: 362.1 Marketing şi Logistică profesor universitar 
Nr. de înregistrare___________ Numărul total de credite de studiu:180 

Titlul obţinut: Licenţiat în ştiinţe economice _____________Gr. Belostecinic 
Baza admiterii: BAC, Colegiu 

Forma de organizare a învăţământului: cu frecvenţa la Zi 
 

ANUL I de STUDIU SEMESTRUL I 

Nr. de 
ordine 

Denumirea 
disciplinei 

Codul 
discipl. 

T
ot

al
 o

re
 

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

N
r.

  P
.C

. 

Fo
rm

a 
 d

e 
ev

al
ua

re
 

Ore în auditoriu 

A
ct

iv
ita

te
a 

 
in

di
vi

du
al

ă 
a 

st
ud

en
tu

lu
i (

or
e)

 

T
ot

al
 

din care 
T

ot
al

 
din care 

preleg. 

pr/sem
 

labor. 

în 
plan 

în 
sem pr

el
eg

 

pr
./s

em
. 

la
bo

r.
 

 Discipline obligatorii 

1. 1. Teorie economică I 
(Microeconomie) 

F.01.O.001.21 150 60 30 30 - 90 4 2 2 - 5 E 

2. 2. Matematică 
economică 

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

3. 3. Informatică 
economică 

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

4. 4. 
Marketing I 
(general şi business 
to business)  

S01.O.004.12 180 60 30 30 - 120 4 2 2 - 6 E 

5. 5. 
Merceologia şi 
expertiza mărfurilor 
alimentare  

S.01.O.005.14 150 60 30 30 - 90 4 2 2 - 5 E 

6. 6. Limba străină I F.01.O.006.33 120 60 - 60 - 60 4 - 4 - 4 E 
7. 7. Educaţie fizică I G.01.O.007.15 30 30 - 30 - - 2 - 2 - - V 

  Total ore discipline obligatorii 930 390 134 210 46 540 26 9 14 3 30 6E, 
1V 

  Discipline la libera alegere: 
8. 8. Bazele informaticii G.01.L.008.63 60 30 14 - 16 30 2 1 - 1 2 E 

9. 9. 

Limba română 
(pentru alolingvi) 
*pentru deţinătorii 
de Bacalaureat 

G.01.L.009.24 60 30 14 16 - 30 2 1 1 - 2 E 

  Total ore discipline obligatorii şi 
discipline la libera alegere 1050 450 162 226 62 600 30 11 15 4 34 8E, 

1V 
 

 Decanul facultăţii Şef catedră  
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ANUL I de STUDIU SEMESTRUL II  

Nr. 
crt. 

Denumirea 
disciplinei 

Codul 
discipl. 

T
ot

al
 o

re
 

I n c l u s i v 
Ore pe 

săptămână 
în auditoriu 

N
r.

P.
C

. 

Fo
rm

a 
de

 e
va

lu
ar

e 

Ore în auditoriu 

A
ct

iv
ita

te
a 

in
di

vi
du

al
ă 

a 
st

ud
en

tu
lu

i (
or

e)
 

T
ot

al
 

din care 

în 
plan 

în 
sem T

ot
al

 

din care 

pr
el

eg
. 

Pr
/s

em
 la
bo

r.
 

Pr
el

eg
. 

Pr
./s

em
. 

L
ab

or
 

Discipline obligatorii 

10.  1. 
Teorie 
economică II 
(Macroeconomie) 

F.02.O.010.21 150 60 30 30 - 90 4 2 2 - 5 E 

11.  2. 

Marketing II 
(general şi 
business to 
business)  

S.02.O.011.12 180 60 30 30 - 120 4 2 2 - 6 E 

12.  3. Bazele 
contabilităţii 

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

13.  4. Filosofie  U.02.O.013.43 120 60 30 30 - 60 4 2 2 - 4 E 
14.  5. Statistică F.02.O.014.62 120 60 30 30 - 60 4 2 2 - 4 E 
15.  6. Limba străină II F.02.O.015.33 120 60 - 60 - 60 4 - 4 - 4 E 
16.  7. Geoeconomie G.02.O.016.25 90 30 16 14 - 60 2 1 1 - 3 E 
17.  8. Educaţie fizică II G.02.O.017.15 30 30 - 30 - - 2 - 2 - - V 

  Total ore discipline obligatorii 930 420 166 254 - 510 28 11 17 - 30 7E, 
1V 

  Discipline la libera alegere 

18.  1. 
Ecologie şi 
protecţia 
mediului 

G.02.L.018.25 60 30 16 14 - 30 2 1 1 - 2 E 

 Total ore discipline obligatorii  şi 
discipline la libera alegere 990 450 182 268 - 540 30 12 18 - 32 8E, 

1V 
 

 
 Decanul facultăţii           Şef catedră  
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ANUL II de STUDIU SEMESTRUL III  

  

Nr. crt. 

Denumirea 
disciplinei 

Codul 
discipl. 

T
ot

al
 o

re
 

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

N
r.

.P
.C

. 

Fo
rm

a 
 d

e 
ev

al
ua

re
 Ore în auditoriu 

A
ct

iv
ita

te
a 

in
di

vi
du

al
ă 

a 
st

ud
en

tu
lu

i (
or

e)
 

T
ot

al
 

din care 

în 
plan 

în 
sem T

ot
al

 

din care 

pr
el

eg
. 

 
pr

/s
em

 

la
bo

r.
 

pr
el

eg
. 

pr
./s

em
. 

la
bo

r.
 

Discipline obligatorii 

19.  1. Comportamentul 
consumatorului S.03.O.019.12 120 60 30 30 - 60 4 2 2 - 4 E 

20.  2. Agromarketing S.03.O.020.12 150 60 30 30 - 90 4 2 2 - 5 E 

21.  3. Contabilitatea 
întreprinderii F.03.O.021.52 150 60 30 30 - 90 4 2 2 - 5 E 

22.  4. Dreptul afacerilor  F.03.O.022.23 150 60 30 30 - 90 4 2 2 - 5 E 

23.  5. 
Merceologia şi 
expertiza mărfurilor 
nealimentare S.03.O.023.14 120 60 30 30 - 60 4 2 2 - 4 E 

24.  6. Corespondenţă 
economică G.03.O.024.23 90 44 16 28 - 46 3 1 2 - 3 E 

  Total ore discipline obligatorii 780 344 166 178 - 436 23 11 12 - 26 6E 
25.  7. O disciplină opţională (la alegere) de orientare către alt domeniu la ciclul II, masterat, din: 

 7.1 Psihologie social-
economică M.03.A.025.22 120 60 30 30 - 60 4 2 2 - 4-5 E 

 7.2 Economie mondială 
şi REI M.03.A.025.31             

 7.3 Preţuri şi tarife M.03.A.025.45             
 7.4 Econometrie M.03.A.025.62             
 7.5 Programare WEB M.03.A.025.61             

 7.6 Altă disciplină echivalentă din 
ASEM sau altă universitate 

            

 Total ore discipline obligatorii şi opţionale 900 404 196 208 - 496 27 13 14 - 30 7E 
  Discipline la libera alegere 

26.  1. Eticheta omului de 
afaceri G.03.L.026.21 60 30 16 - 14 30 2 1 1 - 2 E 

Total ore discipline obligatorii, opţionale şi 
discipline la libera alegere 960 434 212 208 14 526 29 14 15 - 32 8E 

 
 Decanul facultăţii        Şef catedră  
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ANUL II de STUDIU SEMESTRUL IV  

Nr. 
crt. 

Denumirea 
disciplinei 

Codul 
discipl. 

T
ot

al
 o

re
 

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

N
r.

 P
.C

. 

Fo
rm

a 
de

 e
va

lu
ar

e 

Ore în auditoriu 

A
ct

iv
ita

te
a 

in
di

vi
du

al
ă 

a 
st

ud
en

tu
lu

i 
(o

re
) 

T
ot

al
 

din care 
 

în  
plan 

în 
sem Total 

din care 
 

preleg. 
 
 

 
pr/sem 

 
labor. 

pr
el

eg
. 

pr
./s

em
. 

la
bo

r.
 

Discipline obligatorii 

27.  1. Bazele 
antreprenoriatului 

S.04.O.027.11 120 60 30 30 - 60 4 2 2 - 4 E 

28.  2. Finanţe F.04.O.028.42 120 60 30 30 - 60 4 2 2 - 4 E 

29.  3. Marketingul 
serviciilor 

S.04.O.029.12 120 60 30 30 - 60 4 2 2 - 4 E 

30.  4. Tehnici 
promoţionale 

S.04.O.030.12 120 60 30 30 - 60 4 2 2 - 4 E 

31.  5. 
Cercetări de 
marketing / 
proiect de an 

S.04.O.031.12 180 60 30 - 30 120 4 2 - 2 6 E /  
cu 

notă 

32.  6. 
Sisteme 
informatice în 
marketing 

S.04.O.032.61 120 44 14 - 30 76 3 1 - 2 4 E 

 Total ore discipline obligatorii 780 344 164 120 60 436 23 11 8 4 26 7E 
33.  7. O disciplină opţională (la alegere) de orientare către alt domeniu la ciclul II, masterat, din: 

 7.1 Cultura afacerilor M.04.A.033.11 120 60 30 30 - 60 4 2 2 - 4-
5 

E 

 7.2 Comerţ 
internaţional 

M.04.A.033.31             

 7.3 Contabilitate 
managerială 

M.04.A.033.51             

 7.4 Asigurări şi 
reasigurări 

M.04.A.033.42             

 7.5 Sondaje şi anchete  M.04.A.033.62             

 7.6 

Altă disciplină 
echivalentă din 
ASEM sau altă 
universitate 

             

 Total ore discipline obligatorii şi opţionale 900 404 194 150 60 496 27 13 10 4 30 8E 
 Discipline la libera alegere 

34.  8. Design şi estetică 
în Marketing 

S.04.L.034.12 60 30 16 14 - 30 2 1 1 - 2 E 

 

Total ore discipline 
obligatorii, opţionale şi 
discipline la libera 
alegere 

 

960 434 210 164 60 526 29 14 11 4 32 9E  

 
Decanul facultăţii         Şef catedră 
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 ANUL III de STUDIU SEMESTRUL V  

Nr. crt. 

Denumirea 
disciplinei 

Codul 
discipl. 

T
ot

al
 o

re
 

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

N
r.

 P
.C

. 

Fo
rm

a 
 d

e 
ev

al
ua

re
 

Ore în auditoriu 

A
ct

iv
ita

te
a 

in
di

vi
du

al
ă 

a 
st

ud
en

tu
lu

i (
or

e)
 

T
ot

al
 

din care 

în 
plan 

în 
sem T

ot
al

 

din care 

pr
el

eg
. 

Pr
/s

em
 

la
bo

r.
 

Pr
el

eg
. 

Pr
./s

em
. 

L
ab

or
 

Discipline obligatorii 

35.  1. Marketing 
internaţional S.05.O.035.12 120 60 30 30 - 60 4 2 2 - 4 E 

36.  2. 
Analiza activităţii 
economico-
financiare S.05.O.036.53 150 60 30 30 - 90 4 2 2 - 5 E 

37.  3. Logistică S.05.O.037.12 150 60 30 30 - 90 4 2 2 - 5 E 
38.  4. Management F.05.O.038.11 150 60 30 30 - 90 4 2 2 - 5 E 

39.  5. 

Integrare 
economică şi  
Economie 
Europeană U.06.O.039.31 90 30 16 14 - 60 2 1 1 - 3 E 

 Total ore discipline obligatorii 660 270 136 134 - 390 18 9 9 - 22 5E 
40.  6. O disciplină opţională (la alegere) din următoarele discipline de diferenţiere a specializării: 

 6.1 Cybermarketing S.05.A.040.61 120 44 14 - 30 76 3 1 - 2 4 E 

 6.2 Marketing social-
politic S.05.A.040.12 120 44 30 14 - 76 3 2 1 - 4 E 

41.  7 O disciplină opţională (la alegere) de orientare către alt domeniu la ciclul II, masterat, din: 

 7.1 Managementul 
riscurilor în afaceri M.05.A.0410.11 120 60 30 30 - 60 4 2 2 - 4-5 E 

 7.2 Management în 
sfera socială M.05.A.0410.22             

 7.3 Transporturi de 
mărfuri M.05.A.041.14             

 7.4 Metode şi tehnici 
fiscale M.05.A.041.42             

 7.5 Contabilitatea 
impozitelor M.05.A.041.52             

 7.6 

Altă disciplină 
echivalentă din 
ASEM sau altă 
universitate 

             

 Total ore discipline obligatorii şi opţionale 900 374 180 164 30 526 25 12 11 2 30 7E 
 Discipline la libera alegere 
42.  1. Oenologie S.05.L.042.14 60 30 16 14 - 30 2 1 1 - 2 E 

 

Total ore discipline 
obligatorii, opţionale şi 
discipline la libera 
alegere 

 

960 404 196 178 30 556 27 13 12 2 32 

8E 

 
Decanul facultăţii         Şef catedră 
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 ANUL III de STUDIU (activitatea didactică - 4 săptămâni) SEMESTRUL VI  

Nr. 
crt. 

Denumirea 
disciplinei 

Codul 
discipl. 

T
ot

al
 o

re
 

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

N
r.

 P
.C

. 

Fo
rm

a 
 d

e 
ev

al
ua

re
 

Ore în auditoriu 
Activitatea 
individuală 

a 
studentului 

(ore) 

T
ot

al
 

din care 

în 
plan 

în 
sem T

ot
al

 

din care 

pr
el

eg
. 

pr
/s

em
 

la
bo

r.
 

pr
el

eg
. 

pr
./s

em
. 

la
bo

r.
 

Discipline obligatorii 
43.  1. Tehnici de vânzări S.06.O.043.12 150 40 24 16 - 110 - - - - 5 E 
44.  2. Practica de 

producţie 
S.06.O.044.12 270 - - - - 270 - - - - 9 cu 

notă 
45.  3. Practica de licenţă S.06.O.045.12 180 - - - - 180 - - -  6 cu 

notă 
 Total ore discipline obligatorii 600 40 24 16 - 560 - - - - 20 3E 
46.  4. O disciplină opţională (la alegere) din următoarele discipline de diferenţiere a specializării: 
 4.1 Marketing turistic S.06.O.046.12 150 40 24 16 - 110 - - - - 5 E 
 4.2 Marketingul 

teritoriilor  
S.06.O.046.12             

 Total ore discipline obligatorii şi opţionale 750 80 48 32 - 670    - 25 4E 
 Discipline la libera alegere 
47.  1. Protecţia 

proprietăţii 
intelectuale 

S.06.L.047.26 60 24 16 8 - 36    - 2 E 

 Total ore discipline obligatorii, opţionale şi 
discipline la libera alegere 

810 104 64 40 - 706 24 20 4 - 27 5E 

 Total ore discipline obligatorii  
 şi opţionale în planul de învăţământ 5730 2276 1026 1084 166 3454 169 84 75 10 175 46E, 

2V 
 Examenele de licenţă           5  
 Total puncte credite acumulate           194  

 
 
 
 EXAMENELE şi TEZA de LICENŢĂ 

Nr. d/o D e n u m i r e a  Puncte credite 
1. Marketing 2 
2. Teorie economică 1 
3. Teza de licenţă 2 

 
 

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

Total ore: 150. Puncte credite: 5. 
Autor: Elena CARA, dr., conf. univ. 

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

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

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

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

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

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

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

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

III. La nivel de integrare/creativ: 
• studenţii trebuie să obţină abilitaţi 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.  
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.  

 
 

9 



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.  
 

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

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

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

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

 
Obiectivele/rezultatele învăţării 

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

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

dirijării fenomenelor economice. 
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II. La nivel de aplicare: 
• să fie capabil să aplice metodele matematice însuşite în problemele reale care includ 

calcule, estimări, aproximări; 
• să găsească acele metode de prezentare a rezultatelor, ţinute în vederea posibilităţii de 

aplicare mai uşoară a datelor. 
III. La nivel de integrare: 
• să poată analiza situaţiile şi problemele concrete şi alege metodele respective cât mai 

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

 
Unităţi de conţinut 

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

diferenţiala funcţiei compuse.  
2. Derivate pe o direcţie. Gradientul funcţiei. 

Derivate pe o direcţie. Gradientul funcţiei de mai multe variabile. Derivate parţiale şi 
diferenţiale de ordin superior. 

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

Extreme condiţionate. Metoda multiplicatorilor lui lagrange. Aplicaţii. 
4. Ecuaţii diferenţiale ordinare de ordinul întâi. 

Ecuaţii diferenţiale ordinare de ordinul întâi. Soluţie generală şi soluţie particulară. 
Teorema cauchy (teorema de existenţă şi unicitate a soluţiei). Sensul geometric al soluţiei. 
Ecuaţii diferenţiale cu variabile separabile. Ecuaţii diferenţiale omogene, liniare de ordinul întâi. 

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

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

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

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

7. Metoda jordan-gauss de rezolvare a sistemelor de ecuaţii liniare.  
Aplicarea la rezolvarea unor probleme economice (balanţa dintre ramuri) 

8. Noţiuni de variabile de bază şi variabile libere, soluţie generală şi particulară.  
Soluţii de bază (inclusiv şi nenegative) şi aflarea lor. 
9. Probleme economice care duc la modele de programare liniară.  
Soluţii admisibile şi proprietăţile lor. Interpretarea geometrică şi metoda grafică. 
10. Soluţii de bază admisibile. 
Trecerea de la o soluţie de bază admisibilă la alta. Principiul de optimalitate a soluţiei de bază 

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

Metoda bazei artificiale cu coeficienţi de penalizare. 
12. Probleme reciproc duale. 
Proprietăţile cuplului „primal-dual”. Teoremele fundamentale ale dualităţii. Sensul economic 

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

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

bază ale problemei de transport. Determinarea soluţiei de bază admisibile iniţiale (metoda colţului 
nord-vest; metoda costului minim). 

 
 

INFORMATICA ECONOMICĂ 
Total ore: 150  

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

 
Scopul cursului 

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

 
Obiectivele / Rezultatele învăţării 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vederea elaborării unor modele, algoritmi universali pentru automatizarea proceselor de 
prelucrare şi prezentare a datelor respective.  
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Unităţi de conţinut 
• Informatica economică. MS Excel – mijloc de prelucrare a informaţiei economice. 
Scurte date referitoare la evoluţia şi importanţa informatizării societăţii. Importanţa 

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

• Calcule în Excel, reprezentarea grafică a datelor.  
Posibilităţi sporite ale aplicaţiilor prin utilizarea modului de afişare, formulelor, funcţiilor 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Funcţia LINEST – instrument eficient pentru analiză a datelor. Noţiune de sistem informatic, 
componentele de bază. Posibilităţi şi exemple de realizare a unui sistem informatic în baza aplicaţiei 
Access. 
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MARKETING (GENERAL ŞI BUSINESS TO BUSINESS) 
 

Total ore: 360. puncte credite: 12. 
Autori: Gr. BELOSTECINIC acad. al AŞM dr.hab., prof.univ. 

Oxana SAVCIUC, dr., conf. univ. 
 

Scopul cursului 
Formarea la studenţi a competenţei:  
Disciplina “Marketing general şi industrial” prevede un complex de noţiuni, fenomene, tehnici 

şi modalităţi legate de investigarea şi aprecierea pieţei de desfacere, 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 general şi industrial”; 
• să studieze şi să definească conceptele de bază, metodele şi principiile disciplinei 

“Marketing general şi industrial”: 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 general şi industrial”. 
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 cerceteze dimensiunile şi structura pieţei industriale şi de larg consum; 
• să cunoască nivelele şi componentele produsului şi conţinutul procesului de creare a 

noilor produse, implicit componentele calităţii produsului; 
• să creeze şi să promoveze mărci de succes, să elaboreze strategii eficiente de 

poziţionare a produselor şi mărcilor în cadrul pieţei; 
• să selecteze şi să gestioneze canalele de distribuţie a mărfurilor industriale şi de larg 

consum, să elaboreze strategii eficiente de distribuţie; 
• să formeze submixul promoţional prin prisma diferitor metode de apreciere a bugetului 

promoţional; 
• să utilizeze metodele existente de formare a preţurilor în funcţie de factorii de 

influenţă; 
• să cunoască alternativele strategice în formarea preţurilor; 
• să conştientizeze problematica organizării activităţii de marketing în cadrul 

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

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 

• Conceptul de marketing şi funcţiile lui în economia de piaţă 
Apariţia şi dezvoltarea marketingului, Esenţa marketingului, Domeniile şi specializarea 

marketingului. 
• Mediul de marketing al întreprinderii 
Conţinutul şi rolul mediului de marketing al întreprinderii. Micromediul de marketing şi 

factorii care îl formează. Macromediul de marketing al întreprinderii şi factorii care îl formează.  
• Piaţa în viziunea de marketing 
Conţinutul şi tipologia pieţei. Piaţa întreprinderii şi piaţa produsului. Sfera şi profitul pieţei 

întreprinderii. Dimensiunile pieţei întreprinderii. Căi de extindere a pieţei întreprinderii. 
Particularităţile pieţei de bunuri de utilizare productivă. 

• Cercetarea de marketing 
Conţinutul, domeniile şi tipologia cercetărilor de marketing. Organizarea şi desfăşurarea 

cercetărilor de marketing. Metode şi tehnici de cercetare în marketing. 
• Cercetarea comportamentului consumatorului (utilizatorului) 
Analiza comportamentului consumatorului şi factorii care influenţează decizia de cumpărare. 

Procesul deciziei de cumpărare. Particularităţile comportamentului de cumpărare al utilizării 
industriale. Procesul de cumpărare în cadrul pieţei industriale. 

• Studierea pieţei 
Rolul şi sfera investigaţiilor de piaţă. Factorii evoluţiei pieţei. Cercetarea dimensiunilor şi 

structurilor pieţei. Studierea cererii de mărfuri. Cercetarea ofertei. Particularităţile cererii şi ofertei în 
cadrul pieţei de bunuri de utilizare productivă. 

• Previziuni de marketing 
Conţinutul şi rolul previziunilor de marketing. Tipologia metodelor de previziune. 
• Politici de marketing 
Esenţa şi conţinutul politicii de marketing. Tipuri de strategii de marketing. 
 Conceptul de marketing mix.  
• Politica de produs în mixul de marketing 
Noţiuni generale privind conceptul de produs. Produsul în viziunea marketing. Conţinutul 

politicii de produs. Ciclul de viaţă al produsului. Procesul de creare a noilor produse în viziunea 
marketing. Strategii tipice în domeniul produsului. 

• Politica de preţ în mixul de marketing 
Esenţa politicii de preţ. Corelaţia dintre preţ şi celelalte componente ale mixului de marketing. 
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Factorii consideraţi în stabilirea preţurilor. Procedura elaborării politicii de preţ. Strategii posibile în 
stabilirea preţurilor. Variaţii ale preţurilor 

• Politica de distribuţie ca componentă a mixului de marketing 
Conţinutul şi rolul distribuţiei. Fluxuri economice generate de distribuţie. Dimensiunile şi 

categoriile canalelor de distribuţie. Tipologia intermediarilor. Distribuţia fizică a mărfurilor. 
Principalele operaţiuni logistice. Alternative strategice de distribuţie. 

• Distribuţia bunurilor industriale 
Particularităţile generale a distribuţiei bunurilor industriale . Alternative strategice de 

distribuţie a întreprinderilor industriale. Criterii de alegere a canalelor de distribuţie a bunurilor de 
utilizare productivă. Distribuţia directă a bunurilor industriale. Distribuţia directă a bunurilor 
industriale prin intermediul întreprinderilor de comerţ cu ridicata (angrosişti independenţi). 
Distribuţia directă a bunurilor industriale prin intermediari comerciali (angrosişti independenţi). 
Gestiunea forţelor vânzării în întreprinderile industriale. 

• Politica de promovare ca componentă a mixului de marketing 
Conţinutul şi rolul promovării vânzărilor. Publicitatea (reclama) comercială ca componentă a 

politicii de promovare. Promovarea, stimularea vânzărilor şi manifestări promoţionale. Relaţii 
publice (public reletions). Vânzările personale. Elaborarea şi realizarea strategiilor promoţionale. 
Tipuri de strategii. 

• Organizarea activităţii de markeiting 
Compartimentul de marketing şi locul lui în sistemul organizatoric şi de conducere al 

întreprinderilor industriale. Organizarea internă a compartimentului de marketing. 
• Planificarea strategică în marketing 
Conţinutul procesului de planificare strategică în marketing. Conţinutul şi tipologia 

programelor de marketing. Elaborarea şi implementarea programelor de marketing. 
 
 

MERCEOLOGIA ŞI EXPERTIZA MĂRFURILOR ALIMENTARE 
 

Total:150. Puncte credite: 5. 
Autor: Alina HANDRABURA, lect. superior 

 
Scopul cursului 

Studierea cursului „Merceologia şi expertiza mărfurilor alimentare” are menirea de a elucida 
în detaliu problematica complexă a mărfurilor alimentare şi particularităţile expertizei acestora. 

 
Obiectivele/ Rezultatele învăţării 

La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 
• să definească şi să explice conceptele de: marfă alimentară, calitate, cerinţe de calitate, 

nivelul calităţii, caracteristică merceologică a mărfurilor alimentare, procedură de 
expertiză, mărfuri alimentare falsificate etc.; 

• să explice importanţa economică, compoziţia chimică, utilitatea şi valorile (funcţiile) 
mărfurilor alimentare; 

• să clasifice mărfurile alimentare şi să descrie reprezentanţii de bază; 
• să caracterizeze sortimentul de mărfuri alimentare; 
• să descrie procedura şi metodologia desfăşurări expertizei mărfurilor alimentare; 
• să cunoască direcţiile de falsificare a mărfurilor alimentare. 
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II. La nivel de aplicare: 
• să aplice metode şi tehnici de colectare şi analiză a informaţiilor şi datelor în cercetările 

merceologice şi expertizele mărfurilor alimentare; 
• să aplice metode cantitative şi calitative în cercetările merceologice şi expertizele 

mărfurilor alimentare; 
• să identifice cauzele care determină abateri calitative în cazul mărfurilor alimentare; 
• să analizeze şi să aprecieze sortimentul comercial de mărfuri alimentare; 
•  să efectueze recepţia cantitativă şi calitativă a mărfurilor alimentare; 
• să efectueze expertize merceologice (cantitative, calitative, informaţionale, 

sortimentale etc.) mărfurilor alimentare; 
• să întocmească un raport/act de expertiză. 

III. La nivel de integrare/creativ: 
• să exprime argumentat atitudinea sa faţă de calitatea şi sortimentul de mărfuri 

alimentare; 
• să argumenteze şi să utilizeze corect informaţiile obţinute în urma cercetărilor 

merceologice şi a expertizelor mărfurilor alimentare; 
• să propună modalităţi de îmbunătăţire a calităţii şi sortimentului de mărfuri alimentare. 

 
Unităţi de conţinut 

1. Rolul şi importanţa ştiinţei mărfurilor alimentare în activitatea economică 
Semnificaţia şi obiectul de studiu al Merceologiei şi expertizei mărfurilor alimentare. 

Conexiunea merceologie cu alte ştiinţe. Metodele de cercetare ale mărfurilor alimentare. Sistematica 
mărfurilor alimentare.  

 2. Compoziţia chimică a mărfurilor alimentare 
Importanţa compoziţiei chimice în evaluarea calităţii mărfurilor alimentare. Clasificarea 

substanţelor chimice din mărfurile alimentare după criteriile: origine, importanţa în metabolismul 
organismului uman, modul de pătrundere în produse etc. Rolul şi importanţa substanţelor chimice la 
formarea proprietăţilor mărfurilor alimentare: apa, elementele minerale, lipidele, glucidele, 
proteinele, vitaminele, enzimele, hormonii etc. 

3. Calitatea mărfurilor alimentare 
Definirea şi semnificaţia noţiunilor de calitate, cerinţele calităţii, proprietate, caracteristici de 

calitate, clasă de calitate funcţiile calităţii, indicii de calitate, indicatori de calitate, utilitate etc.  
Ipostazele calităţii. Factorii care determină şi influenţează calitatea mărfurilor alimentare în 

producţie şi în comerţ.  
Funcţiile (valorile) calităţii: nutritivă, plastică, energetică, catalitică, terapeutică, 

psihosenzorială şi estetică, igienică etc. 
4. Fundamentele teoretice ale expertizei mărfurilor alimentare 
Noţiunea de expertiză. Funcţiile şi caracteristicile de bază. Obiectele de cercetare. Calitatea de 

expert şi condiţiile cerute pentru a fi expert. 
Procedura de efectuare a expertizei mărfurilor – acceptarea expertizei, pregătirea expertizei, 

investigarea de specialitate a mărfurilor expertizate şi întocmirea raportului de expertiză. 
Surse de litigii generatoare de expertize: surse de litigii datorate fabricantului, surse de litigii 

din etapele circuitului tehnico-economic al produsului. 
 5. Categorii şi tipuri de expertize specifice mărfurilor alimentare 
Categorii de expertize. Gruparea tipurilor de expertize pe domenii de activitate. Principalele 

criterii de clasificare: conţinut, scop, caracter, mod de prezentare, domeniu de aplicare, numărul de 
specialişti ce efectuează expertiza etc. 
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Tipuri de expertize – expertiza documentală, expertiza informaţională, expertiza cantităţii, 
expertiza calităţii, expertiza igienico-sanitară, expertiza fitosanitară, expertiza sanitar-veterinară şi 
expertiza tehnologică.  

6. Fructele, legumele şi produsele derivate 
Starea actuală şi perspectivele dezvoltării legumiculturii şi pomiculturii în Republica Moldova, 

importanţa ramurii în dezvoltarea economiei naţionale. Normele fiziologice de consum ale fructelor 
şi legumelor.  

Clasificarea fructelor şi legumelor. Valoarea nutritivă şi particularităţile compoziţiei chimice. 
Condiţiile de păstrare, fenomenele şi procesele de influenţă asupra calităţii în timpul păstrării. 
Cerinţele faţă de calitate şi caracteristica indicilor care formează proprietăţile de consum. 

Produsele obţinute prin procesarea fructelor şi legumelor: produse murate, marinate, congelate, 
deshidratate, conservate. 

 7. Cerealele şi produsele derivate 
Direcţiile generale de cultivare a cerealelor în Republica Moldova şi însemnătatea lor pentru 

economia naţională. Valoarea de consum a cerealelor. Starea consumului şi comercializării 
cerealelor. Clasificarea cerealelor. Structura şi compoziţia chimică a bobului de cereale, valoarea 
nutritivă şi proprietăţile de consum. 

Indicii şi cerinţele faţă de calitate. Ambalarea şi păstrarea cerealelor. Procesele care decurg în 
cereale în timpul păstrării. 

Caracteristica merceologică a crupelor şi făinurilor, pâinii şi produselor de panificaţie, pastelor 
făinoase – compoziţia chimică şi valoarea nutritivă, materii prime şi auxiliare, modul de obţinere, 
clasificarea şi caracteristica sortimentului, cerinţele de calitate, direcţii de falsificare. 

 8. Produsele de cofetărie 
Starea, actualitatea şi perspectivele producerii şi comercializării produselor de cofetărie în 

Republica Moldova. Semnificaţia şi locul pe piaţa de consum a produselor de cofetărie, valoarea 
alimentară, componenţa chimică, caracteristica materiei prime de bază şi auxiliare, clasificarea şi 
caracteristica sortimentului: 

produselor de cofetărie zaharoase – ciocolata, bomboanele, caramelele, drajeurile, dulciurile 
orientale etc. 

produselor de cofetărie făinoase – biscuiţii, turtele dulci, napolitanele etc. 
Cerinţele de calitate. Direcţiile de falsificare. Ambalarea, marcarea şi condiţiile de păstrare. 
9. Produsele gustative 
Generalităţi despre produsele gustative. Particularităţile compoziţiei chimice. Acţiunea 

fiziologică asupra organismului uman. Semnificaţia în alimentaţia omului. Clasificarea generală a 
produselor gustative şi descrierea grupelor constituente: produsele stimulente (ceai, cafea etc.), 
mirodeniile şi condimentele, băuturile alcoolice (vinuri, divinuri, rachiu, rom, wisky, calvados, 
punci, lichior), slabalcoolice (bere, cvas) şi nealcoolice (ape minerale, băuturi carbogazoase, 
sucuri). 

Proprietăţile de consum şi particularităţile comerciale ale produselor gustative. Metodele de 
obţinere. Indicii de calitate. Surse de litigii generatoare de expertize. Condiţiile de păstrare, ambalare 
şi marcare. 

10. Grăsimile alimentare 
Starea, actualitatea şi perspectivele producerii şi comercializării grăsimilor alimentare în 

Republica Moldova. Importanţa grăsimilor alimentare în alimentaţia omului şi normele de consum. 
Compoziţia chimică şi valoarea alimentară a grăsimilor. Uleiurile vegetale: caracteristica 

materiilor prime, tehnologia de obţinere, sortimentul, cerinţe de calitate. Grăsimile de origine 
animală: materiile prime, metodele de prelucrare, sortimentul şi cerinţele de calitate. Grăsimile 
hidrogenate: materiile prime, sortimentul, cerinţele de calitate, importanţa nutritivă. 

 
 

18 



11. Ouăle şi produsele din ouă  
Starea, actualitatea şi perspectivele producerii şi comercializării ouălor în Republica Moldova. 

Importanţa ouălor în alimentaţia omului şi normele de consum. 
Compoziţia chimică şi valoarea nutritivă a ouălor diferitor specii de păsări. Structura oului. 

Clasificarea, caracteristica tipurilor şi categoriilor de ouă. Condiţiile de păstrare, ambalare şi 
marcare. Procesele ce au loc în timpul păstrării. Defectele ouălor. Cerinţele de calitate şi 
caracteristica indicilor, care condiţionează proprietăţile de consum. 

Produsele, rezultatele prelucrării ouălor: produse congelate din ou (melanjul, albuşul, 
gălbenuşul), praful de ouă. Indicii şi cerinţele de calitate. 

12. Laptele şi produsele din lapte 
Starea, perspectivele de producere şi normele de consum a laptelui şi produselor lactate în RM. 

Importanţa laptelui în alimentaţie. Caracteristica laptelui ca materie primă pentru obţinerea 
produselor lactate. Clasificarea produselor lactate. Caracteristica merceologică a principalelor grupe 
sortimentale de produse lactate: laptele (pasteurizat, sterilizat), laptele praf, conservele din lapte, 
brânzeturile, produsele lactate acide, untul, îngheţata etc.). Metodele de obţinere. Indicii de calitate. 
Surse de litigii generatoare de expertize. Condiţiile de păstrare, ambalare şi marcare. 

13 Carnea şi produsele din carne 
Starea, actualitatea şi perspectivele dezvoltării producerii, aprovizionării populaţiei, 

consumului, şi comercializării cărnii în Republica Moldova. Principalele întreprinderi producătoare 
de carne, competitivitatea lor pe piaţa de consum, compoziţia chimică şi valoarea nutritivă, normele 
fiziologice de întrebuinţare a cărnii. Procesele ce au loc în carne după sacrificare. Cerinţele faţă de 
calitatea cărnii şi clasificarea cărnii pe categorii de calitate. Sortimentul produselor din carne – 
subprodusele din carne, produsele sărate, produsele afumate, produsele de mezelărie, conservele din 
carne, semifabricatele din carne. Metodele de obţinere. Indicii de calitate. Surse de litigii 
generatoare de expertize. Condiţiile de păstrare, ambalare şi marcare. 

14 Peştele şi produsele din peşte 
Starea şi perspectivele producerii, comercializării şi consumului peştelui şi produselor din 

peşte în Republica Moldova. Valoarea nutritivă şi particularităţile compoziţiei chimice a peştilor. 
Normele de consum. Clasificarea peştilor. Particularităţile distinctive şi caracteristica merceologică 
a principalelor familii de peşti.  

Tipurile şi sortimentul actual de peşte şi produse din peşte comercializat – peştele viu, peştele 
refrigerat, peştele congelat, peştele sărat, peştele marinat, peştele afumat, conservele şi 
semiconservelor din peşte, icrele, fructele de mare etc. Metodele de obţinere. Indicii de calitate. 
Surse de litigii generatoare de expertize. Condiţiile de păstrare, ambalare şi marcare. 
 

LIMBA ENGLEZĂ DE AFACERI 
Total ore în auditoriu: sem. I - 60  

Total ore studiu individual: sem. I - 60 
Nr. credite: sem. I – 4 

 Autori: Natalia HIOARĂ, lector univ.,  
Parascovia GROZAV, lector sup.,  
Luminiţa DIACONU, lector univ., 

Natalia VOLOHOVA, lector universitar  
 

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

competenţelor lingvistice şi socio-culturale în domeniul afacerilor. 
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Obiectivele / Rezultatele învăţării 
La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 

• să stăpânească un vocabular suficient şi structuri gramaticale necesare pentru a se 
descurca, parafrazând pe alocuri în cazul subiectelor ca: viaţa profesională, natura 
muncii, condiţiile de muncă, salariul etc. 

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

• să producă scrisori de intenţie, CV-uri etc. 
II. La nivel de aplicare: 

• să producă prezentări şi expozeuri în forma orală şi scrisă, pe teme ce ţin de domeniul 
de specialitate.  

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

reacţiilor dorite din partea interlocutorului.   
III. La nivel de integrare: 

• să descrie cu mijloace simple formarea şi experienţa sa profesională şi academică, şi să 
răspundă la întrebări cu privire la aceste lucruri (de exemplu, participare la un interviu, 
aplicarea la un post). 

• să se informeze (de exemplu, la o agenţie de amplasare în câmpul muncii) asupra 
naturii muncii, condiţiile profilul postului, salariul etc. 

 
Unităţi de conţinut 

Semestrul I 
• The three sectors of the economy. 
• Management and Cultural Diversity 
• Company Structure.Company website. Presenting your Company. 
• Work and Motivation 
• Recruitment 
• Labour Relations 
• Production 

 
 

TEHNICI DE COMUNICARE ÎN AFACERI (ENGLEZA) 
 

Total ore în auditoriu: sem. II - 60  
Total ore studiu individual: sem. II - 60 

Autori: Natalia HIOARĂ, lector universitar,  Parascovia GROZAV, lector superior, 
 Luminiţa DIACONU, lector universitar, Natalia VOLOHOVA, lector universitar 

 
Scopul cursului 

Cursul vizat va familiariza studenţii cu limbajul economic, tehnici de comunicare scrisă şi 
orală în domeniul afacerilor. 

 
Obiectivele / Rezultatele învăţării 

La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 
• să abordeze spontan subiecte privind interesele sale şi domeniul său profesional; 
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• să înţeleagă o limbă orală standard în direct sau la radio, video asupra unor subiecte din 
domeniul specialităţii; 

• să înţeleagă ideile principale din texte complexe pe teme concrete sau abstracte. 
II. La nivel de aplicare: 
• să expună şi să justifice opiniile precum şi susţinerea lor cu pertinenţă; 
• să iniţieze şi să susţină o convorbire cu eficacitate şi naturaleţe. 

III. La nivel de integrare: 
• să se integreze într-o conversaţie de durată asupra subiectelor din domeniul de afaceri; 
• să comunice eficient într-un mediu de afaceri germanofon. 

 
Unităţi de conţinut 

 
Semestrul II 

 
• Products and Brands 
•  Marketing. Market Structure and Competition 
• Advertising. Promotional Tools 
• Efficiency and Employment. Business Ethics 
• The Role of Government 
• International Trade 
• Economics and Ecology 

 
 

LIMBA FRANCEZĂ DE AFACERI sem. I 
 

Total ore în auditoriu: sem. I - 60  
Total ore studiu individual: sem. I - 60 

Nr. credite: sem. I – 4 
Autor: Lilia DÎRUL, lector superior univ. 

 
Scopul cursului 

Cursul vizat are drept scop familiarizarea studenţilor cu limbajul economic, şi dezvoltarea 
competenţelor lingvistice şi socio-culturale în domeniul afacerilor. 

 
Obiectivele / Rezultatele învăţării 

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

• să stăpânească un vocabular suficient şi structuri gramaticale necesare pentru a se 
descurca, parafrazând pe alocuri în cazul subiectelor ca: viaţa profesională, natura 
muncii, condiţiile de muncă, salariul etc.; 

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

• să producă scrisori de intenţie, CV-uri etc. 
II. La nivel de aplicare: 

• să producă prezentări şi expozeuri în forma orală şi scrisă, pe teme ce ţin de domeniul 
de specialitate;  

• să înţeleagă documente autentice scrise şi orale; 
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• să formuleze întrebări clare în vederea obţinerii informaţiilor, răspunsurilor sau 
reacţiilor dorite din partea interlocutorului.   

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

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

• să se informeze (de exemplu, la o agenţie de amplasare în câmpul muncii) asupra 
naturii muncii, condiţiile profilul postului, salariul etc. 

 
Unităţi de conţinut 

• La recherche d’un emploi. Engager du personnel. Les grandes étapes de la recherche d’un 
emploi. Comprendre une petite annonce. Poser sa candidature. La lettre de motivation. Le 
Curriculum vitae. L’entretien d’embauche. 

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

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

• Entreprendre. Le profil du créateur. Les étapes de création de l’entreprise. Le plan d’affaires. 
• Diriger. Les types de patrons. Le portrait du patron idéal. 
• L’entreprise et son marché. La connaissance du marché. La politique du produit. La 

politique de la distribution. 
 
 

TEHNICI DE COMUNICARE ÎN AFACERI (FRANCEZĂ) sem.II 
 

Total ore în auditoriu: sem. II - 60  
Total ore studiu individual: sem. II - 60 

Nr. credite: sem. II – 4 
Autor: Valentina DAMIAN, lector superior univ. 

 
Scopul cursului 

Cursul vizat va familiariza studenţii cu limbajul economic, tehnici de comunicare scrisă şi 
orală în domeniul afacerilor. 

 
Obiectivele / Rezultatele învăţării 

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

• să abordeze spontan subiecte privind interesele sale şi domeniul său profesional; 
• să înţeleagă limba franceză orală standard în direct sau la radio, video asupra unor 

subiecte din domeniul specialităţii; 
• să înţeleagă ideile principale din texte complexe pe teme concrete sau abstracte. 

II. La nivel de aplicare: 
• să expună şi să justifice opinii precum şi să le susţină cu pertinenţă; 
• să iniţieze şi să susţină o convorbire cu eficacitate şi naturaleţe. 

III. La nivel de integrare: 
• să se integreze într-o conversaţie de durată asupra subiectelor din domeniul de afaceri; 
• să comunice eficient într-un mediu de afaceri francofon. 
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Unităţi de conţinut 
• La communication au cœur du management. Définition et objectifs de la communication. 

Typologie de la communication. 
• L’information et la communication. La définition et le rôle de l’information. Les étapes du 

traitement de l’information. Les sources de l’information.  
• La politique de communication. La publicité. Les formes de la publicité. La campagne 

publicitaire. Le langage de la publicité. 
• Participer à une réunion. Les types de réunions. Les techniques de réunions. Diriger une 

réunion. 
• Les négociations. La définition de la négociation. Les types de négociation. Les stratégies 

de la négociation. Les négociations commerciales.  
 
 

LIMBA GERMANĂ DE AFACERI 
Total ore în auditoriu: sem. I - 60  

Total ore studiu individual: sem. I - 60 
Nr. credite: sem. I – 4 

Autor: Stella HÎRBU, lector superior univ. 
 

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

competenţelor lingvistice şi socio-culturale în domeniul afacerilor. 
 

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

• să stăpânească un vocabular suficient şi structuri gramaticale necesare pentru a se 
descurca, parafrazând pe alocuri în cazul subiectelor ca: viaţa profesională, natura 
muncii, condiţiile de muncă, salariul etc.; 

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

• să producă scrisori de intenţie, CV-uri etc. 
II. La nivel de aplicare: 

• să producă prezentări şi expozeuri în forma orală şi scrisă, pe teme ce ţin de domeniul 
de specialitate;  

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

reacţiilor dorite din partea interlocutorului.   
III. La nivel de integrare: 

• să descrie cu mijloace simple formarea şi experienţa sa profesională şi academică, şi să 
răspundă la întrebări cu privire la aceste lucruri (de exemplu, participare la un interviu, 
aplicarea la un post); 

• să se informeze (de exemplu, la o agenţie de amplasare în câmpul muncii) asupra 
naturii muncii, condiţiile profilul postului, salariul etc. 
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Unităţi de conţinut 
 

Semestrul I 
• Berufsprofile. Berufs-und Tätigkeitsprofile im kaufmännischen Bereich. ; Jobwelten. 

Bewerbungsschreiben; Lebenslauf / CV – Schreiben;  
•  Der Mensch im Mittelpunkt – Rechte, Pflichten, Schutz. Fachwortschatz: Arbeits- und 

Tarifvertrag; Gewerkschaften; Arbeitsschutz Bereiche, wo es Betriebsräte gibt nennen und 
beschreiben. 

• Management . In die Projektarbeit einsteigen. Ergebnisse werten – Ziele vereinbaren. 
Fachwortschatz: Aufforderungsprofile: Mitarbeiter und Führungskräfte. 

• Unternehmensprofile. Betrieb Groß-, Mittel- und Kleinbetriebe; Versorgungs- und 
Erwerbsbetriebe; Betriebsmittel, Aufbau und Organisation.  

• Die Rechtsform des Unternehmens. Der Kaufmann und seine Firma Die 
Einzelunternehmen; Die offene Handelsgesellschaft (OHG); Die Kommanditgesellschaft 
(KG); Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH); Die Aktiengesellschaft (AG).  

•  Standort des Betriebes. Industriegebiete – Ansiedlungspräferenzen Verkehrswege –
Transportkosten – Wettbewerbsfähigkeit; Standortfaktoren benennen und werten; 
Standortauswahl begründen. 

•  Projekt: Unternehmensporträt. Unternehmensprofil Projektstrukturplan entwerfen; 
Unternehmen nach Größe, Rechtsform und Leistungserstellung klassifizieren; Kenndaten 
zusammenfassend darstellen und auswerten; Angebotspalette beschreiben; Die Ertragslage 
darstellen 

 
 

TEHNICI DE COMUNICARE ÎN AFACERI (GERMANĂ) 
 

Total ore în auditoriu: sem. II - 60  
Total ore studiu individual: sem. II - 60 

Nr. credite: sem. II – 4 
Autor: Stella HÎRBU, lector superior univ. 

 
Scopul cursului 

Cursul vizat va familiariza studenţii cu limbajul economic, tehnici de comunicare scrisă şi 
orală în domeniul afacerilor. 

 
Obiectivele / Rezultatele învăţării 

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

• să abordeze spontan subiecte privind interesele sale şi domeniul său profesional; 
• să înţeleagă o limbă orală standard în direct sau la radio, video asupra unor subiecte din 

domeniul specialităţii; 
• să înţeleagă ideile principale din texte complexe pe teme concrete sau abstracte. 

II. La nivel de aplicare: 
• să expună şi să justifice opiniile precum şi susţinerea lor cu pertinenţă; 
• să iniţieze şi să susţină o convorbire cu eficacitate şi naturaleţe. 

La nivel de integrare: 
• să se integreze într-o conversaţie de durată asupra subiectelor din domeniul de afaceri. 
• să comunice eficient într-un mediu de afaceri germanofon. 
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Unităţi de conţinut 
 

Semestrul II 
• Das Produkt und seine Entwicklung. Charakteristika von Produkten; Produkte 

beschreiben; eine Produktidee werten; Schritte – Produkt -innovation darstellen; 
Produktlebenszyklus und Aufgaben des Produktmanagers beschreiben; Markenpolitik – 
Qualitätsversicherung. 

• Projekt: Eine Produkteinführung vorschlagen. Eine Marktstudie auswerten; 
Marktpositionen beschreiben, Marktdaten erläutern; eine Produktidee werten; Schritte einer 
Produktinnovation darstellen; eine Projektpräsentation vorbereiten und durchführen; 
Zusammenfassung. 

• Messeprofile/Ausstellungen. Kenndaten von Messen auswerten; Messeprofile erläutern und 
vergleichen; ein Konzept zur Messeteilnahme erstellen; Messeziele für Besucher beschreiben 
und werten; über einen Messebesuch berichten. 

• Das Produkt auf dem Markt. Markt. Markterschließung. Angebot – Nachfrage; Die 
Arten von Märkten; Wettbewerb (Rolle für die Wirtschaft); Monopol; Oligopol; 
Instrumente zur Neukundengewinnung. Der persönliche Weg; der Mailing - Weg; der 
Internet - Weg. 

• Marketingstrategien. Marktforschung – Marktanalyse Marketingpolitische Instrumente 
erläutern, werten und auswählen; Untersuchung; Verbraucherverhalten; Marktlücke; 
Zielgruppe. 

• Werbung .die Aufgaben der Werbung; Werbeträger – Werbemittel; die verschiedenen 
Werbearten; Werbekosten – Werbeerfolg; Öffentlichkeitsarbeit; Absatzförderung / Projekt. 

• Instrumente zur Rechtlichen Handeln beim Ein- und Verkaufen. Angebot und 
Kaufvertrag. Kaufvertragsstörungen Geschäftskorrespondenz: Firmennachweis, Anfrage, 
Angebot. 

 
 

EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 
Total ore sem. I - 30  

P.C. – 0 
Autori: V.SCUTELNIC, conf. univ. 

 D.LEVIŢCHI, lec. sup. univ.,  V.FERARU, lect. sup. univ. 
 N.GOREA, lect. sup. univ.,  M.STAN, lect. sup. univ. 

Scopul cursului: 
• În cadrul acestui curs studenţii îşi formează noi priceperi şi deprinderi motrice, îşi dezvoltă 

continuu calităţile fizice generale şi speciale.  
• Familiarizarea cu noţiunile generale din tehnica jocului de volei, baschet, badminton, fotbal, 

tenis de masă şi atletism. 
• Dezvoltarea armonioasă a organismului şi a capacităţii motrice necesare. 

 
Obiectivele: 

• Familiarizarea, învăţarea, perfecţionarea şi consolidarea procedeelor tehnice la volei, 
baschet, badminton, fotbal, tenis de masă şi atletism.  

• Noţiuni teoretice: învăţarea regulilor de joc, arbitrajul competiţiilor. 
• Pregătirea, organizarea şi desfăşurarea competiţiilor la aceste probe de sport. 
• Noţiuni generale despre modul de viaţă sănătos.  
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• Capacitatea de a aplica procedeele învăţate în jocul bilateral de instruire. 
• Menţinerea unei stări de sănătate optime. 
• Dezvoltarea armonioasă a organismului şi a unor calităţi motrice necesare vieţii cotidiene. 
• Formarea deprinderilor de a practica independent exerciţiile fizice cu scop curativ şi 

recreativ şi după absolvirea facultăţii. 
 

Conţinutul cursului: 
 

TEMA 1: Volei 
- Regulamentul jocului: principalele reguli de joc. 
- Perfecţionarea pasei cu două mâini de sus. Poziţia fundamentală a jucătorului la pasa de sus. 

Lucrul sincronic al braţelor şi al picioarelor.  
 

TEMA 2: 
- Pasa cu două mâini de sus peste cap. 
- Preluarea din serviciu (cu două mâini de sus, de jos). 
- Serviciul de sus, din faţă , pe o jumătate de teren. 
- Serviciul de jos, stând cu faţa spre fileu. 
 
TEMA 3: 
- Preluarea din atac cu două mâini de sus şi de jos . 
- Preluarea din serviciu (de sus şi de jos). Serviciul de sus din faţă. 
Pregătire tactică: 
- Organizarea apărării: blocaj individual. 
- Dublaj cu jucătorul cel mai apropiat din linia I –a. 
 
TEMA 4 : Badminton. 
Succesivitatea învăţării acţiunilor tehnico-tactice la etapa începătoare. 
- Poziţii de joc, de atac şi de apărare. 
- Apucarea paletei cu partea deschisă şi închisă. 
 
TEMA 5:  
Noţiuni teoretice – regulile competiţiilor. 
- Lovitura de atac din stânga cu partea închisă a paletei. 
 
TEMA 6: 
Preluarea loviturii scurte de sus – din dreapta cu lovitură scurtă l a fileu. 
- Serviciu la precizie, scurt şi lung – testare. 
- 3 serviri din 5 exerciţii. Joc bilateral cu reguli. 
 
TEMA 7: Baschet. 
 Noţiuni teoretice: Regulamentul jocului. 
- Pregătirea tehnică: poziţia fundamentală a jucătorului, mers, alergări, sărituri, opriri, pivoturi.  
- Driblingul mingii pe loc şi în mişcare. 
 
 
TEMA 8:  
Noţiuni teoretice: Regulamentul jocului. 
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- Driblingul înalt şi jos al mingii. Aruncarea liberă: tehnica, regulile şi procedura. 
- Transmiterea mingii în perechi cu şi fără schimb de locuri din deplasare. 
 
TEMA 9: 
- Perfecţionarea tehnicii conducerii mingii cu mâna stângă (dreaptă) cu schimb de direcţie la 

viteză. 
- Perfecţionarea tehnicii aruncării mingii la coş cu o mână şi cu ambele de pe loc şi din 

deplasare. 
 
TEMA 10: Baschet. 
 Noţiuni teoretice: Regulile jocului. Arbitrajul. 
- Driblingul mingii cu schimb de înălţime, de direcţie şi de viteză. 
- Transmiterea şi prinderea mingii în perechi, cu o mână şi cu ambele, de pe loc şi din mişcare. 
 
 
Probe specifice: 
- Aruncarea mingii la coş cu două mâini de pe loc - studentele; 
- Cu o mâna de la umăr din deplasare - studenţii. 
 
Tema 11: 
- Aruncarea la coş din dribling; 
- Aruncarea la coş din alergare; 
- Dribling: din mers, din alergare, schimbări de direcţie în dribling. 
 
Tema 12: Atletism. 
- Învăţarea startului din picioare şi de jos; 
- Învăţarea tehnicii alergării de ştafetă; 
- Învăţarea tehnicii alergării peste obstacole. 
 
Tema 13: 
- Perfecţionarea tehnicii startului din picioare (de sus); 
- Alergări la distanţe medii: 500 m – fete,1000 m – băieţi; 
- Perfecţionarea alergării pe distanţă. 
 
Tema 14: 
- Perfecţionarea startului de jos; 
- Poziţia fundamentală „pe locuri”; 
- Ieşirea din start. 
 
Tema 15: 
- Aruncare mingii de tenis la precizie; 
- Învăţarea mai departe a tehnicii startului de jos; 
- Probe de control – alergarea 100 m la timp. 
 - Tracţiuni în braţe (b). Ridicarea trunchiului (f). 

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

olimpică, exerciţiu fizic, dozarea efortului fizic etc. 
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. 

NOTĂ:  
 Se pune accentul pe frecvenţa orelor de curs 90%. 

La sesiunea de iarnă se susţine colocviu şi studentul se apreciază cu calificativul “admis”.  
 

EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 
Total ore sem. II - 30  

P.C. – 0 
Autori: V.SCUTELNIC, conf.univ. 

 D.LEVIŢCHI, lec.sup. univ. 
 V.FERARU, lect. sup. univ. 
 N.GOREA, lect. sup. univ. 

 M.STAN, lect. sup. univ. 
Scopul cursului: 

• În cadrul acestui curs studenţii consolidează priceperile şi deprinderile motrice dobândite, îşi 
dezvoltă continuu calităţile fizice generale şi speciale.  

• Familiarizarea cu noţiunile generale din tactica jocului de volei, baschet, badminton, fotbal, 
tenis de masă şi atletism. 

• Dezvoltarea armonioasă a organismului şi a capacităţii motrice necesare. 
 

Obiectivele: 
• Familiarizarea, învăţarea, perfecţionarea şi consolidarea procedeelor tehnice la volei, 

baschet, badminton, fotbal, tenis de masă şi atletism.  
• Noţiuni teoretice: învăţarea regulilor de joc, arbitrajul competiţiilor. 
• Pregătirea, organizarea şi desfăşurarea competiţiilor la aceste probe de sport. 
• Noţiuni generale despre modul de viaţă sănătos.  
• Capacitatea de a aplica procedeele învăţate în jocul bilateral de instruire. 
• Menţinerea unei stări de sănătate optime. 
• Dezvoltarea armonioasă a organismului şi a unor calităţi motrice necesare vieţii cotidiene. 
• Formarea deprinderilor de a practica independent exerciţiile fizice cu scop recreativ şi 

curativ şi după absolvirea facultăţii. 
 

Conţinutul cursului: 
TEMA 1: Volei 
- Pasa cu două mâini de jos. Poziţia fundamentală a jucătorului la pasa de jos. 
- Deplasările pe teren (poziţia medie şi joasă). 
 TEMA 2: 
- Preluarea din atac cu două mâini de sus şi de jos. 
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- Pregătirea tehnică. Schimbări rapide de direcţie din deplasare înainte şi înapoi cu opriri scurte 
pe unul şi ambele picioare (poziţie medie şi joasă). Elanul, bătaie, săritură şi imitarea 
loviturii de atac. 

- Lovitura de atac pe direcţia elanului. 
- Joc bilateral cu sarcini: Regulile de joc. Arbitrajul. 
 
TEMA 3: 
- Preluarea din atac cu două mâini de sus şi de jos . 
- Preluarea din serviciu (de sus şi de jos). Serviciul de sus din faţă. 
Pregătire tactică: 
- Lovitura de atac . Lovirea mingii ţinută de către partenerul urcat pe bancă. 
 
TEMA 4 : Badminton. 
Succesivitatea învăţării acţiunilor tehnico-tactice la etapa începătoare. 
- Deplasările pe teren. Servirea înaltă şi de jos. 
- Lovitura de atac de sus, scurtă din dreapta. 
- Preluarea serviciului de jos, de sus. Serviciul scurt. 
 
TEMA 5:  
Noţiuni teoretice – regulile competiţiilor. 
- Serviciul lung. Lovituri de atac de lângă fileu. Joc bilateral cu reguli. 
 
TEMA 6: 
Preluarea loviturii scurte de sus – din dreapta cu lovitură scurtă l a fileu. 
- Serviciu la precizie, scurt şi lung – testare. 
- 3 serviri din 5 exerciţii. Joc bilateral cu reguli. 
 
TEMA 7: Baschet. 
 Noţiuni teoretice: Regulamentul jocului. 
- Transmiterea mingii cu o mână, cu două mâini. Prinderea mingii. 
- Aruncarea mingii la coş cu o mână de la umăr din săritură. 

 
TEMA 8:  
Noţiuni teoretice: Regulamentul jocului. 
- Oprirea prin doi paşi şi prin săritură. 
- Joc bilateral de instruire. Arbitrajul. 
 
TEMA 9: 
- Perfecţionarea tehnicii conducerii mingii cu mâna stângă (dreaptă) cu schimb de direcţie la 

viteză. 
- Perfecţionarea tehnicii aruncării mingii la coş cu o mână şi cu ambele de pe loc şi din 

deplasare. 
 
TEMA 10: Baschet. 
 Noţiuni teoretice: Regulile jocului. Arbitrajul. 
- Joc bilateral de instruire: 5x5 . Tehnica de arbitraj. 
Probe specifice: 
- Aruncarea mingii la coş cu doua mâini de pe loc - studentele; 
- Cu o mână de la umăr din deplasare - studenţii. 
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Tema 11: 
- Pasa cu două mâini de la piept, de deasupra capului, cu o mână de la umăr; 
- Joc bilateral. Arbitrajul. Rectificarea greşelilor. 
Tema 12: Atletism. 
- Învăţarea startului din picioare şi de jos; 
- Învăţarea tehnicii alergării de ştafetă; 
- Învăţarea tehnicii alergării peste obstacole. 
 
Tema 13: 
- Repartizarea puterilor pe distanţă; 
- Jocul dinamic „Ziua şi Noaptea”. 
- Exerciţii pentru dezvoltarea rezistenţei. 
 
Tema 14: 
- Plecarea din poziţia ghemuit; 
- Starturi de jos la comandă, in linie dreapta până la viteza maximă; 
- Stafeta cu mingi de baschet; 
- Dezvoltarea calităţii fizice „Detenţa”. 
 
Tema 15: 
- Aruncare mingii de tenis la precizie; 
- Învăţarea mai departe a tehnicii startului de jos; 
- Probe de control – alergarea 100 m la timp. 
- Tracţiuni în braţe (b). Ridicarea trunchiului (f). 

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

olimpică, exerciţiu fizic, dozarea efortului fizic etc. 
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. 

NOTĂ:  
 Se pune accentul pe frecvenţa orelor de curs 90%. 

La sesiunile de vară să susţină colocviu şi studentul se apreciază cu calificativul „admis”.  
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BAZELE INFORMATICII (FACULTATIV) 
       Total ore – 60 ore. Puncte credite: 2. 

Autori: T. GÂDILICA, dr. conf.univ.,  
V. CAPAŢINA, dr. conf. univ.,  
M. MORARU, lector superior. 

 
Scopul cursului 

Formarea la studenţi a competenţei: legate de stocarea şi prelucrarea informaţiei economice şi 
de afaceri cu ajutorul sistemelor electronice de calcul, în domeniul automatizării proceselor 
administrative şi de birou în baza tehnologiilor informaţionale avansate. 

 
Obiectivele/Rezultatele învăţării 

La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili:  
I. La nivel de cunoaştere: 
• să cunoască structura, funcţiile şi principiile de bază în lucrul cu sistemele informatice şi 

de birou contemporane; 
• să cunoască elementele de interfaţă dintre sistemul de operare şi utilizator; 
• să cunoască metodele şi procedeele de procesare a documentelor în baza aplicaţiei MS 

Word; 
• să cunoască conceptele de bază a aplicaţiei MS Power Point. 

II. La nivel de aplicare: 
• să aplice cunoştinţele dobândite la procesarea textului şi crearea tabelelor, la elaborarea 

elementelor grafice în MS Word; 
•  să utilizeze metodele de elaborare ale prezentărilor (MS Power Point) la realizarea 

tezelor anuale, de licenţă etc. 
III. La nivel de integrare/creativ: 
• să propună metode şi procedee de lucru cu sistemele informatice de birou contemporane 

în baza aplicaţiei MS Word, ulterior pentru rezolvarea problemelor complexe din 
domeniul activităţii economice; 

• să aplice tehnicile cunoscute pentru realizarea prezentărilor profesionale a informaţiilor 
utilizând MS PowerPoint, indiferent de domeniul de activitate a viitorului specialist.  

 
Unităţi de conţinut: 

1.Concepte generale ale informaticii 
Rolul informaticii în economia naţională. Componentele hardware şi software. Sisteme de 

operare. SO Windows. Reţele de calculatoare. 
2. Procesorul de texte MS Word 
Interfaţa procesorului MS Word. Lucrul cu procesorul Word. Tehnici elementare. Formatarea 

documentelor Word. Editarea documentelor. 
3. Tehnici complexe în MS Word 
Tabele în MS Word. Calcule în tabele. Înserarea ecuaţiilor în documente. Documente în forma 

electronică. Vizualizarea şi tipărirea unui document. 
4.Elemente grafice în MS Word 
Diagrame în MS Word. Crearea desenelor şi importarea obiectelor. 
5. Microsoft Power Point. Concepte de bază. 
Power Point – prezentare generală. Concepte de bază. Crearea prezentărilor. Tipărirea unei 

prezentări. Efecte multimedia: animaţie, sunet, video. Efecte de tranziţie şi temporizări. 
Hiperlegături.  
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LIMBA ROMÂNĂ pentru alolingvi 
 

Total ore: 30; Puncte credite: 2  
Autori: Raisa BORCOMAN, prof. univ., dr. 

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

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

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

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

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

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

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

• 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 
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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 Pigu. Teoria deflaţiei datoriei. 
Interacţiunea dintre modelul IS-LM şi AD-AS. Utilizarea modelului IS-LM în economia reală. 

 
 

 
34 



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. 
 

BAZELE CONTABILITĂŢII 
Total ore: 120. Puncte credite: 4 

Autor: Lilia GRIGOROI, conf.univ.dr. 
 

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

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

 
Obiectivele / Rezultatele învăţării 

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

• să definească conceptele de bază cu care operează contabilitatea: patrimoniu, active, 
pasive, capital propriu, datorii, consumuri, cheltuieli, venituri; 

• să descrie procedeele de bază ale contabilităţii: bilanţ contabil, dubla înregistrare, cont 
contabil, balanţa de verificare; 

• să interpreteze principiile contabilităţii şi cerinţele calitative ale informaţiei; 
• să recunoască în diferite contexte elementele patrimoniului la categoriile 

corespunzătoare. 
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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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FILOSOFIA 
Total ore: 120. Puncte credite: 4. 

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. 
 

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. 
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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 deosebirea. 

Religia şi rolul ei în desfăşurarea proceselor sociale contemporane. 
 

 
STATISTICA 

Total ore: 120. Puncte credite: 4  
Autori: I. PÂRŢACHI, prof. univ., dr., T. GONCEAROV, conf. univ., dr.,  

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

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

 
Scopul cursului 

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

 
Obiectivele /Rezultatele învăţării 

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

• să cunoască sfera de cuprindere a sistemului informaţional statistic utilizat de statistică; 
• să se familiarizeze cu instrumentul teoretic de prelucrare a informaţiilor brute pentru a 

obţine indicatori statistici cu un grad avansat de generalizare; 
• să obţină deprinderile în vederea calculării indicatorilor statistică cu un conţinut mai 

profund şi caracter sintetic; 
• să poată evidenţia legităţile specifice unor anumite fenomene şi procese socio-

economice; 
• să poată efectua analiza şi reprezentarea rezultatelor obţinute în urma prelucrării datelor 

statistice. 
II. La nivel de aplicare: 

• să cunoască metodele de observare statistică (rapoarte statistice, anchete, sondaje, 
recensăminte, monografii etc.); 

• să obţină cunoştinţe în vederea utilizării corecte a metodelor de prelucrare a datelor 
primare; 

• să poată selecta corect caracteristicile pentru analiza corelaţiilor dintre variabilele 
incluse în calcule; 
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• să ştie a analiza evoluţia în timp a fenomenelor şi proceselor socio-economice; 
• să găsească acele metode de prezentare a rezultatelor obţinute în vederea posibilităţii de 

“citire” mai uşoară a datelor. 
III. La nivel de integrare: 

• să aprecieze rolul statisticii în asigurarea din punct de vedere informaţional a tuturor 
utilizatorilor; 

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

seminarelor, conferinţelor, meselor rotunde, mass-media. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

factori a indicatorilor complecşi. Indicii de grup calculaţi ca medie a indicatorilor individuali.  
8. Sondajul statistic  
Noţiuni generale privind selecţia statistică. Tipuri de sondaj. Reprezentativitatea eşantionului. 

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

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

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

macroeconomice şi metodele de calcul ale acestora. Metodele de calcul al produsului intern brut.  
Calcularea ritmului creşterii economice . 

 
GEOECONOMIE 

Total 90 ore, Puncte credite -3. 
Autor: Adrian GROZAV, dr. lector superior 

 
Scopul cursului 

Formarea la studenţi a competenţelor: analiza şi sinteza modificărilor survenite în conjunctura 
economiei mondiale odată cu instaurarea unor noi situaţii economice şi geopolitice în statele lumii. 

 
Obiectivele / Rezultatele învăţării 

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

geoeconomice ale economiei mondiale; 
• să analizeze tendinţele şi fenomenele proceselor economice la nivel regional şi mondial; 
• să analizeze structura geospaţială şi geoeconomică a lumii contemporane, trăsăturile de 

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

Moldova odată cu proclamarea independenţei. 
II. La nivel de aplicare: 
• să aplice cunoştinţele acumulate în formularea unor noi strategii în domeniul economic; 
• să analizeze deciziile economice şi politice luate de unele state în soluţionarea unor 

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

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

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

direcţiile de dezvoltare pe viitor; 
• să argumenteze dezvoltarea şi implementarea unor relaţii de colaborare eficiente. 

 
Unităţi de conţinut: 

1. Bazele teoretice ale geoeconomiei.  
Obiectul de studiu al geoeconomiei. Evoluţia concepţiilor geoeconomice în viziunea diferitor 

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

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

relaţiilor economice internaţionale. 
3. Trăsăturile de bază ale marilor spaţii (regiuni) geoeconomice ale lumii. 
Tendinţe de regionalizare economică. Evoluţia raporturilor geoeconomice regionale. Regiunea 
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geoeconomică America de Nord. Regiunea geoeconomică Europa de Vest. Regiunea geoeconomică 
Asia-Pacific. Rolul regiunilor geoeconomice în economia mondială. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ramurilor economiei naţionale. Relaţiile economice internaţionale – semnificaţii geoeconomice. 
 

 
ECOLOGIE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI 

 (curs la libera alegere) 
Total – 60 ore, Puncte credite – 2.  

   Autor: Petru BACAL, dr. conf. univ. 
 

Scopul cursului: 
• Aprofundarea cunoştinţelor teoretice şi practice în domeniul protecţiei mediului; 
• Familiarizarea studenţilor cu formele de impact asupra mediului natural şi 

organismului uman, cu metodele de combatere a acestora. 
 

Obiectivele/Rezultatele învăţării: 
 
I. La nivel de cunoaştere şi înţelegere: 

• să conştientizeze importanţa actuală a cunoştinţelor ecologice; 
• să cunoască factorii mediului de mediu şi influenţa lor asupra unităţilor şi comunităţilor 

vitale; 
• să studieze formele principale de impact antropic asupra mediului şi metodele economice de 

reglementare a impactului respectiv; 
• să cunoască prevederile principale ale standardelor internaţionale în managementul de 

mediu.  
II. La nivel de aplicare: 

• să aplice cunoştinţele acumulate despre diverse tipuri de relaţii dintre organismele vii, 
îndeosebi despre relaţiile bazate pe concurenţă şi cooperare; 

• să propună metode şi soluţii de supraveghere şi diminuare a impactului asupra mediului; 
• să aplice cunoştinţele ecologice în domeniul de specializare; 
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• să identifice domeniile şi posibilităţile de aplicare a standardelor internaţionale cu privire la 
managementul de mediu la domeniul de formare profesională. 

II. La nivel de integrare: 
• să determine particularităţile principale ale relaţiei mediu-economice; 
• să identifice problemele ecologice prioritare la nivel global, naţional şi local; 
• să utilizeze metodele economice de folosire raţională a resurselor naturale şi de protecţie a 

factorilor de mediu; 
• să aplice analiza SWOT în implementarea Republicii Moldova a standardelor internaţionale 

cu privire la managementul de mediu. 
 

Unităţi de conţinut: 
• Bazele teoretice ale ecologiei şi protecţiei mediului 

Obiectul şi direcţiile de studiu ale ecologiei. Importanţa teoretică şi practică a cunoştinţelor 
ecologice. Noţiune şi clasificarea factorilor de mediu. Factorii ecologici limitativi. 

• Relaţiile dintre organismele vii 
Relaţiile funcţionale dintre organismele vii. Noţiune, tipurile şi diversificarea nişelor 
ecologice. Mecanismul de concurenţă.  

• Ecosistemele naturale şi antropice 
Noţiune, componentele şi clasificarea ecosistemelor. Rolul relaţiilor dintre organisme în 
fluxul de energie a ecosistemului. Productivitatea biologică a ecosistemelor. Piramidele 
ecologice.  

• Poluarea şi protecţia bazinului aerian.  
Aerul atmosferic ca factor ecologic şi mediu vital. Sursele şi formele de poluare a aerului 
atmosferic. Efectele poluării aerului asupra mediului şi sănătăţii omului. Metodele 
tehnologice şi economice de prevenire şi reducere a poluării aerului atmosferic. 

• Problemele şi protecţia resurselor de apă. 
Însemnătatea ecologică şi economică a resurselor de apă. Problemele asigurării cu apă 
potabilă.  Poluarea apelor marine şi continentale. Metodele, inclusiv economice, de prevenire 
şi reducere a consumului excesiv şi poluării resurselor acvatice. 

• Problemele şi protecţia resurselor funciare 
 Însemnătatea ecologică şi economică a resurselor de sol. Formele de degradare a solurilor şi 
efectele ecologo-economice ale acestora. Problemele alunecărilor de teren. Metodele de 
restaurare şi protecţie a terenurilor şi solurilor.  

• Problemele şi protecţia resurselor forestiere şi a biodiversităţii 
Organismele vii ca mediu vital. Funcţiile complexe ale resurselor forestiere şi biodiversităţii. 
Problemele ecologice şi social-economice ale defrişării suprafeţelor forestiere. Problemele 
biodiversităţii. Metodele de folosire raţională şi de protecţie a resurselor forestiere şi 
biodiversităţii.  

 8. Aspectele economice ale protecţiei mediului (în funcţie de profilul de formare 
profesională) 

Structura şi funcţiile managementului de mediu. Cadrul instituţional al managementului de 
mediu. Planificarea şi evaluarea de mediu. Compartimentele standardelor internaţionale ale 
managementului de mediu. Contabilitatea şi auditul de mediu. Etapele, procedura şi aria de 
aplicare a ecoauditului. Ecomarketingul. Ecoetichetarea şi ecocertificarea. Formele şi ariile 
de manifestare, efectele ecologice, economice şi sociale ale ecoturismului.  
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ANUL II 
 

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

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

Lilia CHIRIAC, dr., lector superior 
 

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

ţinând cont de particularităţile comportamentale ale consumatorului. 
 

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

• să cunoască conţinutul conceptului comportamentului consumatorului;  
• să posede metodele de cercetare a comportamentului consumatorului; 
• să cunoască anatomia şi tipologia deciziilor de cumpărare; 
• să însuşească modelele comportamentale globale şi de marketing; 
• să înţeleagă influenţa factorilor asupra procesului decizional de cumpărare al 

cumpărătorilor individuali şi colectivi. 
II. La nivel de aplicare: 

• să utilizeze adecvat metodele de cercetare a dimensiunilor comportamentale ale 
cumpărătorilor individuali şi colectivi; 

• să demonstreze abilităţi de comunicare corectă cu consumatorii. 
III. La nivel de integrare/creativ: 

• să fie capabili de a integra rezultatele studiilor comportamentale în sistemul de 
marketing şi în deciziile generale ale firmei. 

 
Unităţi de conţinut 

• Marketingul şi conceptul comportamentului consumatorului 
• Procesele psihologice ale individului şi impactul acestora asupra strategiei de marketing a 

firmei 
• Conceptul de personalitate. Valorile personale şi resursele cumpărătorilor 
• Atitudinea şi imaginea ca dimensiuni comportamentale 
• Cercetarea stilului de viaţă 
• Micro- şi macrocultura ca determinanţi ai comportamentului consumatorului 
• Factorii sociali, economici şi demografici care determină comportamentul consumatorului 
• Procesul decizional de cumpărare al cumpărătorilor individuali. Modelarea 

comportamentului consumatorului 
• Procesul decizional de achiziţie al organizaţiilor 
• Consumerismul şi responsabilitatea social-etică de marketing a întreprinzătorilor 
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AGROMARKETING 
Total ore: 150. Puncte credite: 5. 

Autor: Mihail PAIC, lector superior 
 

Scopul cursului 
Formarea la studenţi a competenţei:  
Disciplina are ca scop cunoaşterea particularităţilor pieţei agricole şi agroalimentare. Studierea 

disciplinei. Agromarketing presupune investigarea, stabilirea şi evaluarea multiplelor probleme de 
organizare şi funcţionare a pieţelor agricole şi agroalimentare din Republica Moldova. 

 
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 „Agromarketing” în cadrul sistemului de 
Marketing; 

• să însuşească elementele şi principiile sistemului de agromarketing; 
• să se familiarizeze cu tendinţele moderne şi influenţele social-economice în cadrul 

sistemului de agromarketing; 
• să însuşească tehnologiile şi metodele de aplicare a principiilor de agromarketing; 
• să însuşească elementele de bază ale politicilor agroalimentare în cadrul sistemului de 

marketing. 
II. La nivel de aplicare: 

• să conştientizeze locul şi rolul agromarketingului în activitatea întreprinderilor agricole 
şi a companiilor industriei de prelucrare; 

• să analizeze şi să comenteze problemele specifice sistemului de agromarketing; 
• să fie pregătit să monitorizeze mediul de marketing cu impact asupra sistemului 

agroindustrial; 
• să evalueze capacitatea pieţei produselor agroalimentare şi serviciilor agricole în 

vederea determinării căilor posibile de dezvoltare şi extindere a acesteia; 
• să dezvolte abilităţi de analiză şi prospectare a pieţei producătorilor agricoli şi a 

companiilor industriei de prelucrare ce oferă produse agroalimentare. 
III. La nivel de integrare: 

• să poată pregăti comunicate, planuri de activitate, eseuri şi rapoarte pe diverse aspecte 
ale activităţii de agromarketing; 

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

 
Unităţi de conţinut 

• Conceptul de Agromarketing 
• Piaţa produselor agricole 
• Reforma agrară şi relansarea agriculturii Republicii Moldova 
• Calitatea şi competitivitatea pe piaţă a produselor agroalimentare 
• Sistemul informaţional şi de decizie în activitatea de agromarketing 
• Metode şi tehnici în agromarketing 
• Programarea în activităţile de agromarketing 
• Aprovizionarea tehnico-materială în agricultură 
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• Circuitul de valorificare a produselor agricole în cadrul pieţei 
• Reţeaua unităţilor de valorificare şi baza tehnico-materială necesară 
• Comercializarea produselor agroalimentare 
• Politica produselor agroalimentare şi preţurilor în marketingul internaţional 
 

 
CONTABILITATEA ÎNTREPRINDERII 

 
Total ore: 150. Puncte credite: 5 

Autor: Galina BĂDICU, lect. sup. univ. 
 

Scopul cursului 
Contabilitatea întreprinderii este disciplina prin care se dezvoltă aspectele teoretice şi 

metodologice, privind prelucrarea datelor şi obţinerea informaţiilor aferente activelor, datoriilor, 
capitalului propriu, veniturilor şi cheltuielilor necesare deciziilor interne privind activitatea entităţii, 
dar mai ales celor necesare utilizatorilor externi. Scopul contabilităţii este de a studia efectele 
operaţiilor economice şi ale altor evenimente asupra situaţiei entităţii, precum şi asupra performanţei 
acestea, în vederea informării utilizatorilor interni şi externi. De asemenea acest curs permite 
deprinderea abilităţilor necesare prelucrării informaţiilor în cadrul sistemelor de calculaţie a 
costurilor. Pentru realizarea acestui scop, contabilitatea se prezintă ca o activitate specializată în 
măsurarea, evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi controlul activelor, datoriilor şi capitalului propriu, 
precum şi a rezultatelor obţinute din activitatea entităţii. Contabilitatea întreprinderii trebuie să 
asigure înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la 
poziţia financiară (bilanţul), performanţa financiară (raportul de profit şi pierderi) şi fluxurile 
capitalului propriu şi mijloacelor băneşti.  

 
Obiectivele / Rezultatele învăţării 

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

• să înţeleagă rolul contabilităţii în cadrul entităţii; 
• să cunoască sistemele de organizare a contabilităţii şi utilizarea lor în cadrul entităţii; 
• să cunoască esenţa principiilor contabile şi aplicabilitatea practică a acestora; 
• să cunoască cadrul legal ce reglementează contabilitatea; 
• să descrie contabilitatea ca profesie cu responsabilităţi etice şi posibilităţi de 

promovare; 
• să definească conceptele de bază cu care operează contabilitatea şi să descrie rolul 

acesteia în luarea deciziilor; 
• să distingă tangenţele şi deosebirile aferente contabilităţii financiare şi a celei 

manageriale; 
• să identifice numeroşii utilizatori ai informaţiei contabile; 
• să identifice importanţa şi structura activelor, capitalului propriu, pasivelor, veniturilor 

şi cheltuielilor; 
• să recunoască elementele de active, capital propriu, pasive, venituri şi cheltuieli; 
• să înţeleagă şi să aplice criteriile de constatare a elementelor patrimoniale; 
• să înţeleagă cum se evaluează elementele patrimoniale în momentul recunoaşterii 

iniţiale, în rapoartele financiare şi la ieşire; 
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II. La nivel de aplicare: 
• să cunoască şi să poată perfecta documentele aferente tranzacţiilor în cadrul patrimoniului;  
• să prelucreze datele şi documentele primare în vederea înregistrării; 
• să analizeze operaţiile economice în vederea contabilizării acestora în conturi; 
• să distingă conturile de evidenţă a activelor, capitalului propriu, pasivelor, veniturilor şi 

cheltuielilor şi modul lor de funcţionare; 
• să cunoască şi să poată implementa contabilitatea analitică a elementelor contabile; 
• să sistematizeze lucrările prealabile întocmirii şi prezentarea situaţiilor financiare; 
• să descrie conţinutul şi să aplice modalitatea de întocmire a principalelor situaţii 

financiare. 
III. La nivel de integrare / creativ: 
• să poată aprecia semnificaţia contabilităţii în sistemul economic şi rolul contabilului în 

cadrul entităţii; 
• să propună strategii pentru interpretarea şi contabilizarea patrimoniului; 
• să dezvolte soluţii unor probleme contabile teoretice şi practice; 
• să realizeze analize ale unor situaţii practice din domeniul contabilităţii şi să propună 

ipoteze personale pentru explicarea acestora; 
• să utilizeze strategii creative pentru rezolvarea unor probleme teoretice şi practice; 
• să delimiteze terminologia utilizată de S.N.C. şi .I.F.R.S. şi să argumenteze partea teoretică 

din punct de vedere practic. 
 

Unităţile de conţinut 
1. Organizarea contabilităţii şi sarcinile ei în cadrul întreprinderii 
Rolul contabilităţii în mediul de afaceri. Organizarea contabilităţii întreprinderii. Principiile de 

bază ale contabilităţii. Etica profesională şi profesia contabilă. 
2. Contabilitatea activelor nemateriale (imobilizări necorporale)  
Definiţia, clasificarea, constatarea şi evaluarea activelor nemateriale. Contabilitatea intrărilor 

de active nemateriale în patrimoniu. Contabilitatea amortizării activelor nemateriale. Contabilitatea 
ieşirii activelor nemateriale. Paralelă între Standardele Naţionale de Contabilitate (SNC) şi 
Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS). 

3. Contabilitatea activelor materiale pe termen lung (imobilizări corporale) 
Definiţia, clasificarea, constatarea şi evaluarea activelor materiale pe termen lung. 

Contabilitatea activelor materiale în curs de execuţie. Contabilitatea mijloacelor fixe. Contabilitatea 
intrărilor de mijloace fixe în patrimoniu. Contabilitatea uzurii mijloacelor fixe. Contabilitatea 
reparaţiei mijloacelor fixe. Contabilitatea ieşirii din patrimoniu a mijloacelor fixe. Contabilitatea 
altor active pe termen lung: terenurilor şi resurselor naturale. Paralelă între Standardele Naţionale de 
Contabilitate (SNC) şi Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS). 

4. Contabilitatea stocurilor de mărfuri şi materiale 
Noţiunea, clasificarea, constatarea şi evaluarea stocurilor de mărfuri şi materiale. 

Contabilitatea materialelor. Contabilitatea obiectelor de mică valoare şi scurtă durată şi a uzurii 
acestora. Contabilitatea produselor în curs de execuţie şi a produselor finite. Contabilitatea 
mărfurilor. Paralelă între Standardele Naţionale de Contabilitate (SNC) şi Standardele Internaţionale 
de Raportare Financiară (IFRS). 

5. Contabilitatea creanţelor  
Contabilitatea creanţelor pe termen lung. Contabilitatea creanţelor comerciale. Contabilitatea 

creanţelor privind decontările cu bugetul. Contabilitatea creanţelor personalului. Contabilitatea 
creanţelor privind veniturile calculate. Contabilitatea altor creanţe pe termen scurt. Paralelă între 
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Standardele Naţionale de Contabilitate (SNC) şi Standardele Internaţionale de Raportare Financiară 
(IFRS). 

6. Contabilitatea mijloacelor băneşti 
Componenţa şi clasificarea mijloacelor băneşti. Contabilitatea mijloacelor băneşti din casierie. 

Contabilitatea mijloacelor băneşti în conturile curente în monedă naţională. Contabilitatea 
mijloacelor băneşti în conturile curente în valută. Contabilitatea mijloacelor băneşti în alte conturi 
bancare. Paralelă între Standardele Naţionale de Contabilitate (SNC) şi Standardele Internaţionale 
de Raportare Financiară (IFRS). 

7. Contabilitatea capitalului propriu 
Definiţia şi structura capitalului propriu. Contabilitatea formării şi modificării capitalului 

statutar.  
Contabilitatea rezervelor. Contabilitatea rezultatelor financiare. Contabilitatea capitalului 

secundar. Paralelă între Standardele Naţionale de Contabilitate (SNC) şi Standardele Internaţionale 
de Raportare Financiară (IFRS). 

8. Contabilitatea datoriilor 
Contabilitatea datoriilor financiare. Contabilitatea datoriilor comerciale. Contabilitatea 

datoriilor calculate. Paralelă între Standardele Naţionale de Contabilitate (SNC) şi Standardele 
Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS). 

9. Contabilitatea costurilor (consumurilor)  
Noţiunea şi clasificarea costurilor. Contabilitatea costurilor activităţii de bază. Contabilitatea 

costurilor activităţii auxiliare. Contabilitatea şi repartizarea costurilor indirecte de producţie. 
Paralelă între Standardele Naţionale de Contabilitate (SNC) şi Standardele Internaţionale de 
Raportare Financiară (IFRS). 

10. Contabilitatea cheltuielilor şi veniturilor 
Definirea, clasificarea, constatarea şi evaluarea cheltuielilor şi veniturilor. Contabilitatea 

cheltuielilor întreprinderii. Contabilitatea veniturilor întreprinderii. Paralelă între Standardele 
Naţionale de Contabilitate (SNC) şi Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS). 

11. Situaţiile financiare/Rapoartele financiare 
Semnificaţia situaţiilor financiare şi caracteristicile calitative ale informaţilor conţinute. 

Politica de contabilitate în cadrul entităţii. Lucrările prealabile întocmirii situaţiilor financiare. 
Modul de întocmire şi prezentare a situaţiilor financiare. Paralelă între Standardele Naţionale de 
Contabilitate (SNC) şi Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS). 

 
 

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

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 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, 
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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; 
II. La nivel de aplicare: 

• să aplice principiile, conceptele şi instituţiilor juridice specifice mediului de afaceri; 
• să analizeze deprinderea mecanismului de soluţionare a cazurilor practice ţinând de 

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

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

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

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

activitatea de întreprinzător. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comandită. 
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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 

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 afacerilor. 
 
 

MERCEOLOGIA ŞI EXPERTIZA MĂRFURILOR NEALIMENTARE 
  

 Total: 120. Puncte credite: 4. 
Autor: Mihail CERNAVCA, conf. univ., dr. 

 
Scopul cursului 

În cadrul acestui curs studenţii îşi formează şi dezvoltă o înţelegere generală cu privire la 
caracteristica merceologică a mărfurilor nealimentare şi particularităţile expertizei acestora. 

 
Obiectivele/ Rezultatele învăţării 

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

• să explice conceptele: marfă, obiectul de studiu al merceologiei, metodele şi principiile 
de studiu ale merceologie, clasificarea şi sistematizarea, codificarea, plasarea pe piaţă a 
bunurilor de consum, sistem de clasificare şi codificare, calitatea bunurilor de consum, 
metode de determinare a calităţii mărfurilor, standard, activitatea de standardizare, 
reglementare tehnică, standard naţional, internaţional, etichetarea şi marcarea 
mărfurilor, certificarea produselor, certificat de conformitate, sortiment, categorii de 
sortiment, consum, necesităţi de consum, utilizare, exploatare, termen de utilizare, 
termen de valabilitate, termen de garanţie, expertiză merceologică, tipuri de expertize 
marfare, metode de expertize marfare; 

• să analizeze diverse scheme tehnologice de obţinere a mărfurilor; elementele marcării 
produselor; 

• să reliefeze componentele şi cerinţele Sistemului Naţional de Evaluare a Conformităţii 
Produselor, Sistemului Expert CCI al RM; 

II. La nivel de aplicare:  
• să perfecteze documental rezultatele studiului merceologic al unui produs; 
• să aplice regulile procedurii de evaluare a conformităţii calităţii produselor; 
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• să perfecteze rezultatele expertizei merceologice a unui lot marfar. 
III. La nivel de integrare/creativ: 

• să propună modalităţi de îmbunătăţire a condiţiilor de transportare, depozitare, 
manipulare a mărfurilor, ţinând cont de specificul merceologic al acestora. 

 
Unităţi de conţinut 

1.Semnificaţia şi obiectul de studiu al Merceologiei şi expertizei mărfurilor nealimentare. 
Conexiunea merceologiei cu alte ştiinţe. Metodele de cercetare ale mărfurilor nealimentare. Politica 
de protecţie a consumatorilor pe plan naţional şi internaţional. Cadrul conceptual al clasificării 
bunurilor de larg consum. Tipuri de clasificări şi codificări ale mărfurilor. Sisteme de clasificare şi 
codificare a mărfurilor utilizate de întreprinderi. 

2. Abordări strategice referitoare la calitatea şi sortimentul mărfurilor nealimentare  
Rolul standardizării în reglementarea calităţii şi promovarea comerţului mărfurilor 

nealimentare. Definirea şi metodologia determinării calităţii mărfurilor nealimentare. Factorii, ce 
formează calitatea mărfurilor nealimentare. Modalităţi de menţinere a calităţii mărfurilor 
nealimentare. Etichetarea şi marcarea mărfurilor nealimentare. Procedura de certificare a 
conformităţii calităţii mărfurilor nealimentare. Noţiune, tipuri, proprietăţi şi indicii sortimentului. 
Aspecte ale ecuaţiei: populaţie (consumatori) – necesităţi de consum – oferta de mărfuri. 
Managementul sortimentului: obiective, priorităţi şi direcţii de acţiune. 

3. Expertiza merceologică  
Esenţa, sarcinile şi tipuri de expertize merceologice. 
Sursele de litigii generatoare de expertize merceologice. Identificarea mărfurilor nealimentare. 

Elementele structurale ale expertizei merceologice. Metodologia modernă de expertizare a 
mărfurilor nealimentare. Perfectarea rezultatelor procedurii de expertiză a mărfurilor nealimentare.  

4. Clasa mărfurilor nealimentare, particularităţile lor merceologice  
Clasificarea mărfurilor nealimentare. Proprietăţile consumiste ale mărfurilor nealimentare. 

Factorii, ce condiţionează particularităţile merceologice ale mărfurilor nealimentare. 
5. Caracteristica merceologică generală şi particularităţile expertizei grupelor de 

mărfuri nealimentare de uz casnic  
Semnificaţia mărfurilor nealimentare de uz casnic în consum. Articolele din mase plastice de 

uz casnic – generalităţi, clasificare, sortiment, calitate, particularităţile expertizei. Mărfuri chimice 
de uz casnic – generalităţi, clasificare, sortiment, calitate, particularităţile expertizei. 

Mărfuri silicate – generalităţi, clasificare, sortiment, calitate, particularităţile expertizei. 
Mărfuri metalice – generalităţi, clasificare, sortiment, calitate, particularităţile expertizei. Mărfuri 
electrocasnice – generalităţi, clasificare, sortiment, calitate, particularităţile expertizei. Articole de 
mobilier – generalităţi, clasificare, sortiment, calitate, particularităţile expertizei. Materialele de 
construcţie – generalităţi, clasificare, sortiment, calitate, particularităţile expertizei. 

6. Caracteristica merceologică generală şi particularităţile expertizei grupelor de 
mărfuri nealimentare vestimentare  

Semnificaţia mărfurilor vestimentare în consum. Mărfurile textile – generalităţi, clasificare, 
sortiment, calitate, particularităţile expertizei. Confecţiile şi tricotajele – generalităţi, clasificare, 
sortiment, calitate, particularităţile expertizei. Articole de încălţăminte – generalităţi, clasificare, 
sortiment, calitate, particularităţile expertizei. Articole de blănărie şi cojocărie – generalităţi, 
clasificare, sortiment, calitate, particularităţile expertizei. 

Articole de marochinărie – generalităţi, clasificare, sortiment, calitate, particularităţile 
expertizei. 
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7. Caracteristica merceologică generală şi particularităţile expertizei grupelor de 
mărfuri nealimentare de menire socio-culturală  

Semnificaţia mărfurilor nealimentare de menire socio-culturală în consum. Mărfurile domotice 
electronice – generalităţi, clasificare, sortiment, calitate, particularităţile expertizei. Articolele de 
papetărie şi mărfurile birotice – generalităţi, clasificare, sortiment, calitate, particularităţile 
expertizei. Mărfuri informatice şi multimedia – generalităţi, clasificare, sortiment, calitate, 
particularităţile expertizei. Mărfuri foto-film – generalităţi, clasificare, sortiment, calitate, 
particularităţile expertizei. Mărfuri pentru sport, pescuit, vânătoare, ciclism, automobile – 
generalităţi, clasificare, sortiment, calitate, particularităţile expertizei. Jucării, articole giuvaere şi 
ceasuri – generalităţi, clasificare, sortiment, calitate, particularităţile expertizei. 

 
 

CORESPONDENŢĂ ECONOMICĂ 
Total ore: 90; Puncte credite: 3 

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

Elvira JOROVLEA, 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. 

• 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. 

• Redactarea scrisorilor circulare. Reguli şi principii de redactare a scrisorilor circulare. 
Anunţurile. 
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• Corespondenţa de afaceri. Cererea de ofertă, oferta, comanda, reclamaţiile, somaţiile şi 
remedierile. Clasificare. Reguli de redactare. Limbaj de specialitate. 

• 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. 

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

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

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

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

• C.V.-ul europass. Scrisori de referinţă. Motivaţia. Scrisori de intenţie. 
 

 
PSIHOLOGIA SOCIALĂ ŞI ECONOMICĂ 

Total ore: 120. Puncte credite: 4. 
Autori: Alexandru GAMANJII, dr., conf.univ.  

 Valentina COHANSCHI, dr., conf. univ. 
 Cezara ABRAMIHIN, dr., conf. univ. 

 
Scopul cursului 

Formarea la studenţi a competenţei de cunoaştere şi aplicare a principalelor concepţii şi teorii 
ale psihologiei sociale şi economice. 

 
Obiectivele / Rezultatele învăţării 

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

• să explice conceptele: psihologie, psihologie socială, psihologie economică, 
personalitatea umană, temperamentul, caracterul, relaţiile interpersonale, 
comunicarea interpersonală, grupul social, psihologia conflictelor, psihologia 
conducerii, motivarea şi demotivarea profesională, psihologia comportamentului 
profesional, psihologia consumatorului etc.; 

• să înţeleagă problemele cu privire la dinamica personalităţii, la grupurile sociale şi 
interacţiunea dintre ele, percepţii şi atribuţii sociale, componente afective ale relaţiilor 
interpersonale; 

• să explice utilitatea psihologiei social-economice în pregătirea viitorilor economişti. 
II. La nivel de aplicare: 

• să explice şi să estimeze comportamentul uman în funcţie de temperament, caracter, 
trăsăturile feţei etc.; 

• să posede instrumentariul psihologic la un nivel înalt şi capacitatea de a-l aplica în 
diverse situaţii ale realităţii social-economice; 

• să stăpânească unele reguli şi principii ferme de negociere, menite să asigure aplanarea 
stărilor conflictuale şi stabilirea consensului social; 

• să asimileze unele modalităţi flexibile de colaborare, de natură să stimuleze 
performanţa de grup. 
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III. La nivel de integrare/creativ: 
• să identifice şi să soluţioneze eficient problemele psihologice ale membrilor grupului 

din care este parte; 
• să îmbunătăţească relaţiile interpersonale în baza metodologiei psihologiei sociale şi 

economice; 
• să sporească cifra de afaceri a companiei în care activează prin aplicarea eficientă a 

tehnicilor de influenţă interpersonală. 
 

Unităţi de conţinut 
• Introducere în psihologie. Psihologia socială, psihologia economică – ramuri de studiu a 

ştiinţei psihologice. Definirea obiectului de studiu al psihologiei. Categoriile şi sarcinile de 
bază. Etapele dezvoltării psihologiei ca ştiinţă. Psihologia socială – ramura de studiu a 
psihologiei. Psihologia economică – ramura de studiu a psihologiei. 

• Personalitatea umană în psihologie. Noţiuni generale despre personalitate. Teoriile despre 
personalitate. Structura personalităţii. Socializarea personalităţii. Temperamentul şi 
caracterul personalităţii. Comportamentul personalităţii. 

• Relaţiile interpersonale în psihologie. Esenţa relaţiilor interpersonale în psihologie. 
Tipologia lor. Metode de influenţă interpersonală. Esenţa şi specificul atracţiei 
interpersonale. Factorii atracţiei interpersonale. 

• Aspecte psihologice ale comunicării interpersonale. Noţiuni generale despre comunicare. 
Structura comunicării. Condiţiile pentru o comunicare eficientă. Tipurile de comunicare şi 
conţinutul lor. Tipuri de oameni dificili în comunicare.  

• Psihologia grupurilor şi dinamica ei. Noţiuni generale despre grup. Structura grupului şi 
motivele asocierii în grup. Tipologia grupurilor. Coeziunea şi dinamica grupurilor. 
Mentalitatea în grup. 

• Familia ca grup psihologic distinct. Noţiunile de bază ale psihologiei familiei: funcţiile 
familiei, structura ei. Instituirea socială a căsătoriei. Divorţul şi consecinţele sale. 

• Aspecte psihologice de abordare a conflictelor. Conflicte şi negocieri. Esenţa şi factorii 
conflictului în psihologie. Tipologia conflictelor. Metodele de aplanare. Discuţiile ca metodă 
de soluţionare a conflictelor. Medierea ca metodă de soluţionare a conflictelor. Soluţionarea 
conflictelor prin arbitraj. 

• Aspecte psihologice ale conducerii. Psihologia managerială. Stilurile de conducere. 
Strategii şi tactici de conducere. Profilul managerului eficient. Efectul de lider. 

• Psihologia socială aplicată în economie. Reuşita socială. Psihologia antreprenorului. 
• Psihologia consumatorului. Variabilele personale ale consumatorului. Variabilele culturale 

ale consumatorului. Evaluarea atitudinilor consumatorului cu ajutorul scalelor de evaluare şi 
a tehnicilor proiective.  

• Motivarea şi demotivarea profesională. Delimitări conceptuale ale motivaţiei în 
psihologie. Recompense şi satisfacţie în muncă. Demotivarea muncii. 

• Impactul publicităţii asupra comportamentului economic. Publicitatea între pragmatism 
şi iluzie. Dimensiunea psihologică a publicităţii. Influenţa publicităţii asupra mass-media şi 
invers. 

• Psihologia finanţelor. Mentalitatea fiscală. Morala fiscală. Psihologia inflaţiei. 
• Psihologia comportamentului profesional. Influenta tipurilor de personalităţi asupra 

comportamentului profesional. Reacţiile de repliere în comportamentul profesional. Reacţiile 
de frică şi depresie în comportamentul profesional. Reacţii la stresul profesional. Factorii 
eficientizării comportamentului profesional. 
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ECONOMIE MONDIALĂ ŞI RELAŢII ECONOMICE INTERNAŢIONALE 
 

Total: 120 ore. Puncte credite: 4. 
Autor: Boris CHISTRUGA, dr. hab., prof. univ. 

Marina POPA, lector superior 
 

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

principalilor actori economici ai globalizării, a circuitului economic mondial, analiza teoriilor şi 
modelelor în EM, aplicarea lor în practica internaţională. 

 
Obiectivele/Rezultatele învăţării 

La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 
• să determine obiectivul de studiu al disciplinei; 
• să definească criteriilor de clasificare a proceselor de dezvoltare economica; 
• să identifice cadrul specific de înţelegere a proceselor şi mecanismelor din piaţa 

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

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

tehnologii, migraţia internaţionala; 
• să perceapă criteriile de clasificare a ţărilor lumii în baza indicatorilor macroeconomici şi 

a Organizaţiilor Economice Internaţionale; 
• să determine gradul de implicare a Republicii Moldova în circuitul economic mondial. 

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

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

  
Unităţi de conţinut 

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

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

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

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

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

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

7. Ţările în curs de dezvoltare şi problemele specifice acestora. Noile state industrializate: 
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caracteristica economică generală, locul şi rolul lor în economia mondială. Grupul ţărilor emergente. 
8. Ţările în tranziţie. Consensul de la Washington şi Post Washington.  
9. Circuitul economic mondial şi REI. Comerţul internaţional. 
10. Fluxurile internaţionale de capital. Investiţii străine: concept, tipologie, factori determinanţi 

şi opinii teoretice. Impactul investiţiilor străine asupra economiei ţărilor lumii. 
11. Migraţia internaţională – cauze, efecte economice şi sociale. Particularităţile migraţiei 

populaţiei şi a forţei de muncă la etapa actuală. 
12. Specificul problemelor globale la etapa contemporană. Problema ecologica, terorismul 

internaţional, problema polarizării economiei mondiale. 
 

PREŢURI ŞI TARIFE 
Total ore: 120. Puncte credite: 4. 

Autor: Ana GUMOVSCHI, dr., conf. univ., 
Iuri CROTENCO, dr. hab., conf. univ., 

Diana CRICLIVAIA, dr., lect. sup. univ. 
 

Scopul cursului 
Аsigurarea unui complex de cunoştinţe teoretice şi practice, în concordanţă cu cadrul legal şi 

instituţional aferent domeniului preţuri şi tarife. 
 

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

• să explice conceptele: preţuri, tarife, valoare, politica de preţ, strategia de preţ, tactica 
preţurilor, metodologia fundamentării preţurilor, concurenţă, protecţia concurenţei, 
politica antimonopol, preţuri externe, preţuri interne, indici de preţuri. 

II. La nivel de aplicare: 
• să selecteze şi utilizeze informaţia specifică domeniului,  
• să aplice legislaţia din domeniul preţurilor şi tarifelor, 
• să analizeze fluxurile informaţionale legate de formarea preţurilor, 
• să fundamenteze politici şi strategii de preţuri (tarife) în cadrul unui mediu schimbător, 
• să gestioneze eficient resursele materiale şi financiare antrenate în procesul de 

producţie în scopul diminuării costurilor de fabricare şi a preţurilor de ofertă; 
III. La nivel de integrare/creativ: 

• să ajusteze activitatea întreprinderii la cerinţele pieţei, 
• să evalueze impactul factorilor de conjunctură asupra deciziilor privind preţurile 

(tarifele),  
• să previzioneze indicatorii economico-financiari ai întreprinderii în funcţie de deciziile 

din domeniul preţurilor (tarifelor),  
• să elaboreze lucrări aplicative şi să formuleze recomandări în vederea soluţionării unor 

probleme din domeniul preţurilor (tarifelor). 
 

Unităţi de conţinut 
1. Conceptul, esenţa şi rolul preţurilor în economie 
Abordarea conceptului de preţ în teoria economică. Funcţiile preţului. Sistemul de preţuri şi 

categoriile acestora. Factorii de influenţă a procesului formării preţului. 
2. Politica, strategia şi tactica preţurilor la nivelul unităţilor economice 
Politica de preţ – element al politicii de marketing. Strategia de preţ. Alternative strategice în 
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domeniul fundamentării preţurilor. Tactica preţurilor. Formarea preţului în cadrul ciclului vital al 
produsului. 

3. Adaptarea preţurilor pe tipuri de piaţă (concurenţă) 
Clasificarea şi caracteristica tipurilor de piaţă. Particularităţile formării preţurilor în condiţiile 

concurenţei perfecte. Particularităţile formării preţurilor în condiţiile monopolului absolut. 
Particularităţile formării preţurilor în cadrul concurenţei monopoliste. Particularităţile formării 
preţurilor în condiţiile oligopolului şi duopolului. 

4. Metodele de determinare a preţurilor la nivelul unităţilor economice  
Metodele de determinare a preţurilor în baza costului. Fundamentarea preţurilor în funcţie de 

parametrii cost/volum/profit. Determinarea preţurilor în baza cererii. Orientarea preţurilor spre 
concurenţă. Corelarea preţurilor produselor noi. Determinarea preţurilor în baza echilibrului dintre 
cost, cerere şi concurenţă (modelul 3 „C”). 

5. Reglementarea preţurilor (tarifelor) şi protecţia concurenţei 
Liberalizarea preţurilor în R. Moldova. Necesitatea reglementării preţurilor şi tarifelor. 

Organele cu drept de decizie în domeniul formării preţurilor. Metodele directe de reglementare a 
preţurilor (tarifelor). Metodele indirecte de reglementare a preţurilor (tarifelor). Protecţia 
concurenţei şi politica antimonopol. 

6. Particularităţile determinării preţurilor în unele ramuri ale economiei naţionale din R. 
Moldova 

Specificul calculării preţurilor în comerţ. Fundamentarea preţurilor în agricultură. 
Particularităţile stabilirii preţurilor la pământ şi resursele naturale. Specificul determinării preţurilor 
în construcţii-montaj. Tarifele la servicii – parte componentă al sistemului de preţuri. 

7. Preţurile în cadrul comerţului internaţional: preţurile externe şi interacţiunea acestora cu 
preţurile interne, categoriile de preţuri practicate în cadrul tranzacţiilor comerciale internaţionale, 
INCOTERMS – standard internaţional de interpretare a termenilor comerciali, rolul statului în 
reglementarea comerţului internaţional prin intermediul mecanismului preţurilor, tehnica 
determinării preţurilor produselor de import, fundamentarea preţurilor produselor de export, 
specificul stabilirii preţurilor de transfer. 

8. Sistemul statistic de cercetare a nivelului şi evoluţiei preţurilor (tarifelor) în economie: 
necesitatea, particularităţile şi organizarea sistemului statistic al evoluţiei preţurilor şi tarifelor, 
determinarea nivelului preţurilor (tarifelor) în cadrul analizelor statistice, indicii de preţuri, procedee 
de calcul ale indicilor de preţuri, inflaţia şi dinamica preţurilor în Republica Moldova. 

 
 

ECONOMETRIE 
Total: 120 ore. Puncte credite: 4 

 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; 
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• 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 utiliza 

rezultatele modelării econometrice pentru elaborarea de prognoze.  
III. La nivel de integrare/creativ: 
• să obţină abilităţi în delimitarea metodelor eficiente pentru diferite situaţii.  

 
Unităţile de conţinut  

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

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

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

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

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

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

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

multicoliniarităţii. Metode de eliminare a multicolinearităţii. 
 5. Heteroscedascitatea  
Abateri de la ipotezele fundamentale ale MCMMP. Detectarea heteroscedasticităţii .Testul 

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. 
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PROGRAMAREA WEB 
Total ore: 120. Puncte credite: 4. 

Autor: Natalia DELIMARSCHI, l.s.u. 
 

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

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

 
Obiectivele / Rezultatele învăţării 

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

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

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

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

 
 

Unităţi de conţinut 
• Introducere în proiectarea aplicaţiilor WEB. Rolul internetului în dezvoltarea 

afacerilor. Dezvoltarea site-urilor comerciale. Categorii de afaceri pe Internet. Categorii de 
aplicaţii web 

• Modelarea aplicaţiilor web. Modelarea specifică a aplicaţiilor web (nivele, perspective, 
faze). Modelarea conţinutului. Metode de modelare. 

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

absolute/relative. 
• HTML. Imagini. Inserearea şi formatarea imaginilor. 
• HTML.Tabele. Tabele simple/complexe. 
• HTML. Hărţi de imagini. Elemente de navigare bazate pe hărţi de imagini. 
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ETICHETA OMULUI DE AFACERI 
 

Total ore: 60; Puncte credite: 2  
Autor: Maria MANCAŞ, conf. univ., dr. 

 
Scopul cursului: a-i învăţa pe studenţi să se prezinte la nivel profesionist; să creeze o primă 

impresie pozitivă şi puternică; să-şi formeze abilităţi de comunicare interpersonală şi în exercitarea 
relaţiilor de afaceri la şedinţe/conferinţe/simpozioane/reuniuni cu personalul şi la mesele de afaceri; 
să exercite un comportament de înaltă ţinută şi protocol oficial. Totodată, să denote abilităţi de 
comunicare  

 
Obiectivele/rezultatele învăţării: La finalizarea cursului, studenţii vor fi capabili: 

 I. La nivel de cunoaştere: 
• să cunoască rolul şi importanţa etichetei în afaceri; 
• să cunoască regulile de salutare, prezentare, interrelaţionare în mediul oficial de 

afaceri, la reuniunile festive etc.; 
• să însuşească obiceiurile, tradiţiile şi tabu-urile în relaţiile internaţionale, precum şi 

bunele maniere în ipostazele vieţii sociale şi de afaceri. 
 II. La nivel de aplicare: 

• să înveţe a îmbunătăţi climatul profesional prin prisma creării unei imagini favorabile 
proprii; 

• să manifeste adecvat bunele maniere la telefon, la şedinţe, conferinţe, simpozioane, 
reuniuni de afaceri atât la nivel naţional, cât şi la nivel internaţional. 

 III. La nivel de integrare/creativ: 
• să dezvolte şi să menţină o conduită de bună cuviinţă şi nivel competitiv în mediul 

profesional şi în afara acestuia; 
• să contribuie la favorizarea unui comportament civilizat, de înaltă ţinută, în vederea 

cultivării bunei reputaţii. 
  

Unităţi de conţinut: 
 1. Eticheta în lumea competitivă a afacerilor. Scurt istoric privind „eticheta”. Salutul şi 

prezentarea în afaceri. Distanţa în relaţiile cu partenerii. Ţinuta vestimentară. 
2. Arta conversaţiei în afaceri – importanţă vitală şi abilitate. Rolul şi importanţa 

conversaţiei de afaceri. Bunele maniere la telefon. Organizarea activităţii zilnice. 
3. Integrarea în societate prin relaţiile de afaceri. Eticheta invitaţiei în postură de gazdă şi 

oaspete. Bunele maniere ale „liniei de primire”. Toasturile. 
4. Protocolul oficial în ipostazele vieţii sociale. Noţiuni generale privind „protocolul”. 

Atributele importante ale protocolului. 
5. Comportamentul în relaţiile internaţionale. Reguli internaţionale de etichetă. Obiceiuri, 

tradiţii şi tabu-uri. 
6. Etichetă şi maniere la un târg. Motivaţia participării la un târg. Modul de prezentare la un 

târg. Comportamentul corect.  
7. Comportament şi protocol la şedinţe, conferinţe, simpozioane. Reguli de bază privind 

comportamentul la reuniuni. Şedinţa anuală a acţionarilor. Model general al şedinţei acţionarilor. 
8. Etichetă şi maniere la mesele de afaceri. Protocolul la o recepţie. Responsabilităţile 

şefului de protocol. Dineul de afaceri: reguli de organizare. Ţinuta şi comportamentul la o reuniune 
de afaceri. 
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9. Maniere şi tehnici teritoriale la restaurant. Buna cuviinţă la cină. Stilurile de 
comportament la o masă. Capcane de evitat la restaurant. 

10. Iniţierea unei afaceri. Motivele începerii unei afaceri. Elementele-cheie ale afacerii. 
Planificarea afacerii. Model de plan de afaceri. 

11. Probleme de bune maniere în lumea afacerilor. Colegialitatea între femei şi bărbaţi. 
Gafe comise şi remedii. 

12. Bunele maniere în călătorie. Codul bunelor maniere în avion/automobil etc. Situaţii 
delicate. 

 
 

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

Autor: Angela SOLCAN, dr., conf. univ. 
   Ghenadie CIUMAC, dr., conf. univ. 

 
Scopul cursului 

Formarea la studenţi a competenţei: antreprenoriale şi a abilităţilor de iniţiere a afacerilor, 
dezvoltarea spiritului de iniţiativă necesar pentru activitatea de succes a unui întreprinzător.  

 
Obiectivele / Rezultatele învăţării 

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

• să explice conceptele: antreprenoriat, spirit de întreprinzător, întreprinzător, inovaţie, 
business înger, incubator de afaceri, oportunitate, idee oportună, franchising, plan de 
afaceri, prag de rentabilitate, surse de finanţare, 

• să identifice ideile de afaceri şi să evalueze ideea oportună, 
• să prezinte etapele de bază ale procesului de iniţiere (aspectele financiare, 

organizaţionale şi juridice), 
• să descrie activitatea de planificare, organizare şi gestionare a unei afaceri.  

II. La nivel de aplicare: 
• să evalueze propriile abilităţi în raport cu trăsăturile necesare unui întreprinzător de 

succes,  
• să valorifice oportunităţile apărute şi să analizeze mediul intern şi extern al afacerii,  
• să proiecteze şi să planifice activitatea, 
• să lucreze atât individual, cât şi în colaborare cu echipa, 
• să identifice sursele de finanţare. 

III. La nivel de integrare/creativ: 
• să conştientizeze importanţa antreprenoriatului pentru individ şi societate în ansamblu,  
• să-şi dezvolte spiritul de întreprinzător, 
• să-şi formeze un comportament etic în cadrul afacerii.  

 
Unităţi de conţinut 

1. Elemente introductive privind antreprenoriatul 
Antreprenoriatul - esenţa, caracteristicile de bază şi factorii. IMM – formă de bază a activităţii 

de antreprenoriat. Fenomenul antreprenorial în Republica Moldova. Beneficii şi riscuri individuale 
în antreprenoriat. 
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2. Întreprinzătorul - promotorul afacerii 
Evoluţia conceptului de întreprinzător. Caracteristicile întreprinzătorului de succes. Tipologia 

întreprinzătorului. Profilul întreprinzătorului moldovean. 
3. Dezvoltarea unor idei de afaceri de succes 
Identificarea şi recunoaşterea oportunităţilor de afaceri. Tehnicile de generare a ideilor de 

afaceri. Evaluarea oportunităţilor de afaceri. 
4. Deschiderea afacerii de la zero 
Deschiderea unei noi afaceri – avantajele şi dezavantajele. Alegerea statutului juridic. 

Determinarea denumirii afacerii. Finisarea formalităţilor legale privind deschiderea unei afaceri. 
5. Procurarea unei afaceri existente 
Procurarea unei afaceri – avantajele şi dezavantajele. Etapele procesului de procurare a unei 

afaceri. Metode de evaluare a costului afacerii. 
6. Franchisingul 
Evoluţia şi definiţia franchisingului. Tipurile de franchising. Evaluarea sistemului de 

franchising. Contractul de franchising. 
7. Alegerea amplasamentului unei afaceri 
Etapele procesului alegerii amplasamentului. Alegerea amplasamentului: unui magazin; 

afaceri din domeniul prestării serviciilor; unei întreprinderi producătoare. Alternative de amplasare a 
afacerii mici: incubatorul de afaceri, afacerea la domiciliu, afacerea virtuală. Evaluarea 
amplasamentului. 

8. Elaborarea planului de afaceri  
Necesitatea elaborării planului de afaceri. Etapele întocmirii planului de afaceri. Structura şi 

conţinutul compartimentelor de bază ale planului de afaceri 
9. Finanţarea activităţii de antreprenoriat 
Cheltuielile de iniţiere a afacerii. Sursele de finanţare a unei afaceri. Creditul bancar - 

procedura de obţinere şi determinarea costului acestuia. Leasingul – definiţie şi esenţa. Evaluarea 
leasingului. Factoringul. Avantajele şi limitele. 

10. Managementul antreprenorial 
Particularităţile activităţii întreprinzătorului în cadrul unei afacerii. Conţinutul funcţiilor 

managementului antreprenorial 
11. Încetarea activităţii de antreprenoriat 
Motivele încetării activităţii antreprenoriale. Metode de încetare a activităţii unei afaceri 
 

FINANŢE 
Total ore: 120. Puncte credite: 4. 

Autori: Angela BAURCIULU, dr., conf. univ. 
 

Scopul cursului 
Formarea unui complex de cunoştinţe fundamentale, teoretice şi aplicative în domeniul 

finanţelor. 
 

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

• să explice conceptele: finanţe, sistemul financiar, politica financiară, bugetul şi 
sistemul financiar, impozite şi taxe, cheltuielile publice, asigurări, activitatea bancară şi 
sistemul bancar, investiţii şi pieţe de capital, finanţele întreprinderii; 

• să identifice şi să reliefeze componentele sistemului financiar; 
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• să cunoască diverse modalităţi de formare, utilizare şi repartizare a resurselor 
financiare în cadrul componentelor sistemului financiar. 

II. La nivel de aplicare: 
• să utilizeze reglementările şi actele normative din domeniul financiar, bancar, 

investiţional şi al pieţelor de capital; 
• să analizeze alternativele privind mobilizarea şi plasarea resurselor financiare în scopul 

alegerii variantei optime de constituire şi utilizare fondurilor financiare la nivel 
macroeconomic şi microeconomic;  

• să aplice diverse metode, tehnici şi criterii de evaluare în cadrul analizei indicatorilor 
financiari;  

• să explice rezultatele obţinute în cadrul analizei indicatorilor financiari. 
III. La nivel de integrare/creativ: 

• să argumenteze deciziile privind formarea şi gestiunea eficientă a resurselor financiare; 
• să formuleze soluţii în cadrul unei analize integrale a situaţiei economico-financiare a 

ţării, instituţiilor financiare, companiilor de asigurare, întreprinderi industriale şi 
comerciale, etc.; 

• să stabilească legăturile dintre fenomenele economico-financiare, să identifice factorii 
de influenţă şi efectele directe şi indirecte asupra fluxurilor financiare. 

 
Unităţi de conţinut 

•   Noţiuni conceptuale privind finanţele. Abordări conceptuale privind noţiunea de finanţe. 
Conţinutul economic al finanţelor. Funcţiile finanţelor. 

•  Mecanismul şi sistemul financiar. Mecanismul financiar. Caracteristica sistemului financiar. 
Pârghiile economico-financiare. 

•   Politica financiară la nivel macroeconomic. Conceptul şi sfera de cuprindere a politicii la 
nivel macroeconomic. Politica bugetar-fiscală. Politica monetară. 

•   Bugetul şi procesul bugetar. Bugetul – verigă de bază a sistemului financiar al ţării. Conceptul 
de sistem bugetar şi componentele sale. Conceptul şi trăsăturile procesului bugetar. Rolul 
autorităţilor publice în procesul bugetar. 

•   Sistemul cheltuielilor publice. Conţinutul economic al cheltuielilor publice. Clasificarea 
cheltuielilor publice. Sistemul de indicatori utilizaţi în analiza cheltuielilor publice. Tendinţe în 
evoluţia cheltuielilor publice. 

•   Sistemul resurselor financiare publice. Conţinutul economic al resurselor publice. 
Clasificarea resurselor financiare publice. 

•   Impozitele-noţiuni generale. Conţinutul economic şi funcţiile impozitelor. Clasificarea 
impozitelor şi taxelor. Elementele tehnice ale impozitului. Principiile impozitării. Metode de 
impunere şi metode de percepere a impozitelor. Sistemul fiscal al Republicii Moldova. 

•   Asigurări private în cadrul sistemului economic. Conceptul de asigurare: aspecte şi abordări. 
Funcţiile şi principiile de clasificare a asigurărilor. Elementele tehnice ale asigurărilor şi 
principiile de determinare a despăgubirii. Cadrul legal de desfăşurare al activităţii de asigurare. 

•   Politica de investiţii. Conceptul şi clasificarea investiţiilor. Procesul investiţional. Surse de 
finanţare a investiţiilor. Eficienţa economică a investiţiilor şi indicatori de evaluare a acesteia. 
Riscurile în activitatea de investiţii. 

•   Monedă, credit şi echilibrul monetar. Moneda şi sistemul monetar. Masa monetară. Creditul – 
esenţă, rol, funcţii. Echilibrul monetar şi inflaţia.  

•   Sistemul bancar. Componentele, structura şi caracteristicile sistemului bancar. Banca Centrală 
– rol, funcţii, operaţiuni. Băncile comerciale – rol, funcţii, operaţiuni. Resursele băncii 
comerciale – clasificare şi structură. Operaţiunile pasive ale băncii comerciale. Operaţiunile 
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active ale băncii comerciale. Indicatorii de eficienţă a băncii comerciale.  
•   Piaţa de capital. Structura, funcţiile şi participanţii pieţei de capital. Instrumentele pieţei de 

capital. Bursa de valori – principalul element al pieţelor de capital. Organizarea şi funcţionarea 
burselor de valori. Indicii bursierii – indicatori de apreciere a eficienţei Bursei de Valori. 

•   Finanţele întreprinderii. Obiectivele financiare ale întreprinderii. Surse de finanţare a 
întreprinderii şi criterii de formare a structurii financiare optime. Finanţarea mijloacelor fixe şi 
a activelor curente. Rezultatul financiar al întreprinderii: conţinut şi mod de exprimare. Analiza 
financiară a întreprinderii. 

 
 

MARKETINGUL SERVICIILOR 
Total ore: 120. Puncte credite: 4. 

Autor: Natalia REMEŞOVSCHI, lector superior. 
 

Scopul cursului 
Formarea la studenţi a competenţei: de a-şi asuma un rol activ în activitatea companiilor de 

service, prin soluţionarea unor probleme specifice marketingului în domeniul serviciilor. 
 

Obiectivele / Rezultatele învăţării 
La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 
• să explice conceptele: servicii, criterii de clasificare a serviciilor, caracteristici a 

serviciilor, comportamentul şi satisfacţia clienţilor în servicii, piaţa serviciilor şi 
specificul relaţiilor de piaţă în servicii, mix-ul de marketing şi componenţa acestuia în 
servicii, calitatea în servicii, 

•  să distingă instrumentarul de analiză şi să evidenţieze rolul marketingului pentru 
companiile de servicii;  

II. La nivel de aplicare: 
• să dezvolte abilităţi de elaborare a planurilor de marketing în servicii, 
• să aplice corect metode, modele şi tehnici proprii marketingului în domeniul serviciilor, 
• să elaboreze mix-ul de marketing specific companiilor de servicii pentru realizarea 

politicilor de marketing, 
• să întreprindă acţiuni viabile de marketing;  

III. La nivel de integrare/creativ: 
• să propună direcţii de eficientizare a activităţii de marketing a firmelor de servicii, 
• să dezvolte procesele şi sistemele de prestare a serviciilor în diferite domenii; 

 
Unităţi de conţinut 

1. Marketingul serviciilor - domeniu specializat al marketingului 
Definirea şi caracteristicile marketingului serviciilor. Apariţia şi dezvoltarea marketingului 

serviciilor. 
2. Serviciile – element de diferenţiere a marketingului serviciilor  
Conceptul şi definirea serviciilor. Caracteristicile serviciilor şi impactul acestora asupra 

activităţii de marketing. Clasificarea serviciilor. Rolul socio-economic a serviciilor. 
3. Mediul de marketing şi particularităţile pieţei serviciilor 
Structura şi componenţa mediului de marketing al firmelor de servicii. Particularităţile pieţei 

întreprinderii de servicii. Caracteristica cererii şi ofertei de servicii. 
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4. Comportamentul consumatorului de servicii 
Definirea şi specificul comportamentului consumatorului de servicii. Procesul decizional în 

consumul de servicii. Rolul consumatorului în prestarea serviciilor. 
5. Politica de produs-serviciu. Politici de marketing în servicii 
Definirea şi structura serviciului. Dezvoltarea şi înnoirea serviciilor. Strategii de produs în 

servicii.  
6. Politica de preţ.  
Conţinutul şi specificul politicii de preţ în servicii. Elaborarea politicii de preţ. Strategii de preţ 

în servicii.  
7. Politica de plasament.  
Conţinutul politicii de distribuţie. Dezvoltarea sistemului de distribuţie a serviciilor. Strategii 

de distribuţie în servicii. 
8. Promovarea în servicii.  
Obiectivele şi conţinutul politicii de promovare. Sistemul comunicaţional în servicii. Strategii 

promoţionale. 
9. Politici de marketing specifice serviciilor. 
Personalul. Procesul. Elementele fizice şi ambianţa. 
10. Politica de calitate în servicii 
Conceptul de calitate în servicii. Evaluarea calităţii serviciilor. Factorii determinanţi ai calităţii 

serviciilor. 
 

TEHNICI PROMOŢIONALE 
 

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

 
Scopul cursului 

Formarea la studenţi a competenţei: de comunicare în marketing, prin aplicarea tehnicilor de 
promovare şi stimulare, ca instrumente puternice de influenţă asupra pieţei.  

 
Obiectivele / Rezultatele învăţării 

La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 
• să explice conceptele: tehnică promoţională, mesaj promoţional, mass-media, reclamă, 

publicitate, relaţii publice, marketing direct, târguri şi expoziţii, eficienţa activităţilor 
promoţionale, campanie promoţională;  

• să conştientizeze rolul şi importanţa comunicaţiilor şi a activităţilor promoţionale în 
realizarea obiectivelor întreprinderii; 

• să cunoască avantajele, condiţiile de desfăşurare şi dezavantajele tehnicilor promoţionale 
studiate, de rând cu mijloacele de comunicare disponibile. 

• să cunoască particularităţile desfăşurării marketingului direct, târgurilor şi expoziţiilor. 
II. La nivel de aplicare: 
• să fie apţi de a desfăşura cercetări de marketing pentru a fundamenta deciziile strategice 

şi tactice în elaborarea activităţilor promoţionale; 
• să releveze factorii ce influenţează eficienţa activităţilor promoţionale; 
• să fie capabili de a elabora şi realiza campanii publicitare; 
• să fie capabili de a realiza relaţii cu publicul, inclusiv prin elaborarea de articole şi press-

relizuri, organizare de conferinţe şi brifinguri pentru presă, oferire de interviuri etc.  
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III. La nivel de integrare: 
• să cunoască şi să fie capabili de a organiza şi realiza programe promoţionale şi de relaţii 

publice în concordanţă cu politica de marketing a companiei; 
• să cunoască şi să fie capabili de a organiza participarea întreprinderii la târguri şi 

expoziţii naţionale şi internaţionale; 
• să fie capabili de a activa în reţele de marketing direct şi să poată utiliza tehnicile de 

stimulare a consumatorilor în funcţie de obiectivele întreprinderii. 
 

Unităţi de conţinut 
• Rolul şi conţinutul comunicaţiilor de marketing ale întreprinderii în realizarea 

activităţilor promoţionale. Obiectivele şi conţinutul comunicaţiilor de marketing. Factorii 
şi condiţiile de influenţă a eficienţei comunicaţiilor de marketing. Tendinţele mondiale ale 
pieţei reclamei. 

• Elaborarea mesajelor şi a textelor promoţionale. Conţinutul, forma şi structura 
mesajului promoţional. Principii de bază în elaborarea textelor promoţionale. Rolul 
simbolurilor, semnelor şi culorilor în mesajele promoţionale.  

• Reclama ca componentă de bază a mixului promoţional. Reclama ca factor socio-
cultural. Esenţa reclamei ca formă nepersonală de comunicare şi promovare. Conţinutul 
campaniei de reclamă (procesul de reclamă): cercetări privind elaborarea reclamei; 
caracteristica şi selectarea mijloacelor de reclamă. Metode de formare a bugetului de 
reclamă în întreprindere. 

• Relaţiile cu publicul ca formă de promovare în marketing. Esenţa şi funcţiile relaţiilor 
cu publicul. Activităţi de creare a imaginii întreprinderii. Mijloacele şi tehnicile de 
promovare utilizate în relaţiile cu publicul. 

• Marketingul direct ca formă de comunicare şi vânzare personală. Esenţa şi 
particularităţile marketingului direct. Condiţii şi principii de realizare a vânzărilor directe. 

• Stimularea vânzărilor ca formă de comunicare în marketing. Conţinutul şi obiectivele 
stimulării vânzărilor. Stimularea vânzărilor în funcţie de ciclul de viaţă al produsului. 
Tehnici de stimulare a vânzărilor. 

• Târgurile şi expoziţiile ca manifestaţii promoţionale. Obiectivele, funcţiile şi 
caracteristica târgurilor şi expoziţiilor. Planificarea şi participarea la târguri şi expoziţii.  

• Eficienţa activităţilor promoţionale. Estimarea efectelor economice ale activităţilor 
promoţionale. Evaluarea efectelor psihologice ale activităţilor de comunicare şi promovare  

 
 

CERCETĂRI DE MARKETING  
Total ore: 180. Puncte credite: 6. 

Autor: Vasile GOLOVCO, lector superior 
 

I. Obiectivele de formare în cadrul disciplinei Cercetări de marketing: 
I. La nivel de cunoaştere şi înţelegere: 
Însuşirea de către studenţi a sistemului cercetărilor de marketing, prin aprofundarea 

următoarelor aspecte: 
• caracteristicile cercetărilor de marketing şi rolul lor în activitatea marketerilor; 
• obiectivul fundamental şi conţinutul cercetărilor de marketing; 
• metodele de cercetare în marketing şi specificul utilizării lor; 
• particularităţile cercetării pieţei şi mediului de marketing, comportamentului 

consumatorului şi a mixului de marketing al întreprinderii. 
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II. La nivel de aplicare: 
Abilitatea de a aplica cunoştinţele teoretice în practică în scopul: 
• determinării necesităţilor informaţionale ale solicitantului cercetării şi identificării 

problemei cercetării de marketing; 
• selectării metodei de cercetare şi a surselor informaţionale adecvate; 
• selectării metodei de eşantionare şi determinării mărimii eşantionului; 
• elaborării chestionarelor, schemelor experimentelor, observărilor, focus-grupurilor; 
• realizării în practică a cercetării de birou şi de teren; 
• elaborării şi prezentării solicitantului a raportului cercetării. 

III. La nivel de integrare: 
• aprecierea rolului şi locului cercetărilor de marketing în cadrul sistemului informaţional 

de marketing şi a compartimentului de marketing; 
• stabilirea corelării funcţionale între cercetarea de marketing şi alte discipline de 

marketing; 
• estimarea rolului cercetărilor de marketing în elaborarea şi implementarea strategiilor de 

marketing; 
• aprecierea importanţei cercetărilor de marketing în fundamentarea deciziilor de 

marketing. 
II. Conţinutul disciplinei: 

• Noţiunea şi conţinutul cercetărilor de marketing. 
• Scopurile principale ale cercetării de marketing. 
• Direcţiile de bază de cercetare în marketing.  
• Procedura cercetării de marketing. 
• Identificarea problemei şi stabilirea scopurilor cercetării. 
• Elaborarea planului cercetării. 
• Metodele de cercetare în marketing. 
• Sursele de informaţii primare şi secundare. 
• Cercetările calitative şi cantitative. 
• Tipurile de scale. Selectarea scalelor pentru cercetare. 
• Elaborarea chestionarelor. 
• Determinarea mărimii eşantionului. Metodele aleatoare şi nealeatoare de eşantionare. 
• Culegerea datelor prin metoda sondajului. 
• Culegerea datelor prin metoda observării. 
• Culegerea datelor prin metoda experimentului. 
• Culegerea datelor prin metoda studierii datelor secundare şi statistice. 
• Elaborarea şi prezentarea dării de seamă despre rezultatele cercetării. 
• Studierea factorilor, care caracterizează starea mediului extern de marketing al 

întreprinderii. 
• Metodele de studiere a pieţei. 
• Analiza comportamentului consumatorului. 
• Studierea atitudinii consumatorilor faţă de întreprindere şi mixul ei de marketing. 
• Studierea gradului de satisfacere a cerinţelor consumatorilor. 
• Studierea gradului de loialitate a consumatorilor faţă de mărcile comerciale ale firmei.  
• Studierea motivării consumatorilor. 
• Studierea intenţiilor consumatorilor. 
• Studierea procedurii de luare a deciziei de cumpărare de câtre consumatori. 
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Determinarea structurii centrului de achiziţie. 
• Analiza gamei actuale de produse şi posibilităţile de lansare a noilor produse. 
• Identificarea concurenţilor şi determinarea părţilor lor puternice şi slabe. 

• Studierea competitivităţii produselor şi a firmei. 
• Studierea preţurilor curente de piaţă şi a politicii de preţ a concurenţilor.  
• Studierea factorilor de sensibilitate a cererii consumatorilor la modificarea preţurilor. 
• Studierea elasticităţii cererii în funcţie de preţ. 
• Studierea eficienţei mijloacelor publicitare. 
• Criteriile de selectare a mijloacelor publicitare. 
• Determinarea eficienţei activităţii publicitare a întreprinderii. 
• Metodele calitative şi cantitative de prognozare. 

 
 

SISTEME INFORMATICE ÎN MARKETING  
 

Total ore: 120. Puncte credite: 4. 
Autor: Ada SAJIN, l. sup. univ. 

 
Scopul cursului 

Formarea la studenţi a competenţei: elaborarea şi utilizarea sistemelor informatice în 
marketing, utilizarea tehnologiilor informaţionale moderne în activităţi de marketing. 

 
Obiectivele / Rezultatele învăţării 

La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: să utilizeze sistemele informatice în cadrul 
unităţilor economice şi să aplice tehnologiile informaţionale moderne în activităţile de marketing. 

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

în marketing (SI MK), ciclul de viaţă, tehnologii informaţionale, reţele de calculatoare, 
servicii Internet, comerţ electronic; 

• să analizeze diverse aspecte ale utilizării SI MK şi a tehnologiilor informaţionale 
moderne utilizate în activităţi de marketing; 

• să reliefeze componentele de structură generală, organizatorică şi funcţională a 
sistemelor informatice şi a SI MK. 

II. La nivel de aplicare: 
•  să analizeze rezultatele activităţii unităţilor economice în aspectul realizării şi 

implementării SI MK; 
•  să aplice principiile de organizare şi exploatare a SI MK; 
•  să utilizeze tehnologiile informaţionale moderne în activităţi cotidiene. 

III. La nivel de integrare/creativ: 
• să propună modalităţi de îmbunătăţire a sistemului informaţional prin implementarea SI 

MK; 
• să elaboreze mijloace moderne de promovare, analiză şi previziune a activităţilor de 

marketing. 
 

Unităţi de conţinut 
• Noţiuni de bază. Sistemul informaţional al unei USE.  

Noţiune de sistem, sistem economic. Definirea sistemului informaţional (SIF), componente.  
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• Sistemul informatic al unei USE 
Definirea sistemului informatic (SI). Aspecte structurale, funcţii, obiective. 

• Ciclul de viaţă al sistemelor informatice 
Etapele ciclului de viaţă al unui SI. Studiu şi analiza SIF existent. Proiectarea generală şi 
detaliată a SI. Implementarea şi exploatarea SI. 

• Sistemul informatic de marketing (SI MK). Configuraţia şi funcţionarea SI MK 
Definirea SI MK. Funcţiile şi structura SI MK. 

• Activităţi de marketing desfăşurate in Internet. Comerţ electronic. 
Noţiune de reţea de calculatoare. Internet, Intranet, Extranet. Servicii Internet. Activităţi de 
marketing desfăşurate pe Internet – publicitate, cercetări de marketing, comerţ electronic. 

• Utilizarea pachetului SPSS în analiza şi prelucrarea datelor de marketing 
Noţiuni generale. Crearea bazelor de date în SPSS. Sistematizarea şi analiza datelor. 
Statistica descriptivă.  

 
CULTURA AFACERILOR 

Total ore:120. Puncte credite:4. 
Autor: Lilia COVAŞ, dr., conf. univ. 
Silvia BUCIUŞCAN, 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 internaţional , 

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

Sensibilitatea socială: definirea, 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. 
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.  

 
COMERŢ INTERNAŢIONAL 

Total: 120 ore. Puncte credite: 4. 
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; 
• 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 

• Noţiuni generale privind Comerţul Internaţional. 
Obiectul cursului, noţiuni de bază şi definiţii. Diviziunea internaţională a muncii. 
Adâncirea interdependenţelor economice dintre state 
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• 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. 

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

• 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. 

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

• Comerţul internaţional cu resurse energetice. Securitatea energetică. 
Securitatea energetică, căi de asigurare a acesteia. Comerţul internaţional cu resurse 
energetice fosile. Resursele energetice regenerabile. 

• Politica comercială internaţională. Politica comercială tarifară şi rolul ei în comerţul 
internaţional. 
Obiectivele şi funcţiile politicii comerciale. Instrumentele de bază ale politicii comerciale. 
Rolul, funcţiile şi instrumentele politicii comerciale. 

• Politica comercială netarifară. 
Particularităţile politicii comerciale netarifare. Instrumentele politicii comerciale netarifare. 

• Politica comercială promoţională şi de stimulare 
Măsurile de promovare a exporturilor. Măsurile de stimulare a exporturilor. 

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

 
 

CONTABILITATEA MANAGERIALĂ 
 

Total ore: 120. Puncte credite: 4 
Autor: Galina GUDIMA, lect.sup.univ. 

 
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 
optimal de calculaţie; însuşirea metodelor şi procedeelor de calculaţie a costurilor, precum şi 
compararea metodelor de 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. 
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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 producţie 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. 

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. 
 

 
ASIGURĂRI ŞI REASIGURĂRI 

 
Total ore: 120. Puncte credite: 4. 

Autor: Anatolie ŢUGULSCHI, lector superior 
 

Scopul cursului 
Formarea la studenţi a competenţei: să asigure eficienţa gestiunii şi supravegherii activităţii 

de asigurare . 
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Obiectivele / Rezultatele învăţării 
La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 
• să explice conceptele: tehnica asigurării, activitate de asigurare, contract de asigurare 

de bunuri, de viaţă, de răspundere civilă, condiţii de asigurare, metode de calcul a 
despăgubirii, condiţii de încetare a contractelor;  

• să cunoască aspectul juridic al relaţiilor de asigurare; 
• să analizeze volumul primelor şi a despăgubirilor de asigurare pe tipuri de asigurări; 
• să analizeze condiţii de asigurare de la diferite companii de asigurare; 
• să descrie procesul de asigurare şi reasigurare pe tipuri de asigurări. 

II. La nivel de aplicare: 
• să propună noi metode de contractare a asigurărilor; 
• să iniţieze o ofertă pentru un produs de asigurare;  
• să elaboreze licenţa în domeniul asigurărilor. 

III. La nivel de integrare/creativ: 
• să propună modalităţi de îmbunătăţire a sistemului naţional de asigurare; 
• să elaboreze produse de asigurare. 

 
Unităţi de conţinut 

• Organizarea activităţii de asigurare 
Dinamica şi incidenţa asigurărilor asupra economiei. Iniţierea activităţii de asigurare în R 
Moldova. Intermedierea în activitatea de asigurare.  

• Asigurări agricole  
 Asigurarea recoltei culturilor agricole. Formarea contractului de asigurare. Constatarea, 
evaluarea pagubelor şi stabilirea despăgubirii. Asigurarea animalelor. Constatarea, 
evaluarea pagubelor şi stabilirea despăgubirilor în asigurarea animalelor. 

• Asigurarea bunurilor ce aparţin persoanelor fizice şi juridice 
Tipuri de asigurări de bunuri. Analiza condiţiilor de asigurare a bunurilor de la diferite 
companii de asigurare. Riscurile cuprinse în asigurare. Asigurarea complexă. 

• Asigurări de răspundere civilă 
Asigurarea prin efectul legii de răspundere civilă a deţinătorilor de autovehicule. 
Asigurarea de răspundere civilă pentru prejudicii provocate prin desfăşurarea de activităţi 
de către unităţi comerciale, industriale, de construcţii etc. Asigurarea de răspundere 
profesională. Asigurarea de răspundere în caz de nerambursare în termenele stabilite a 
creditelor acordate. 

• Asigurarea transportului terestru 
Asigurările CARGO în cadrul transporturilor internaţionale. Asigurările CASCO. 
Asigurarea maritimă. Asigurarea aeronavelor. 

• Asigurarea riscurilor financiare 
Necesitatea contractării asigurări financiare. Asigurarea creditelor de export. Modalităţi de 
intervenţie a statului în asigurarea creditelor de export. Asigurarea împotriva întreruperii 
activităţii de afaceri. Asigurarea de garanţii. Asigurarea riscurilor politice Asigurarea de 
fidelitate. 

• Tipuri de asigurări de persoane 
Asigurări de viaţă. Modul de determinare a primelor de asigurare în cadrul asigurărilor de 
viaţă. Contractarea şi încetarea asigurării de viaţă. 
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• Tranzacţionarea reasigurării 
Reasigurători şi intermediari în reasigurare. Sistemul de distribuţie a reasigurărilor. 
Negocieri precontractuale. Documentaţia precontractuală. Procesul de tranzacţionare a 
reasigurării. 

  
SONDAJE ŞI ANCHETE  

Total ore: 120. Puncte credite: 4 
Autor: V. AGAFIŢA, lect. super. univ.  

 
Scopul cursului 

Prezentarea tehnicilor şi instrumentelor utile pentru derularea unui studiu printr-un sondaj, 
expunerea metodelor utilizate, exemplificarea, ilustrarea proceselor de organizare, colectare, 
prelucrare şi analiza datelor. În cadrul disciplinei studenţii trebuie să însuşească tehnici de 
eşantionare, arta interogării, metode de colectare a datelor, metode de prezentare a rezultatelor.  

 
Obiectivele /Rezultatele învăţării 

La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: aplicarea legii numerelor mari ţinând cont de particularităţile 

concrete ale fenomenului sau procesului studiat; tehnicile de eşantionare, arta interogării; metode de 
colectare şi prelucrare a datelor, de prezentare a rezultatelor; organizarea unui sondaj; dirijarea unei 
anchete prin sondaj; teste parametrice şi neparametrice de verificare a ipotezelor; gestionarea 
resurselor financiare şi umane în procesul realizării sondajului; 

II. La nivel de aplicare: metode de eşantionare, teste de verificare a ipotezelor; determinarea 
parametrilor sondajului simplu aleator, sondajului stratificat, sondajului în serie, elaborarea bazei 
date, prelucrarea statistică a datelor utilizând un pachet statistic; 

III. La nivel de integrare: aplicarea metodei sondajului pentru studii concrete la sociologie, 
management, marketing. Consultaţia colegilor de la alte facultăţi la elaborarea unor studii de caz. 

 
Unităţi de conţinut  

Tema 1. Sondajul – metodă de înregistrare a fenomenelor de masă.  
Populaţia statistică şi eşantionul. Baza de sondaj. 
Tema 2. Procedee de eşantionare aleatoare şi dirijată. 
Sondajul în populaţii omogene. Sondajul aleator simplu cu probabilităţi egale şi neegale. 

Determinarea parametrilor in sondajul simplu aleator 
Tema 3. Sondajul în populaţii neomogene. 
 Sondajul stratificat: neproporţional, proporţional şi optim. 
Tema 4. Sondajul în serii şi multistadial. 
Tema 5. Eşantionarea cu probabilităţi variabile. Sondajul stratifazic, secvenţial şi pe 

cote. 
Tema 6. Prelucrarea datelor.  
Descrierea prin frecvenţe simple, variabile sintetice şi filtrare. Tabele cu dublu intrări. 
Tema 7. Interpretarea datelor din tabelele structurate după două sau mai multe 

caracteristici. Analiza multifactorială. 
Tema 8. Analiza multidimensională şi factorială a datelor 
Tema 9. Conceptul de anchetă şi elaborarea chestionarului 
Tema 10. Elaborarea chestionarelor. Lucru individual şi discuţia pe echipe 
Tema 11. Eşantionarea. Ancheta pilot. 
Tema 12. Sisteme informatice utilizate la prelucrarea datelor.  
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Proiectarea bazei de date şi actualizarea ei cu informaţia din chestionare. Proiectarea bazei de 
date şi actualizarea ei cu informaţia din chestionare. 

Tema 13. Colectarea, sistematizarea şi controlul datelor observate 
Cum de dirijat o anchetă prin sondaj. Principalele etape. Elaborarea documentaţiei, care 

susţine eşantionul 
Tema 14. Prezentarea rezultatelor.  
Selectarea şi interpretarea datelor brute, adaptarea la necesităţile pentru luarea deciziilor 
Tema 15. Teste de semnificaţie în teoria şi practica sondajelor 
Tema 16. Gestionarea resurselor financiare şi umane în procesul realizării sondajului 
Tema 17. Principii metodologice şi metodice de proiectare a eşantionului teritorial. 
Tema 18. Analiza rezultatelor şi urmărirea procesului de elaborare a unor sondaje deja 

elaborate 
Tema 19. Participarea la elaborarea şi realizarea în echipă a unui sondaj 

 
 

DESIGN ŞI ESTETICĂ ÎN MARKETING  
 

Total ore –60 P.C. - 2  
Autor: Mihai PAIC, lect. sup. 

 
Scopul cursului: 

Disciplină reprezintă o componentă importantă în procesul de formare profesională a 
studenţilor şi se referă la implementarea conceptului de design şi estetică în marketing în vederea 
maximizării satisfacţiei consumatorilor care să conducă la creşterea competitivităţii întreprinderii 
moderne. 

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

• să studieze şi să definească conceptele de bază, metodele şi principiile disciplinei 
“Design şi estetică în 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.  

• Cursul are menirea de a cultiva în rândul studenţilor bunul gust şi a spori competenţele 
lor în materie de estetică. Astfel, studenţii trebuie să poată utiliza estetica în: 

• conceperea produselor şi dezvoltarea lor la diferite etape ale ciclului de viaţă, 
• crearea imaginii şi a identităţii corporative, 
• elaborarea şi realizarea campaniilor promoţionale, 
• merchandising, 
• desfăşurarea activităţilor de marketing, la general, în întreprinderi cu diverse profiluri 

de activitate. 
II. La nivel de aplicare:  

• 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. 
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III. la nivel de integrare: 
• 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 

serviciilor, politicile practice de marketing atât la nivel naţional, cât şi la nivel de 
întreprindere, eficienţa activităţii de marketing. 

 
Unităţi de conţinut 

•  Estetica - noul model de marketing 
•  Crearea identităţii şi a imaginii cu ajutorul esteticii 
•  Dezvoltarea produselor şi ciclurilor de viaţă 
•  Studierea tendinţelor cererii şi reacţiile consumatorilor faţă de acţiunile de marketing 
•  Importanţa esteticii industriale în lumea modernă 
•  Culoarea, stilul şi personalitatea produselor industriale 
•  Criterii de valoare estetică a bunurilor de larg consum 
•  Estetica prezentării produselor în activitatea comercială 
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ANUL III 
 

MARKETING INTERNAŢIONAL 
 

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

Tatiana GAUGAŞ, lector superior 
 

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

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

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

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

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

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

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

III. La nivel creativ: 
• să dezvolte o atitudine proactivă faţă de importanţa marketingului internaţional în 

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

internaţionale; 
• să proiecteze structuri organizatorice adecvate a departamentului de marketing 

internaţional. 
 

Unităţi de conţinut 
• Conceptul de marketing internaţional 

Definirea conceptului de marketing internaţional. Sfera de cuprindere a activităţilor de 
marketing internaţional. Rolul specialistului în marketingul internaţional. Motivaţia 
marketingului internaţional. Riscurile implicării în marketingul internaţional. Forme de 
pătrundere pe pieţele internaţionale. 
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• Evaluarea mediului în marketingul internaţional 
Mediul economic în marketingul internaţional. Mediul cultural internaţional. Mediul 
politic internaţional. Mediul legal internaţional. 

• Cercetarea în marketingul internaţional 
Sfera de cuprindere a cercetărilor în marketingul internaţional. Procesul de cercetare în 
marketingul internaţional. Informaţii necesare elaborării unui studiu de marketing 
internaţional. Tehnici de cercetare în marketingul internaţional. 

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

• Analiza cumpărătorilor internaţionali 
Procesul de luare a deciziei de cumpărare. Tipologia cumpărătorilor internaţionali. 

• Politica de produs în marketingul internaţional 
Politici de produs în mediul internaţional. Criterii de stabilire a politicii de produs. 
Introducerea unui produs nou. Ciclul de viaţă al produsului. Mărcile în marketingul 
internaţional. 

• Politica de preţ în marketingul internaţional 
Factorii care influenţează determinarea preturilor în marketingul internaţional. Obiectivele 
de determinare a preturilor internaţionale. Metode de determinare a preturilor în 
marketingul internaţional. 

• Politica de distribuţie în marketingul internaţional 
Structura reţelei de distribuţie internaţională. Membrii canalelor de distribuţie. Criterii de 
alegere a canalelor de distribuţie. Distribuţia fizică în marketingul internaţional. 
Importurile paralele. 

• Politica de promovare în marketingul internaţional 
Reclama în marketingul internaţional. Vânzările personale în marketingul internaţional. 
Promovarea vânzărilor în marketingul internaţional.  

Organizarea activităţii de marketing internaţional 
Factori care influenţează organizarea activităţii de marketing internaţional. Tipuri de 
structuri organizatorice. Alegerea celui mai corespunzător tip de structură organizatorică. 

 
 

ANALIZA ACTIVITĂŢII ECONOMICO-FINANCIARĂ 
 

Total ore: 150. Puncte credite: 5. 
Autor: Valentina GORTOLOMEI, dr., conf. univ. 

 
Scopul cursului 

Formarea la studenţi a competenţei: deprinderi practice de analiză şi apreciere a rezultatelor 
economico-financiare înregistrate de entitate pe parcursul activităţilor desfăşurate în dinamică. 

 
Obiectivele / Rezultatele învăţării 

La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 
• să explice conceptele: procedeele metodice de analiză economică, a sistemelor 

factoriale, conţinutul concluziilor textuale, evidenţierea şi mobilizarea rezervelor 
interne, conţinutul surselor informaţionale utilizate în procesul analizei, etapele de 
efectuare a lucrului analitic la întreprinderi; 
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• să analizeze şi aprecieze diverse situaţii ale activităţii entităţii, prevăzute în tematica 
cursului nominalizat; 

• să formuleze concluzii textuale pe baza rezultatelor obţinute.  
II. La nivel de aplicare: 
• să utilizeze metode şi tehnici specifice domeniului; 
• să aplice tabele analitice cu diferit conţinut ce reflectă utilizarea informaţiilor economice 

şi sistemelor factoriale cu legături aditive şi multiplicative; 
• a examina şi diviza sistemul de indicatori rezultativi şi factori, care modifică 

performanţele obţinute în dinamică; 
• să evidenţieze punctele forte şi slabe ale entităţilor economice de pe urma activităţilor 

desfăşurate de acestea în teritoriu. 
III. La nivel de integrare: 
• să elaboreze măsuri concrete cu privire la mobilizarea rezervelor interne relevate în 

practică.  
• să propună modalităţi de îmbunătăţire a rezultatelor economico-financiare ale entităţilor 

pe viitor. 
Unităţi de conţinut 

• Bazele teoretico-metodologice ale analizei economico-financiare 
Obiectul şi metoda analizei economico-financiare. Noţiune de factori şi rezerve în analiza 
economică şi clasificarea lor. Noţiune de procedee ale analizei economico-financiare şi 
clasificarea lor.  

• Analiza volumului de vânzări în entităţile comerciale 
Analiza îndeplinirii planului şi a dinamicii volumului de vânzări. Analiza volumului de 
vânzări pe grupe de mărfuri şi în structură. Analiza factorială a volumului de vânzări: 
calculul influenţei factorilor de stocare şi aprovizionare cu mărfuri. Analiza cauzală dintre 
factorii forţei de muncă şi volumul vânzărilor. Analiza cauzală dintre factorii bazei 
tehnico-materiale a comerţului şi volumul de vânzări. 

• Analiza stocurilor de mărfuri în entităţile comerciale 
Analiza stării stocurilor de mărfuri şi a schimbării lor în dinamică. Analiza factorială a 
stocurilor de mărfuri medii. Analiza vitezei de circulaţie a mărfurilor. 

• Analiza cheltuielilor perioadei în entităţile comerciale 
Analiza dinamicii şi structurii cheltuielilor perioadei. Analiza factorială a cheltuielilor 
comerciale variabile şi constante. Analiza principalelor subgrupe de cheltuieli comerciale: 
pentru retribuirea muncii, pentru transportarea mărfurilor, pentru depozitarea şi păstrarea 
mărfurilor. 

• Analiza rezultatelor financiare şi a rentabilităţii în entităţile comerciale. 
Analiza factorială a marjei comerciale. Analiza profitului şi rentabilităţii. Calculul şi 
analiza pragului de rentabilitate. 

• Analiza situaţiei financiare a entităţii comerciale 
Analiza dinamicii şi structurii activelor entităţii. Analiza ratelor de utilizare a activelor 
întreprinderii. Analiza dinamicii şi structurii surselor de finanţare a activelor entităţii. 
Analiza lichidităţii bilanţului contabil şi aprecierea capacităţii de plată a entităţii. Analiza 
fluxului mijloacelor băneşti. 
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LOGISTICĂ 
Total ore: 150. Puncte credite: 5. 

Autor: Igor MELNIC, dr., conf. univ. 
 

Scopul cursului 
Scopul acestui curs este dezvoltarea capacităţii decizionale referitoare la gestiunea 

componentelor sistemului logistic al întreprinderii, în condiţiile îndeplinirii obiectivelor de 
marketing ale organizaţiei. De asemenea, acest curs este direcţionat spre dobândirea aptitudinilor, 
cunoştinţelor şi atitudinilor necesare conducerii şi desfăşurării eficiente şi eficace a activităţilor 
logistice. 

 
Obiectivele / Rezultatele învăţării 

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

• să înţeleagă conţinutul conceptului de logistică; 
• să poată explica relaţiile dintre marketing şi logistică, care sunt activităţile proprii şi de 

interfaţă; 
• să cunoască componentele lanţului de aprovizionare – livrare (supply chain) format 

din: aprovizionare, producţiei şi distribuţie; 
• să poată planifica şi coordona procesul de aprovizionare şi selecţie a furnizorilor, 

procesul de producţie, mişcarea materialelor în interiorul companiei şi distribuirea 
produselor finite pe piaţă, procesul de stocare şi depozitare, organizarea transporturilor 
etc. 

II. La nivel de aplicare: 
• să cunoască structura activităţilor logistice în cadrul întreprinderii, începând de la 

procesul de aprovizionare şi finalizând cu distribuţia produselor finite pe piaţă; 
• să poată aplica diferite metode şi tehnici de investigare şi cunoaştere a nivelului de 

serviciu logistic oferit clienţilor; 
• să cunoască obiectivele şi sursele de cumpărare, şi strategiile logistice referitoare la 

cumpărare; 
• să evidenţieze avantajele şi deficienţele fiecărui mod de transport, structura costurilor 

de transport, procesul de evaluare şi selecţie a transportatorilor; 
• să cunoască modalităţile de planificare şi control al stocurilor, costurile generate de 

stocuri şi posibilităţile minimalizării costului total asociat; 
• să analizeze rolul şi importanţa depozitelor în cadrul sistemului logistic, metodele de 

amplasare a depozitelor şi aranjarea produselor în spaţiile de depozitare; 
• să aleagă şi să proiecteze cea mai adecvată structură organizatorică logistică pentru 

întreprindere; 
• să cunoască transformările şi tendinţele, atât de natură conceptuală, cât şi de natură 

operaţională, a logisticii şi lanţului de aprovizionare - livrare. 
III. La nivel de integrare: 

• să aprecieze rolul şi importanţa activităţilor logistice în dezvoltarea întreprinderii; 
• să aplice o abordare metodologică complexă, care să permită studiul amplu al 

activităţilor logistice care determină dezvoltarea întreprinderii; 
• să poată efectua cercetări privind posibilităţi de organizare, restructurare şi 

implementare a activităţilor logistice în cadrul întreprinderilor din Republica Moldova; 
• să propună soluţii şi politici de dezvoltare şi perfecţionare a activităţilor logistice din 

cadrul întreprinderilor. 
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Unităţi de conţinut 
1. Conţinutul şi componentele logisticii. Conceptul de logistică. Definiţii generale ale 

logisticii. Evoluţia istorică a logisticii. Factorii motorii ai apariţiei şi evoluţiei logisticii. Tipurile de 
bază ale activităţii logistice. Relaţiile dintre marketing şi logistică. 

2. Servirea clienţilor. Conceptul de servire a clienţilor. Elementele servirii clienţilor. 
Măsurarea nivelului de servire. Componentele majore ale servirii clienţilor. 

3. Cumpărarea mărfurilor. Conceptul de cumpărare. Obiectivele cumpărării. Sursele de 
cumpărare. Strategii logistice referitoare la cumpărare. 

4. Transportul mărfurilor. Locul şi rolul transportului în activitatea economică. Principalele 
părţi participante la tranzacţiile de transport. Structura costurilor de transport. Modurile de transport 
şi caracteristicile lor (transportul feroviar; transportul rutier; transportul pe apă; transportul aerian; 
transportul prin conducte). Transportul intermodal. Decizii referitoare la transportul de mărfuri. 
Evaluarea şi selecţia transportatorilor. 

5. Stocurile de mărfuri. Importanţa stocurilor în cadrul sistemei logistice. Tipologia 
stocurilor. Costurile generate de stocuri. Planificarea stocurilor. Controlul stocurilor. 

6. Depozitarea mărfurilor. Conceptul de depozitare. Rolul şi funcţiile depozitelor. Topologia 
depozitelor. Metode de amplasare a depozitelor. Aranjarea mărfurilor în depozit. 

7. Logistica procesului de producţie. Noţiuni generale privind logistica procesului de 
producţie. Sistema „de împingere” utilizată în gestiunea fluxurilor de materiale. Sistema „de 
tragere” utilizată în gestiunea fluxurilor de materiale.  

8. Logistica informaţională. Conţinutul, scopul şi funcţiile logisticii informaţionale. Fluxurile 
informaţionale în cadrul sistemei logistice. Tipurile de sisteme informaţionale utilizate în logistică. 

9. Organizarea activităţilor logistice. Evoluţia structurilor organizatorice. Schimbările 
înregistrate în organizarea logistică. Restructurare şi reengineering. 

 
 

MANAGEMENT 
Total ore: 150. Puncte credite: 5. 

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 perfecţionare a 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 
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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 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 necesar 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 cadrul 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. 

 
 

INTEGRARE ECONOMICĂ ŞI ECONOMIE EUROPEANĂ  
Total: 90 ore. Puncte credite: 3. 

Autori: Ion GALAJU, conf.univ., dr. 
Victoria BRAŞOVSCHI-VELENCIUC, lect.univ. 

 
Scopul cursului 

Formarea la studenţi a competenţei: de a pune în aplicare cunoştinţele referitoare la 
fundamentele teoretice ale integrării economice internaţionale. 
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Obiectivele/Rezultatele învăţării 
La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 
• să determine obiectivul de studiu al disciplinei; 
• să explice noţiunile ce determină procesul de integrare economică internaţională; 
• să determine tendinţele actuale de integrare economică în diverse regiuni ale lumii; 
• să reliefeze particularităţile funcţionării Uniunii Europene ca grupare integraţionistă la 

nivel de aplicare; 
• să determine efectele integrării economice internaţionale asupra economiilor naţionale şi 

economiei mondiale; 
• să elaboreze o analiză comparativă a diferitor grupări integraţioniste; 
• să analizeze relaţiile Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. 

III. La nivel de integrare: 
• să stabilească perspectivele Uniunii Europene şi altor grupări integraţioniste; 
• să stabilească perspectivele participării Republicii Moldova în procesul de integrare 

economică internaţională. 
Unităţi de conţinut 

1. Caracteristici ale integrării economice internaţionale: abordări conceptuale 
Analiza conceptului de integrare economică. Premise, factorii determinanţi şi implicaţiile 
integrării economice internaţionale. Esenţa, obiectivele, etapele şi formele integrării 
economice internaţionale. Avantajele generale ale integrării economice interstatale-
internaţionale. 

2. Teorii ale integrării economice internaţionale 
Teoria uniunii vamale. Teoria uniunii economice şi monetare. Principalele principii ale 
integrării economice. Etapele integrării economice şi caracteristica lor după B. Balassa. 
Teoria uniunii politice. Principiile teoretice ale Tratatului de la Maastricht cu privire la 
uniunea economică, monetară şi politică. 

3. Tendinţe integraţioniste în economia mondială 
Integrarea economică în America de Nord, America de Sud şi Caraibe, Asia şi Africa. 
Tendinţe integraţioniste în zona europeană. 

4. Istoricul integrării economice în Europa. Unificarea Europeană 
Ideea europeană şi concretizarea ei. Eforturile postbelice de creare a unei Europe unice. 
Apariţia regionalismului în Europa de Vest. Etape şi forme ale integrării vest-europene. 
Piaţa Comună europeană: asigurarea celor patru libertăţi de circulaţie. 

5. Cadrul instituţional al Uniunii Europene 
Principalele instituţii comunitare. Relaţiile dintre instituţiile comunitare şi statele-membre 
ale Uniunii Europene. Principiul subsidiarităţii. Perfecţionarea Sistemului Instituţional al 
Uniunii Europene. Tratatele Uniunii Europene.  

6. Politici de Unificare Europeană 
Politica concurenţială. Politica Agricolă Comunitară. Politica industrială. Politica socială. 
Politica bugetară.  

7. Locul şi rolul Uniunii Europene în economia mondială 
Consideraţii generale asupra principalelor realizări ale Uniunii Europene. Caracterul 
modern al economiilor ţărilor-membre ale Uniunii Europene. Relaţiile economice externe 
ale Uniunii Europene. 

8. Participarea Republicii Moldova la procesele de integrare economică internaţională 
Realizări şi perspective ale relaţiilor economice ale Republicii Moldova cu Uniunea 
Europeană şi alte formaţiuni integraţioniste. 
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CYBERMARKETING  
Total ore: 120. Puncte credite: 4. 
Autor: B. DELIMARSCHI, l.s.u. 

 
Scopul cursului 

Formarea la studenţi a competenţei: de aplicare eficientă a tehnicilor de modelare şi 
procesare a proiectelor de marketing, orientate spre mediul telecomunicativ electronic. 

 
Obiectivele / Rezultatele învăţării 

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

• să înţeleagă şi să aplice corect conceptele: atribute informaţionale, model cybernetic de 
marketing, real-time marketing, arbore de content, strategie de domen, legea Metcalf, 
legea Moor, valoarea individuală de reţea, comerţ electronic; 

• să genereze, să implementeze şi să analizeze eficacitatea proiectelor de marketing în 
reţele electronice; 

• să determine componentele şi cerinţele către tehnicile Cybermarketing-ului modern. 
II. La nivel de aplicare: 

• să asigure realizarea politicilor de marketing în reţele electronice; 
• să aplice modelarea cibernetică a proceselor de marketing; 
• să optimizeze modul de utilizare a resurselor WEB pentru tehnologii de marketing. 

III. La nivel de integrare/creativ: 
• să formuleze cerinţele către integrarea a tehnicilor cybermarketing în managementul 

companiei; 
• să genereze propuneri inovative la aplicarea tehnicilor de cybermarketing în activitatea 

comercială. 
 

Unităţi de conţinut 
1. Introducere în CyberMarketing 

Corelarea evoluţiilor a business-ului şi a tehnologiilor informaţionale. Legea Metcalf. 
Legea Moor. Tendinţele marketing-ului modern. Dezvoltarea tehnologiilor informatice ca 
factor de inovare în activităţi de marketing. Noua paradigmă a gândirii de marketing – 
marketingul relaţional 

2. Mix-ul de marketing în spaţiul virtual 
Utilizarea serviciilor speciale în reţele computerizate. Abordarea nouă a clienţilor, 
concurenţei şi a pieţei în marketingul relaţional. Particularităţile mix-ul de marketing on-
line. Strategii de marketing în spaţiul virtual. Strategii exterioare pentru propriul site.  

3. Web-site ca baza a e-afacerilor:  
Crearea de valoarea adăugată prin utilizarea Internetului. Principii şi etape de realizare a 
site-ului de afaceri. Promovarea site-ului de afaceri. Metode de Search Engine 
Optimization şi Increasing Website Traffic. Principii de evaluare a site-ului de afaceri.  

4. Politici de promovare în Cybermarketing 
Politici de promovare a produselor şi serviciilor. Construirea mărcii pe Internet. 
Publicitatea on-line. Particularităţile organizării evenimentelor de promovare în Internet. 
Ad Banners. Marketing-ul viral în Internet. E-Mail marketing. Publicitatea în reţele 
mobile. 

5. Marketing-ul Comerţului electronic 
Conceptele principale ale comerţului electronic (CE) modern. Particularităţile şi avantajele 
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CE. Tipizarea CE. Tehnologiile principale de realizare a CE. Particularităţile marketing-
ului CE. Tehnici de conversie vizitatorilor în consumatori în cybermarketing 

6. Securitatea activităţilor de cybermarketing 
Riscurile principale în activitate de cybermarketing, provocate de mediul informaţional. 
Metode de evaluare a riscurilor pentru afaceri în Internet. Politici de securizarea în 
Cybermarketing. Colectarea deschisă, camuflată şi secretă a informaţiilor despre utilizatori 
în Internet. 

7. Realitatea şi perspectivele Cybermarketing-ul în R. Moldova 
Servicii Internet în Moldova. Agenţi economici prestatori de servicii Internet. Criterii de 
alegere a prestatorului de servicii. Costuri. 

 
 

MARKETING SOCIAL-POLITIC 
Total ore: 120. Puncte credite: 4. 

Autor: Ecaterina ŞIŞCAN, lector superior 
 

Scopul cursului 
Formarea la studenţi a competenţei: de elaborare şi aplicare a strategiilor şi tacticilor de 

marketing specifice organizaţiilor din domeniului social şi politic.  
 

Obiectivele / Rezultatele învăţării 
La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 
• să însuşească tehnologiile şi instrumentele de marketing social-politic;  
• să selecteze şi să identifice metodele şi procedeele specifice marketingului activităţilor 

nelucrative;  
• să însuşească elementele definitorii ale politicilor de marketing. 

II. La nivel de aplicare: 
• să analizeze şi să interpreteze problemele specifice marketingului social-politic;  
• să monitorizeze mediul de marketing al organizaţiilor sociale şi politice; 
• să dezvolte abilităţile de analiză şi prospectare a pieţei organizaţiilor sociale şi politice;  
• să formuleze obiective şi să realizeze proiecte de cercetări de marketing. 

III. La nivel de integrare/creativ: 
• să elaboreze elementele mixului de marketing a organizaţiilor din domeniul social-

politic;  
• să elaboreze strategii de gestiune a activităţii de marketing a organizaţiilor 

sociale/politice;  
• să propună mijloace de soluţionare a problemelor de marketing a organizaţiilor sociale şi 

politice.  
 

Unităţi de conţinut 
1. Esenţa marketingului social-politic.  

Conceptul de marketing social. Sfera de cuprindere a marketingului social. Definirea 
marketingului politic. Specializările marketingului politic. Apariţia şi dezvoltarea 
marketingului social-politic. 

2. Mediul extern de marketing al organizaţiilor nelucrative 
Micromediul de marketing al organizaţiilor sociale şi politice. Macromediul de marketing 
al organizaţiilor sociale şi politice. 
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3. Piaţa organizaţiilor sociale şi politice 
Definirea pieţei organizaţiilor sociale şi politice. Cererea şi oferta pe piaţa organizaţiilor 
sociale şi politice. Trăsături specifice ale pieţei organizaţiilor sociale şi politice. 

4. Cercetări de marketing social-politic 
Aria şi tipologia cercetărilor de marketing social-politic. Studiul documentar în 
marketingul social-politic. Cercetările calitative în marketingul social-politic. Cercetările 
cantitative în marketingul social-politic. 

5. Studierea comportamentului grupurilor-ţintă 
Particularităţile studierii comportamentului în marketingul social. Reguli de decizie în 
marketingul electoral. 

6. Strategii de marketing social-politic 
Strategii de marketing a organizaţiilor sociale şi politice. Particularităţile mixului de 
marketing al organizaţiilor sociale şi politice. 

7. Politica de produs a organizaţiilor sociale şi politice 
Particularităţile politicii de produs în marketingul politic. Politica de produs a 
organizaţiilor sociale. 

8. Politica de comunicaţie a organizaţiilor sociale şi politice 
Particularităţi ale comunicaţiei promoţionale în organizaţiile sociale şi politice. Utilizarea 
comunicaţiei promoţionale în campania electorală. 

9. Politica de distribuţie a organizaţiilor sociale şi politice 
Conţinutul politicii de distribuţie a organizaţiilor sociale. Politica de distribuţie în 
marketingul politic. 

10. Politica de preţ a organizaţiilor sociale şi politice 
Politica de preţ a organizaţiilor sociale. Conceptul de “preţ” în marketingul politic.  

11. Managementul marketingului organizaţiilor sociale şi politice 
Organizarea activităţii de marketing a organizaţiilor sociale şi politice. Gestiunea 
resurselor financiare în organizaţiile sociale şi politice. 

 
 

MANAGEMENTUL RISCULUI ÎN AFACERI 
 

Total ore: 120. Puncte credite: 4. 
Autor: Liudmila STIHI, dr., conf. univ. 

 
Scopul cursului 

Formarea la studenţi a competenţei: de a gestiona eficient cu riscurile specifice activităţii de 
antreprenoriat şi cele întâlnite la locul de muncă în calitate de specialişti în domeniul economic. 

 
Obiectivele / Rezultatele învăţării 

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

• să explice conceptele: risc, funcţiile riscului, factorii de influenţă asupra riscurilor, 
metode cantitative şi calitative de evaluare a riscurilor, procesul de management al 
riscurilor, standarde în domeniul managementului riscurilor ISO31000,  

• să analizeze diverse metode de evaluare a riscurilor specifice domeniilor de activitate 
antreprenorială, 

• să înţeleagă principiile de creare a procesului de gestiune a riscurilor în cadrul unei 
companii; 
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II. La nivel de aplicare: 
• să poată identifica riscurile ce influenţează activitatea unei companii, 
• să realizeze o evaluare calitativă şi cantitativă a riscurilor,  
• să identifice metodele potrivite de reducere a consecinţelor; 

III. La nivel de integrare/creativ: 
• să vină cu propuneri de gestiune eficientă a riscurilor antreprenoriale, 
• să aplice metode de monitorizare şi evaluare a metodelor de gestiune aplicate. 

 
Unităţi de conţinut 

1. Introducere în teoria riscurilor. 
Noţiune de risc. Funcţiile riscului. Factorii de influenţă asupra riscurilor. Factorii de risc 
pentru principalele tipuri de activitatea antreprenorială. Clasificarea riscurilor 
antreprenoriale. 

2. Modalităţi de optimizare a deciziilor în condiţii de risc şi incertitudine. 
Esenţa condiţiilor de risc şi incertitudine. Metode de evaluare a riscurilor în condiţii de risc 
şi alegerea deciziei potrivite. Metode de evaluare a riscurilor în condiţii de incertitudine şi 
selectarea deciziei potrivite. 

3.Metode de evaluare a riscurilor antreprenoriale. 
Principiile de evaluare a riscurilor. Tipurile de pierderi generate de riscuri. Metode 
calitative de evaluare a riscurilor şi efectele lor asupra calităţii deciziilor. Metode 
cantitative de evaluare a riscurilor şi efectele lor asupra deciziilor aplicate. 

4. Riscurile specifice antreprenorialului de producţie. 
Riscul nesolicitării produselor fabricate: riscul legat de cercetările ştiinţifice şi de 
proiectare; riscul legat de aprovizionare şi desfacere; riscul legat de organizarea procesului 
de producţie; riscul legat de activitatea de promovare şi vânzare. 
Riscul înăspririi concurenţei: cauzele apariţiei şi metode de reducere aplicate. 
Riscul de faliment: cauzele de apariţie. Metode de evaluare a riscului de faliment. Acţiuni 
specifice de reducere a riscului de faliment. Procedura de faliment. 

5. Riscurile specifice activităţii bancare. 
Riscurile bancare interne: riscurile legate de activele băncii; riscurile legate de posibilităţile 
băncii; riscurile legate de gestiunea băncii cu activele şi pasivele sale. 
Metode de evaluare a riscurilor bancare interne.  
Sistemul de riscuri specific plăţilor electronice 
Riscurile bancare externe.  

6. Riscurile specifice activităţii investiţionale a întreprinderii.  
Conceptul de investiţie şi tipurile proiectelor investiţionale. Riscurile specifice proiectelor 
investiţionale. Procesul de evaluare a proiectelor investiţionale şi metode specifice 
utilizate. Metode şi căi de reducere a riscurilor proiectelor investiţionale. Managementul 
riscurilor proiectelor investiţionale. 

7. Managementul riscurilor în antreprenoriatul de asigurare. 
Particularităţile activităţii de asigurare. Riscurile specifice antreprenoriatului de asigurare. 
Procesul de evaluare a riscurilor în domeniul de asigurări. Metode de gestiune a riscurilor 
specifice domeniului de asigurări. 

8. Căi principale şi metode de reducere a riscurilor. 
Diversificarea riscurilor: tipurile, avantaje şi dezavantaje 
Transmiterea riscurilor: principiile, avantaje şi dezavantaje 
Metode interne de reducere a riscurilor antreprenoriale. 
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9. Managementul riscurilor în activitatea de antreprenoriat 
Esenţa şi principiile managementului riscurilor 
Standarde în domeniul managementului riscurilor: ISO 31000. 
Etapele elaborării procesului de gestiune a riscurilor în cadrul întreprinderii 
Managementul integrat al riscurilor: esenţa şi necesitatea pentru activitatea de 
antreprenoriat. 

 
 

MANAGEMENTUL ÎN SFERA SOCIALĂ 
Total ore: 120. Puncte credite: 4. 

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

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

proiectelor sociale.  
 

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

• să explice conceptele: sfera socială, nevoi şi probleme sociale, protecţia socială, 
servicii sociale, finanţe sociale, management în sfera socială, program social, proiect 
social etc.;  

• să perceapă activitatea în sfera socială ca un complex de acţiuni etatice, concretizate în 
diverse politici, strategii, programe şi proiecte sociale;  

• să înţeleagă şi să explice specificul managementului în sfera socială, respectiv funcţiile 
acestuia şi mecanismele regulatorii de intervenţie socială. 

II. La nivel de aplicare: 
• să identifice nevoile, problemele şi beneficiarii de servicii sociale; 
• să participe la elaborarea programelor şi proiectelor sociale; 
• să analizeze impactul şi performanţa programelor şi proiectelor sociale. 

III. La nivel de integrare/creativ: 
• să propună modalităţi de perfecţionare a managementului în sfera socială; 
• să înainteze recomandări de îmbunătăţire a diferitelor programe şi proiecte sociale. 

 
Unităţi de conţinut 

1. Concept de Management în sfera socială. Natura şi specificul intervenţiei în sfera socială. 
Managementul în sfera socială: abordare teoretico-conceptuală. Nevoile şi problemele sociale. 
Protecţia şi bunăstarea socială. 

2. Mijloacele intervenţiei sociale: serviciile, programele şi proiectele sociale. Serviciile 
sociale: noţiune, beneficiari, furnizori, principii de bază. Programele sociale: esenţă, conţinut, 
tipologie. Proiectele sociale: definire, caracteristici, tipologie.  

3. Managementul finanţelor sociale. Specificul şi originea finanţelor sociale. Funcţiile 
finanţelor sociale. Sistemul de asigurări sociale de stat şi sursele de finanţare.  

4. Managementul serviciilor de sănătate. Modele organizaţionale ale ocrotirii sănătăţii: 
esenţă, surse de finanţare, avantaje şi dezavantaje. Structura serviciilor de sănătate. Competenţele 
instituţiilor medico-sanitare în prestarea serviciilor de sănătate.  

5. Managementul programelor educaţionale. Modele educaţionale: esenţă, surse de 
finanţare, avantaje şi dezavantaje. Furnizorii şi beneficiarii programelor educaţionale. Structura şi 
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conţinutul programelor educaţionale.  
6. Managementul programelor de protecţie a copilului şi familiei. Rolul şi specificul 

managementului programelor de protecţie a copilului şi familiei. Implicarea actorilor sociali în 
asigurarea protecţiei copilului şi familiei. Furnizorii şi beneficiarii programelor de protecţie a 
copilului şi familiei.  

7. Managementul programelor de protecţie a persoanelor cu dizabilităţi. Mecanismele 
protecţiei persoanelor cu dizabilităţi: specific, conţinut, schema de funcţionare. Furnizorii şi 
beneficiarii programelor de protecţie a persoanelor cu dizabilităţi. Sursele de finanţare a 
programelor.  

 
TRANSPORTURI DE MĂRFURI 

Total: 120. Puncte credite: 4. 
Autor: Ghenadii ŞPAC, dr., conf. univ. 

 
Scopul cursului 

În cadrul acestui curs studenţii îşi formează şi dezvoltă o înţelegere generală a rolului 
transportului în dezvoltarea comerţului, a avantajelor şi neajunsurilor fiecărui tip de transport. 

 
Obiectivele/ Rezultatele învăţării 

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

• organizarea activităţilor întreprinderilor de transport a drepturilor, obligaţiunilor, 
răspunderilor expeditorilor, agenţilor transportatori.  

II. La nivel de aplicare:  
• asigurarea acordării serviciilor de transport şi expediţie în conformitate cu legile şi 

normele stabilite; adoptarea unor decizii optime în condiţii de certitudine; creşterea 
eficienţei şi eficacităţii activităţii în cadrul întreprinderii. 

III. La nivel de integrare/creativ: 
• instruirea expeditorilor şi agenţilor transportatori; aplicarea optimală a diferitor forme 

de comunicare. 
 

Unităţi de conţinut 
 1. Rolul transportului în dezvoltarea economiei şi transportului 

Noţiuni generale despre transportul de mărfuri. Transportarea de mărfuri intermediar între 
producător şi consumator. Clasificarea tipurilor de transport, avantajele şi dezavantajele. 

2. Transportul de marfă: probleme contemporane şi direcţii de dezvoltare 
Problemele actuale ale transportului de mărfuri. Direcţiile de dezvoltare ale transportului 
de mărfuri. Perspectivele tipurilor de transport.  

 3. Componentele sistemului de transport 
Noţiuni despre căi de transport. Descrierea principalelor tipuri. Descrierea terminalelor, 
porturilor, a funcţiilor şi condiţii de amplasare, activitate. Noţiuni despre mijloacele de 
transport. 

4. Transportul rutier de mărfuri 
Noţiuni despre transport rutier. Categoriile şi tipurile de transport rutier. Problemele şi 
limitele transportului rutier. Caracteristicile tehnico-economice ale transportului rutier de 
mărfuri. 

 5. Piaţa serviciilor de transport rutier 
Concepţia de piaţă a transporturilor. Tipurile şi serviciile de transport rutier şi expediţii. 
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Modalităţi şi reglementări privind prestarea serviciilor de transport a mărfurilor. 
Transportarea mărfurilor perisabile şi periculoase. 

6. Transportul feroviar de mărfuri 
Noţiuni de transport feroviar de mărfuri. Categoriile şi tipurile de transport feroviar. 
Avantajele şi neajunsurile transportului feroviar. 

7. Organizarea transportului de mărfuri pe calea ferată 
Principalii indicatori ai activităţii de transport feroviar. Contractul de transport pentru 
mărfuri. Scrisoarea de trăsură în trafic local. Tarifele pentru transportul mărfurilor. 

8. Organizarea transportului aerian de mărfuri 
Noţiuni de transport aerian. Categoriile şi tipurile de transport aerian. Amplasarea 
aeroporturilor şi particularităţile de transport aerian. Avantajele şi neajunsurile 
transportului aerian. 

9. Noţiuni de transport maritim.  
Noţiuni de transport maritim. Categoriile şi tipurile de transport maritim. Specificarea 
cheiurilor şi debarcaderelor. Avantajele şi neajunsurile transportului maritim. 

 10. Transportul fluvial  
Noţiuni de transport fluvial. Rolul barajelor şi canalelor fluviale. Categoriile şi tipurile de 
transport fluvial. Avantajele şi neajunsurile transportului fluvial. 

11. Transportul prin conducte 
Noţiuni de transport prin conducte. Specificul componentelor de transport prin conducte. 
Caracteristica mărfurilor transportate prin conducte. Avantajele şi neajunsurile 
transportului prin conducte. 

12. Transportul multimondial 
Noţiuni generale. Necesitatea utilizării diferitor moduri de transport. Acordul european 
privind marile linii de transport (AGTC). Documente de transport specifice. Condiţiile de 
livrare şi activitatea caselor de expediţii. 

 13. Reglementări în domeniul transportului de marfă 
Reglementări generale privind transporturile. Reglementări privind transportul rutier. 
Reglementări naţionale şi internaţionale în activitatea de expediţii. 

14. Contracte de transport a mărfurilor 
Contract de transport rutier a mărfurilor. Contract de transport feroviar a mărfurilor. 
Scrisoare de trăsură în trafic local şi internaţional. Dispoziţia de transport. Obligaţiuni şi 
răspunderi. 

15. Aspecte economico-financiare în domeniul transportului de mărfuri 
Activitatea economico-financiară a întreprinderilor de transport rutier şi feroviar. Factorii 
de realizare a eficienţei activităţii economice în cadrul întreprinderilor de transport. 

 
 

METODE ŞI TEHNICI FISCALE 
 

Total ore: 120. Puncte credite: 4. 
Autori: Nadejda CHICU, conf. univ.,dr., Olga KUZMINA, conf. univ.,dr. 

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

 
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 
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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. 

 
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. 
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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. 

• Impozitul pe bunurile imobiliare 
Caracteristica generală a impozitului pe bunurile imobiliare. Impozitarea clădirilor şi 
construcţiilor. Impozitarea terenurilor. Înlesnirile fiscale la impozitul pe bunuri imobiliare. 

• Taxele locale 
Sistemul taxelor locale – noţiuni generale. Instituirea taxelor de către administraţia publică 
locală. Determinarea taxelor locale. Modul de colectare a taxelor locale. 

• 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. 

• Impozitul privat 
Caracteristica generală a impozitului privat. Modul de calculare şi achitare a impozitului 
privat. Administrarea impozitului privat. 

• Taxele rutiere 
Caracteristica generală a taxelor rutiere. Sursele de constituire ale Fondului Rutier. 
Determinarea taxelor rutiere şi termenii de achitare. Evidenţa intrărilor de mijloace în fond 
şi utilizarea fondului rutier. 

• 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. 
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CONTABILITATEA IMPOZITELOR 
Total ore: 120. Puncte credite: 4 

Autor: Ruslan HAREA, conf.univ.dr.,  
Maia BAJAN, lect.univ. 

 
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 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. 
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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. 

 
 

OENOLOGIA 
Total: 60. Puncte credite: 2. 

Autor: Valentina CALMÂŞ dr.,conf.univ. 
 

Scopul cursului 
Formarea la studenţi a competenţei: de a cunoaşte sortimentul, particularităţile tehnologice de 

obţinere şi de determinare a calităţii produselor vinicole. 
 

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

• să reliefeze situaţia cu privire la producere, exportul, importul produselor vinicole pe 
plan naţional şi internaţional; 

• să explice influenţa produselor vinicole asupra sănătăţii omului; 
• să cunoască particularităţile tehnologice de obţinere a vinurilor naturale şi speciale, a 

produselor vinicole distilate; 
• să cunoască gama sortimentală a produselor vinicole. 

II. La nivel de aplicare:  
• să aplice cunoştinţele cu privire la compatibilitatea anumitor produse vinicole cu 

diverse meniuri alimentare; 
• să analizeze rezultatele obţinute în urma examenului organoleptic şi fizico-chimic 

conform DN (documentelor normative); 
• să poată interpreta rezultatele analizei de laborator cu privire la depistarea falsurilor 

prin metode expert. 
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III. La nivel de integrare/creativ: 
• să propună modalităţi de îmbunătăţire a publicităţii produselor vinicole; 
• să elaboreze cererile de comandă sau contracte de vânzare-cumpărare a produselor 

vinicole. 
 

Unităţi de conţinut 
1. Noţiuni de calitate şi tipurile de vin 
Oenologia ca ştiinţă. Generalităţi cu privire la dezvoltarea viticulturii şi vinificaţiei pe plan 

mondial şi naţional. Zonele vitivinicole din R. Moldova: Zona Nord, Zona Centru, Zona Sud; Zona 
Sud-Est şi caracteristica lor. Elaborarea rutelor turistice „Drumul Vinurilor”. Clasificarea vinurilor 
liniştite după culoare, vârstă şi calitate, materia primă şi tehnologia de obţinere. 

2. Proprietăţile şi compoziţia vinurilor 
Compoziţia chimică a vinurilor. Caracteristica substanţelor principale din vin: alcoolilor, 

acizilor organici, substanţelor polifenolice, zaharurilor, micro- şi macroelementelor. Influenţa 
vinului asupra sănătăţii omului. Rezultatele ultimelor cercetări ştiinţifice cu privire la „Minunea 
franceză”. Proprietăţile curative ale produselor vinicole. Procesul tehnologic de obţinere a vinurilor: 
seci, demiseci, demidulci. Procesele biochimice din vinuri după fermentare.  

3. Caracteristicile senzoriale ale vinurilor 
Noţiuni cu privire la regulile de degustare. Cerinţele faţă de sălile de degustare, paharele 

pentru degustare. Testarea membrelor comisiei de degustare. Indicii de calitate ai vinurilor şi 
metodele de verificare ale calităţii. Sistemele de 10, 20, 100 puncte pentru verificarea organoleptică 
a vinurilor.  

4. Vinurile speciale 
Vinurile de tip „Porto”. Istoricul vinului. Tehnologia de obţinere şi sortimentul. Vinurile de tip 

„Madera” – tehnologia de obţinere şi sortimentul. Vinurile de tip „Heres” - tehnologia de obţinere şi 
sortimentul. Vinurile de tip „Vermut” - tehnologia de obţinere şi sortimentul. 

5. Vinurile efervescente  
Clasificarea vinurilor efervescente. Caracteristica materiilor prime: struguri şi vinuri brute 

pentru spumante. Tehnologia de obţinere a spumantelor prin metoda clasică şi metodele rapide: în 
flux continuu şi flux periodic. Factorii ce influenţează calitatea spumantelor. Vinurile de tip Petiant 
şi Frizant. Indicii de calitate, marcarea, etichetarea, păstrarea şi transportarea. Vinurile spumoase 
(gazificate): obţinerea şi cerinţe de calitate. 

6. Distilatele din vin 
Materiile prime struguri şi vinuri brute pentru divinuri. Tehnologia clasică de obţinere a 

coniacului. Distilarea dublă prin metoda şaranteză şi prin alte metode tehnologice. Influenţa acestora 
asupra calităţii distilatului. Învechirea distilatelor. Componentele care formează proprietăţile 
senzoriale ale coniacului. Clasificarea divinurilor după standardele R. Moldova şi franceze. Indicii 
de calitate. 

 
 

TEHNICI DE VÂNZĂRI 
Total ore: 150. Puncte credite:5. 

Autor: Ala SOLOMATIN, dr., conf. univ. 
 

Scopul cursului 
Formarea la studenţi a competenţei: de a elabora şi aplica tehnici de vânzare a 

produselor/serviciilor. 
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Obiectivele / Rezultatele învăţării 
La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 
• să explice conceptele: vânzare, forţa de vânzare a întreprinderii, principiile vânzării, 

nevoi ale clienţilor, tratarea obiecţiilor, procesul de vânzare, principii de psihologie şi 
deontologie a actului comercial,  

• să analizeze diverse tehnici de asigurare a succesului actului de vânzare, 
• să reliefeze componentele procesului de vânzare; 

II. La nivel de aplicare: 
• să analizeze rolurile în cadrul unei echipe de vânzări şi de a colabora eficient cu ceilalţi 

membri ai echipei,  
• să aplice abilităţi de gestionare optimă a timpului, de stabilire a unui traseu coerent cu 

acoperirea optimă a clienţilor existenţi şi potenţiali, de pregătire şi planificare a unei 
vizite de succes, 

• să elaboreze scheme de prezentare a produselor şi serviciilor; 
III. La nivel de integrare/creativ: 
• să propună tehnici specifice de vânzare în funcţie de tipul clienţilor şi scopul vizitei,  
• să elaboreze baze de date cu informaţiile despre clienţii existenţi şi potenţiali. 

 
Unităţi de conţinut 

1. Forţa de vânzare a întreprinderii 
Etapele în gestiunea forţei de vânzare a organizaţiei. Organizarea forţelor de vânzare. 

Recrutarea şi angajarea personalului de vânzări. Instruirea membrilor forţei de vânzare. 
Remunerarea şi controlul activităţii personalului de vânzări. Evaluarea performanţelor forţei de 
vânzare. 

2. Profilul psihologic al vânzătorului  
Caracteristicile unui vânzător eficient. Cunoştinţe necesare unui vânzător. Tipologia 

vânzătorilor neeficienţi.  
3. Principiile vânzării 
Empatia. Dialogul. Crearea unui climat de încredere.  
4. Procesul de vânzare 
Etapele procesului de vânzare. Stabilirea contactului. Descoperirea nevoilor clientului. 

Prezentarea ofertei. Argumentaţia şi tratarea obiecţiilor. Finalizarea actului de vânzare.  
5. Tehnici moderne de vânzare  
Telemarketingul. Vânzarea prin internet. Vânzarea prin intermediul târgurilor şi expoziţiilor. 

Vânzările MLM.  
 

MARKETING TURISTIC 
Total ore: 150. Puncte credite: 5. 

Autor: Tatiana GAUGAŞ, lector superior 
 

Scopul cursului 
Formarea la studenţi a competenţei:  
Disciplina “Marketing turistic” prevede un complex de noţiuni, fenomene, tehnici şi modalităţi 

legate de investigarea şi aprecierea pieţei de desfacere, elaborarea şi argumentarea strategiilor şi a 
planurilor de marketing în domeniul turismului, organizarea şi gestionarea activităţii de marketing 
turistic. 
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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 turistic; 
• să se familiarizeze cu noţiunile specifice ale activităţilor de marketing în turism; 
• să aprecieze şi să explice principalele particularităţi ale teoriei şi practicii de marketing 

în domeniul turistic;  
• să înţeleagă elementele constitutive ale pieţei turistice şi mecanismul de funcţionare al 

acesteia; 
• să explice particularităţile politicilor de marketing şi conducerii activităţilor de 

marketing în domeniul turismului.  
II. La nivel de aplicare:  

• să aprecieze şi să determine rolul marketingului turistic în aprofundarea aplicării 
marketingului la specificul întreprinderilor de turism; 

• să analizeze particularităţile pieţei turistice şi mixului de marketing turistic şi să posede 
abilităţi de a aplica cunoştinţele obţinute în situaţii decizionale concrete; 

• să identifice potenţialul pieţei turistice a Republicii Moldova, precum şi factorii şi 
restricţiile care influenţează valorificarea mai eficientă a acestuia de către 
întreprinderile naţionale de turism; 

• să elaboreze individual programe de marketing turistic. 
III. La nivel de integrare: 

• să stabilească corelaţia funcţională dintre disciplina “Marketing turistic” şi alte ştiinţe 
studiate: Management, Statistică şi previziune economică, Sisteme informatice, 
Economia întreprinderilor de comerţ, Geografia turismului, Bazele antreprenoriatului 
şi micile afaceri, Gestiunea resurselor turistice etc. 

 
Unităţi de conţinut 

• Obiectul de studiu al disciplinei “Marketing turistic”  
• Mediul de marketing turistic. 
• Studierea pieţei turistice. 
• Politici de marketing turistic. 
• Politica de produs în mixul de marketing turistic. 
• Politica de distribuţie ca componentă a mixului de marketing turistic. 
• Politica de promovare în mixul de marketing turistic. 
• Politica de preţ ca componentă a mixului de marketing turistic. 
• Managementul activităţii de marketing turistic. 

 
 

MARKETINGUL TERITORIILOR  
Total ore: 150. Puncte credite: 5. 

Autor: Irina IONIŢĂ, dr., lector superior 
 
Scopul cursului: contribuie la dezvoltarea unei viziuni mai largi asupra utilităţii 

marketingului în alte sfere decât cele obişnuite ale întreprinderii şi în particular ce ţin de 
administrarea locală. Permite transpunerea şi vizionarea obiectelor teritoriale (localităţi urbane, 
rurale, ţări) ca produse, întreprinderi şi pieţe – ca branduri. 
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Obiectivele / Rezultatele învăţării 
La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere şi înţelegere teoretică: 

• specificul localităţii ca produs, întreprindere şi piaţă; 
• specificul actorilor şi clienţilor în marketing teritorial; 
• competitivitatea oraşelor, ţărilor, regiunilor. Ratingurile urbane, de ţară etc.; 
• strategiile de marketing utilizate în promovarea localităţilor urbane, rurale, a 

regiunilor, ţărilor etc.; 
• studierea noţiunii de brand teritorial etc.  

II. La nivel de aplicare:  
• să aplice tehnicile de marketing în activitatea administraţiei locale. 

III. La nivel de integrare: 
• să racordeze modelele cunoscute de marketing la dimensiunea şi specificul teritorial. 

 
Unităţi de conţinut 

• Lecţie introductivă  
• Conceptul, tipologia şi principiile marketingului teritoriilor 
• Mediul de marketing al teritoriilor 
• Planificarea strategică şi spaţială în marketingul teritoriilor 
• Politica de preţ în marketingul teritoriilor  
• Politica de distribuţie în marketingul teritoriilor  
• Politica de promovare în marketingul teritoriilor  

 
 

PROTECŢIA PROPRIETĂŢII INTELECTUALE 
 

 Total ore: 60. Puncte credite: 2 
Autor: Olga BELEI, lector superior 

 
Scopul cursului 

Formarea la studenţi a competenţei: de a aplica normele juridice de protecţie a obiectelor de 
proprietate intelectuală. 

 
Obiectivele / Rezultatele învăţării 

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

• să explice conceptele: marcă comercială, indicaţie geografică, denumire de origine, 
specialitate tradiţional garantată, desen/ model industrial, operă protejată, drepturi 
conexe.  

• să analizeze sistemele naţionale, comunitare şi internaţionale de protecţie a obiectelor 
de proprietate intelectuală (OPI), 

• să evidenţieze particularităţile specifice pentru diferite categorii de OPI; 
II. La nivel de aplicare: 

• să analizeze drepturile exclusive ale titularilor prin prisma asigurării protecţiei, 
• să aplice principiile de protecţie şi a diferitor modalităţi de apărare a drepturilor, 

III. La nivel de integrare / creativ: 
• să propună modalităţi de soluţionare a litigiilor în domeniul proprietăţii intelectuale 

prin aplicarea corectă a normelor legale. 
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Unităţi de conţinut 
1. Esenţa protecţiei juridice  
Evoluţia sistemelor de drept. Condiţiile de protecţie pentru diferite categorii de OPI. 

Principiile de protecţie a dreptului de proprietate intelectuală.  
2. Sistemul de protecţie a dreptului de autor şi a drepturilor conexe  
Categorii de opere protejate şi obiecte excluse de la protecţie. Domeniul public. Drepturile 

morale şi patrimoniale. Excepţiile şi limitările. Termenele de protecţie. Organizarea sistemului de 
gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale. 

3. Sistemul de protecţie a semnelor distinctive 
Tipurile de mărci comerciale conform diferitor criterii. Mărcile colective şi de certificare. 

Notorietatea mărcii. Desene / modele industriale (DMI). Indicaţiile geografice, denumirile de 
origine şi specialităţile tradiţional garantate (IG, DO, STG). Caractere de individualizare. Motivele 
absolute şi relative de refuz a înregistrării. Sisteme de înregistrare internaţională a mărcilor. Marca 
comunitară. Interferenţe între mărci, DMI şi IG, DO, STG. 

4. Formele răspunderii juridice în cazul încălcării drepturilor şi a concurenţei neloiale  
Conceptul răspunderii juridice. Funcţiile organelor de stat în apărarea drepturilor de autor şi 

conexe. Moduri de despăgubire a titularilor de drepturi în cadrul proceselor judiciare. 
 

 
PRACTICA DE PRODUCŢIE ŞI DE LICENŢĂ 

Total ore: 450. Puncte credite: 15. 
Autori: Oxana SAVCIUC, dr. conf.univ. 

 Mihail PAIC, lector superior 
 Ecaterina ŞIŞCAN, lector superior 

 
Scopul practicii 

Formarea la studenţi a competenţei: de analiză a eficienţei diverselor activităţi de marketing în 
cadrul întreprinderii şi de elaborare a recomandărilor privind perfecţionarea acestora. 

 
Obiectivele / Rezultatele învăţării 

La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 
• să se familiarizeze cu particularităţile funcţionării întreprinderilor industriale, 

agroindustriale, comerciale (angro şi en-detail) şi din sfera serviciilor; 
• să se familiarizeze cu activitatea compartimentului de marketing; 
• să studieze procesul de management al marketingului,  
• să se informeze asupra sistemului informaţional de marketing în cadrul întreprinderilor, 

tehnicilor şi metodelor marketingului. 
II. La nivel de aplicare: 
• să identifice problemele specifice marketingului în cadrul întreprinderii; 
• să evalueze rezultatele activităţii economico-financiare şi de marketing în cadrul 

obiectului practicii;  
• să evalueze tendinţele mediului de marketing în care îşi desfăşoară activitatea 

organizaţia; 
• să analizeze componentele mixului de marketing a întreprinderii. 

III. La nivel de integrare/creativ: 
• să propună modalităţi de soluţionare a problemelor de marketing cu care se confruntă 

întreprinderea; 
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• să elaboreze recomandări de eficientizare a organizării compartimentului de marketing; 
• să propună mijloace de perfecţionare a activităţilor de marketing în întreprindere.  

  
Unităţi de conţinut 

1. Caracteristica generală a întreprinderii 
Domeniul de activitate (producţie, comerţ cu amănuntul şi cu ridicata, servicii, complexul 

agroindustrial). Forma organizatorico-juridică. Tipul proprietăţii. Numărul de angajaţi. Localizarea 
(plasamentul). Rechizitele întreprinderii (adresa, telefon, fax, e-mail, pagina web). 

2. Diagnosticul economic-financiar al întreprinderii 
Analiza principalilor indicatori economico-financiari ai întreprinderii. 
3. Analiza conducerii şi organizării activităţii de marketing la întreprindere  
Organizarea compartimentului de marketing şi sarcinile acestuia. Structura internă a 

departamentului de marketing, funcţiile conform fişelor de post, profesiogramele. 
4. Analiza mediului de marketing 
Micromediul de marketing: analiza relaţiilor cu furnizorii, intermediarii, evaluarea mediului 

concurenţial (numărul concurenţilor, cota de piaţă, avantaje şi dezavantaje competitive), analiza 
relaţiilor cu clienţii (ponderea clientelei fidele în totalul clienţilor efectivi, strategiile relaţiilor 
preferenţiale practicate) şi organismele publice. 

Macromediul de marketing: evaluarea tendinţelor demografice, economice, culturale, 
tehnologice, studierea mediului politico-legislativ etc. 

5. Activitatea de cercetare 
Identificarea problemelor de marketing la întreprindere. Organizarea şi desfăşurarea unei 

cercetări de marketing de birou sau de teren.  
6. Analiza mixului de marketing a întreprinderii 
Organizarea şi desfăşurarea politicii de produs în cadrul întreprinderii: politica sortimentală, 

analiza ciclului de viaţă al produsului, politica de marcă, politica referitoare la ambalaj, servicii, 
activitate de inovaţie, organizarea procesului de creare a noilor produse. 

Organizarea şi desfăşurarea politicii de preţ în cadrul întreprinderii: obiective în fixarea 
preţurilor, metode de stabilire şi tipuri de strategii folosite, condiţii de plată, rabaturi etc. 

Organizarea şi desfăşurarea activităţii de distribuţie în cadrul întreprinderii: dimensiunile şi 
categoriile canalelor de distribuţie, gradul de participare a întreprinderii la activitatea canalelor de 
distribuţie, gradul de control asupra distribuţiei, organizarea distribuţiei fizice a mărfurilor. 

Organizarea şi desfăşurarea activităţii promoţionale în cadrul întreprinderii: obiectivele 
activităţii promoţionale, metode şi mijloace de promovare utilizate, modul de desfăşurare a 
activităţii promoţionale, bugete promoţionale. 

7.Studiul cererii efective şi potenţiale pe piaţă 
Analiza cantitativă a cererii. Analiza structurală a cererii. Analiza concentrării cererii în timp şi 

spaţiu. Analiza comportamentului de cumpărare al consumatorului. 
 

 
4. Administrator de program – SAVCIUC OXANA, dr., conf. univ. 
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