
Programul de studii: 812.  

TURISM 
 

Descriere generală 
 
Calificarea acordată - Licenţiat în Turism 
Nivelul de calificare - 6 EQF (Cadrul European al Calificărilor) 
Condiţii de admitere - Deţinerea diplomei de studii: 

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

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

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

integre, proactive şi competente profesional, care posedă cunoştinţe si abilităţi la nivelul 
cerinţelor actuale ale industriei turismului pe plan mondial. Formarea profesională a cadrelor din 
turism impune utilizarea conceptului de transdisciplinaritate, care implică cunoaşterea 
fenomenului turistic prin conexiuni disciplinare. În acest context, de rând cu o pregătire 
fundamentală (teorie economică, matematică economică, informatică economică, statistică, 
finanţe, dreptul afacerilor, studierea limbilor moderne etc.) şi cunoştinţe economice generale (în 
domeniul corespondenţei economice, geoeconomiei etc.), studenţii beneficiază de o instruire de 
specialitate prin îmbinarea aspectelor de natură teoretică cu cultivarea unor abilităţi legate de 
realităţile activităţilor din domeniul turismului. Domeniul Turism are scopul de a pregăti 
specialişti pentru activităţile de administrare şi conducere a companiilor turoperatoare, a 
agenţiilor de turism, a întreprinderilor hoteliere. 

La nivelul întreprinderilor din industria turismului specialiştii din domeniul Turism sunt 
responsabili pentru buna desfăşurare a tuturor activităţilor: organizarea procesului de elaborare a 
produselor turistice, vânzarea şi distribuţia produselor turistice, elaborarea itinerariilor în 
turismul intern şi internaţional, conducerea departamentelor funcţionale în hoteluri (vânzări 
front-oficce, personal ş.a.)  

 
Competenţe-

cheie specifice 
Descrierea competenţelor 

La finalizarea studiilor studentul va fi capabil: 

Competenţe  
de cunoaştere 

1. Să demonstreze cunoştinţe funcţionale în următoarele domenii: 
1.1. Teorie economică - geneză, esenţă, metodologia şi metoda, legităţi 

economice 
1.2. Gestiunea resurselor turistice - Resurse turistice şi potenţialul turistic, 

resurse turistice naturale, resurse turistice antropice. 
1.3. Economia turismului – circulaţia turistică, organizarea activităţii 

turistice, piaţa turistică. 
1.4. Tehnica operaţiilor de turism – Agenţii economici în turism, conceperea, 

comercializarea şi promovarea produsului turistic, tehnica construirii 
unui itinerar turistic. 

1.5. Management – conţinutul principalelor procese şi funcţii manageriale în 
industria turistică. 

1.6. Marketing – elaborarea şi realizarea politicii de marketing a 
întreprinderilor din industria turismului. 

1.7. Drept – cunoaşterea legislaţiei privind activitatea turistică, protecţia 
consumatorului din Republica Moldova. 



1.8. Tehnologia operaţiunilor hoteliere – gestiunea activităţilor operaţionale 
în hotel. 

1.9. Turismul internaţional – experienţa internaţională de dezvoltare a 
turismului 

Competenţe  
de iniţiere a 
afacerilor 

2. Să iniţieze o afacere în domeniul turismului şi serviciilor hoteliere. 
 

Competenţe de 
organizare şi 
gestionare a 
activităţilor, 
resurselor, 

personalului din 
industria 

turismului şi 
ospitalităţii 

3. Să asigure desfăşurarea activităţilor în conformitate cu legile şi normele 
stabilite. 

4. Să ajusteze activitatea la cerinţele clienţilor.  
5. Să asigure şi să gestioneze utilizarea eficientă a resurselor materiale şi 

financiare a întreprinderilor din domeniul turismului şi serviciilor hoteliere. 
6. Să evalueze în mod consecvent propriul proces de învăţare şi să-şi identifice 

nevoile de învăţare  
7. Să sporească eficienţa propriei activităţi în domeniul turismului şi serviciilor 

hoteliere 

Competenţe de 
cercetare 

8. Să organizeze procesul de cercetare în domeniul turismului şi serviciilor 
hoteliere. 

9. Să elaboreze o lucrare aplicativă ce se referă la soluţionarea unei probleme 
din domeniul turismului şi serviciilor hoteliere. 

Competenţe de 
proiectare 

10. Să elaboreze şi să coordoneze realizarea proiectelor în domeniul turismului 
şi serviciilor hoteliere. 

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

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

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

Examinarea finală - Studiile se finalizează cu susţinerea examenului de licenţă (la proba 
fundamentală – Teoria economică şi la specialitate – Economie şi management în turism şi 
industria hotelieră) 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 Turism se poate angaja în calitate de specialist 
pentru activităţile de administrare şi conducere a companiilor turoperatoare, a agenţiilor de turism, a 
întreprinderilor hoteliere. 
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2. Planul de studii 
MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA 

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE A MOLDOVEI 
CONFIRMAT APROBAT Ministerul Educaţiei Planul de învăţământ la şedinţa Senatului A.S.E.M. 

al Republicii Moldova la ciclul I (licenţă) „____” __________ 
Proces verbal Nr.____200_ 

 
__________________ Facultatea: Business şi Administrarea Afacerilor Rector A.S.E.M., 

Domeniul general de studii: 81. Servicii publice profesor universitar 
„ _____” ________200__ Domeniul de formare profesională: 812. Turism _________Gr. Belostecinic 

Specialitatea:812.1 Turism (fr., engl.) 
Nr. de înregistrare___ Numărul total de credite de studiu: 180 

 
Titlul obţinut: Licenţiat în Servicii publice 

Baza admiterii: BAC, Colegiu 
Durata studiilor: 3 ani 

Forma de organizare a învăţământului: cu frecvenţa la Zi 
ANUL I de STUDIU SEMESTRUL I 

 

Nr. de 
ordine 
în sem 
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disciplinei 

Codul 
discipl. 
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. 
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Discipline obligatorii 

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

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

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

4. Merceologie S.01O.004.14 180  60 30 16 14 120 4 2 1 1 6 E 
5. Geografia turismului S.02.O.117.32 120 30 16 14 - 90 2 1 1 - 4 E 
6. Fr., eng. de afaceri  F.01.O.006.33  150 90 - 90 - 60 6 - 6  5 E  
7. Educaţie fizică I G.01.O.007.15 30 30 - 30 - - 2 - 2 - - V 

Total ore discipline obligatorii 930 390 120 210 60 540 26 8 14 4 30 6E, 
1V 

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

9. 

Limba română 
(pentru alolingvi)* 
pentru deţinătorii 
diplomelor de 
Bacalaureat G.01.L.009.24 60 30 14 16 - 30 2 1 1 - 2 E 

10. Limba străină II G.01.L.010.33 60 30 14 16 - 30 2 1 1 - 2 E 
Total ore discipline obligatorii  
şi discipline la libera alegere 1110 480 162 242 76 630 32 11 16 5 36 9E, 

1V 
 Decanul facultăţii Şef catedră  
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ANUL I de STUDIU SEMESTRUL II 

 Nr. 
de 

ordine 
în sem 

Denumirea 
disciplinei 

Codul 
discipl. 
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 Discipline obligatorii 

1. Teorie economică II 
(Macroeconomie) F.02.O.011.21 150 60 30 30 - 90 4 2 2 - 5 E 

2. Gestiunea resurselor 
turistice S.02.O.112.13 180 60 30 30 - 120 4 2 2 - 6 E 

3. Bazele contabilităţii F.02.O.013.52 150 60 30 30 - 90 4 2 2 - 5 E 
4. Filosofia U.01.O.005.43 120 60 30 30 - 60 4 2 2 - 4 E 
5. Statistică F.02.O.015.62 150 60 30 30 - 90 4 2 2 - 5 E 

6. 
Tehnici de comunicare 
orală în afaceri  
(fr., engl.)  F.02.O.016.33 150 90 - 90 - 60 6 - 6  5 E 

7. Educaţie fizică II G.01.O.018.15 30 30 - 30 - - 2 - 2 - - V 

Total ore discipline obligatorii 930 420 150 270  510 28 10 18 - 30 6E, 
1V 

 Discipline la libera alegere  

1. Ecologie şi protecţia 
mediului G.02.L.019.25 60 30 16 14 - 30 2 1 1 - 2 E 

2 Limba străină II G.02.L.020.33 60 30 16 14 - 30 2 1 1 - 2 E 
Total ore discipline obligatorii 
şi discipline la libera alegere 1050 480 182 298 - 570 32 12 20 - 34  

8E,1V 
 
 Decanul facultăţii Şef catedră  
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ANUL II de STUDIU SEMESTRUL III 

Nr. de 
ordine 
în sem 

Denumirea 
disciplinei 

Codul 
discipl. 
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Discipline obligatorii 

1. Contabilitatea 
întreprinderii F.03.O.121.52 150 60 30 30 - 90 4 2 2 - 5 E 

2. Marketing F.03.O.122.12 120 60 30 30 - 60 4 2 2 - 4 E 

3. Corespondenţa 
economică G.03.O.023.24 90 44 16 28 - 46 3 1 2 - 3 E 

4. Dreptul afacerilor F.02.O.024.23 120 60 30 30 - 60 4 2 2 - 4 E 

5. 
Tehnici de comunicare 
scrisă în afaceri  
(fr., engl.)  F.03.O.025.33 150 90 - 90 - 60 6 - 6  5 E 

6. Economia turismului S.03.O.126.13 150 60 30 30 - 90 4 2 2 - 5 E 
 Total ore discipline obligatorii 780 374 136 238 - 406 25 9 16 - 26 6E 
7. O disciplină opţională de orientare către alt domeniu la ciclul II, masterat, din: 

7.1 Economie Mondială şi 
REI M.03.A.127.31 120 60 30 30 - 60 4 2 2 - 4 E 

7.2 Preţuri şi tarife M.03.A.027.45             
7.3 Econometrie M.03.A.027.62             

7.4 Psihologie social-
economică M.03.A.227.22             

7.5 

Altă disciplină 
echivalentă din 
A.S.E.M. sau altă 
universitate 

             

 Total ore discipline obligatorii şi opţionale 900 434 166 268 - 466 29 11 18 - 30 7E 
 Discipline la libera alegere 
1. Limba străină III G.03.L.028.33 60 30 16 14 - 30 2 1 1 - 2 E 

Total ore discipline obligatorii, opţionale şi 
discipline la libera alegere 960 464 182 282 - 496 31 12 19 - 32 8E 

  
Decanul facultăţii Şef catedră  
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ANUL II de STUDIU SEMESTRUL IV 

Nr. de 
ordine 
în sem 

 
 

Denumirea 
disciplinei 

 

Codul 
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Discipline obligatorii 
1. Finanţe F.04.O.029.42 90 60 30 30  30 4 2 2  3 E 
2. Economia 

întreprinderii 
de restauraţie S.04.O.130.13 150 60 30 30 

 
 90 4 2 2  5 E 

3. Marketing 
turistic S.04.O.131.12 150 60 30 30  90 4 2 2  5 E 

4. Tehnica 
operaţiunilor 
de turism/ 
Proiect de 
specialitate 

S.04.O.132.13/ 
S.05.O.141.13 180 60 30 30  120 4 2 2  6 

E/ 
E 

5. Corespondenţa 
economică şi 
traducerea 
textelor de 
specialitate 
(fr., engl.)  F.04.O.033.33 120 90 - 90 - 30 6 - 6  4 E 

6 Sisteme 
informatice în 
turism S.04.O.134.61 90 44 14  30 46 3 1  2 3 E 

Total ore discipline obligatorii 780 374 134 210 30 406 25 9 14 2 26 7E 
7. O disciplină opţională de orientare către alt domeniu la ciclul II, masterat, din: 

7.1 Finanţele 
întreprinderii  M.04.A.235.42 120 60 30 30 - 60 4 2 2 - 4 E 

7.2 Contabilitatea 
managerială M.04.A.235.52             

7.3 Comerţ 
internaţional M.04.A.235.31             

7.4 
Previziune 
social-
economică M.04.A.235.62             

7.5 Altă disciplină echivalentă din 
A.S.E.M. sau altă universitate 

            

Total ore discipline obligatorii şi 
opţionale 900 434 164 240 30 466 29 11 16 2 30 8E 

 Discipline la libera alegere 

8. 
1. Bazele 
nutriţiei/  
 S.04.L.136.14 60 30 16 14 - 30 2 1 1 - 2 E 

Total ore discipline obligatorii, 
opţionale şi discipline la libera alegere 960 464 180 254 30 496 31 12 17 2 32 9E 

  
  
Decanul facultăţii  
Şef catedră 
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ANUL III de STUDIU SEMESTRUL V 

Nr. de 
ordine 
în sem 

Denumirea 
disciplinei 

Codul 
discipl. 
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Discipline obligatorii 
1. Tehnologia operaţiilor 

hoteliere S.05.O.137.13 150 60 30 30  90 4 2 2  5 E 
2. Management S.05.O.138.11 150 60 30 30  90 4 2 2  5 E 
3. Analiza economico-

financiară S.05.O.039.53 150 60 30 30  90 4 2 2  5 E 
4. Tehnologia şi 

organizarea comerţului S.05.O.140.13 120 60 30 30  60 4  4  4 E 
5. Integrare economică şi  

Economie Europeană U.06.O.047.31 90 30 16 14 - 60 2 1 1  3 E 
  Total ore discipline obligatorii 660 270 136 134  390 18 7 11  22 5 

E 
6. O disciplină opţională din următoarele discipline de diferenţiere a specializării: 
6.1 Urbanism comercial S.05.A.142.13 120 60 30 30  60 4 2 2  4 E 

6.2 
Economia 
întreprinderii de 
comerţ S.05.A.142.13 120 60 30 30  60 4 2 2  4 E 

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

       

7.1 Metode şi tehnici 
fiscale M.05.A.243.42 120 60 30 30  60 4 2 2  4 E 

7.2 Tehnici de comerţ 
exterior M.05.A.243.51             

7.3 Marketing social-
politic M.05.A.243.31             

7.4 

Altă disciplină 
echivalentă din 
A.S.E.M. sau altă 
universitate 

             

Total ore discipline obligatorii şi opţionale 900 390 196 194  510 26 11 15  30 7E 
 Discipline la libera alegere  
1. Cultura afacerilor S.03.L.044.11 60 30 16 14 - 30 2 1 1  2 E 

Total ore discipline obligatorii, opţionale şi 
discipline la libera alegere 960 420 212 208 - 540 28 12 16  32 8E 

 
Decanul facultăţii  
Şef catedră 
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ANUL III de STUDIU (activitatea didactică - 5 săptămâni) SEMESTRUL VI 

Nr. de 
ordine 
în sem 

Denumirea 
disciplinei 

Codul 
discipl. 
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 d
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Discipline obligatorii 
1. Turism 

internaţional S.06.O.145.13 150 32 16 16  118 4 2 2  5 E 
2. Practica de 

producţie S.06.O.148.13 270 - - - - 270     9 E 
3. Practica de licenţă S.06.O.149.13 180 - - - - 180     6 E 
Total ore discipline obligatorii 600 32 16 16  568 4 2 2  20 3E 
4. O disciplină opţională (la alegere) din următoarele discipline de diferenţiere a specializării: 
4.1. Turism rural  S.06.O.150.13 150 32 16 16  118 4 2 2  5 E 
4.2. Turism ecologic S.06.O.150.13             
4.3 Altă disciplină 

echivalentă din 
A.S.E.M. sau altă 
universitate 

             

Total ore discipline obligatorii şi 
opţionale 750 64 32 32  686 8 4 4  25 4E 

Discipline la libera alegere 
1. Oenologie S.06.L.152.14 60 24 16 8  36 3 2 1  2 E 
Total ore discipline obligatorii, opţionale  
şi discipline la libera alegere 810 88 48 40 - 722 11 6 5  27 5E 
Total ore discipline obligatorii  
 şi opţionale în planul de învăţământ 5310 2132 828 1214 90 3178     175 38E,2V 
Examenul de licenţă şi teza de licenţă            5  
 Total puncte credite acumulate obligatorii şi opţionale      180  
  
 Examenul şi teza de licenţă. Economie şi management în turism. Teorie economică. Teza de 
licenţă. 
 
 
 
Decanul facultăţii Şef catedră 
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3. Descrierea unităţilor de curs/modulelor 
 

ANUL I 
 

TEORIE ECONOMICĂ I 
 

MICROECONOMIE 
Total ore: 150. Puncte credite: 5. 

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

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

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

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

 
Obiectivele / Rezultatele învăţării 

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

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

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

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

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

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

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

contemporane; 
• să însuşească deprinderi în domeniul analizei microeconomice. 

 
Unităţi de conţinut 

1. Obiectul de studiu şi metodologia teoriei microeconomice 
Microeconomia ca compartiment al teoriei economice. Obiectul de studiu al 

microeconomiei şi subiecţii analizei microeconomice.  
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.  
3. Elasticitatea cererii şi ofertei. 
Conceptul de elasticitate şi modalităţile de calcul a elasticităţii. Aplicarea elasticităţii în 

analiza microeconomică. 
4.Teoria comportării consumatorului  
Preferinţele consumatorului. Deducerea cererii individuale din echilibrul consumatorului. 
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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.  
8. Activitatea firmei în condiţii de concurenţă perfectă  
Caracteristica pieţei în concurenţă perfectă. Echilibrul pieţei şi a firmei în perioada scurtă 

de timp.  
 
 

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

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

 
Scopul cursului 

Formarea la studenţi a competenţei: de a forma primele deprinderi de utilizare a aparatului 
matematic la abordarea problematicii ce ţine de optimizarea, prognozarea şi modelarea 
proceselor economice cu scopul utilizării ulterioare la luarea corectă a diferitelor decizii. 

 
Obiectivele/Rezultatele învăţării 

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

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

dirijării fenomenelor economice; 
II. La nivel de aplicare: 

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

• să găsească acele metode de prezentare a rezultatelor o, 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 diferenţiala. 
Domeniul de definiţie. Graficul funcţiei. Derivata funcţiei implicite. Derivata şi diferenţiala 

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

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

Extreme condiţionate. Metoda multiplicatorilor lui lagrange. Aplicaţii. 

 
 
 

10 



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. 
 

 
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 prezentarea 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.  

Calcule în Excel, reprezentarea grafică 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 datelor în formă de liste (filtre, calcule de 

sinteză).  
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.  

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

  
 

MERCEOLOGIE 
Total ore: 180. Puncte credite: 6. 

Autor: Valentina CALMÂŞ, dr., conf. univ. 
Maria CIOFU, lector superior 

 
Scopul cursului 

Formarea la studenţi a competenţei: de a cunoaşte proprietăţile consumiste, indicii tehnico-
funcţionali şi sortimentul diferitor tipuri de mărfuri. 
 

Obiectivele/ Rezultatele învăţării 
La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere:  
• să explice conceptele: proprietăţile mărfurilor, metode de verificare a calităţii, 

terminologiile naţionale şi internaţionale pentru anumite categorii de mărfuri, 
documente normative ce reglementează calitatea mărfurilor; 

• să analizeze calitatea mărfurilor; 
• să reliefeze componentele ce influenţează sortimentul şi calitatea mărfurilor. 

II. La nivel de aplicare:  
• să analizeze loturile de marfă din perspectiva asigurării calităţii acestora; 
• să aplice decizii optime pentru creşterea eficienţei activităţilor de comerţ şi 

alimentaţie publică la unităţile turistice; 
III. La nivel de integrare/creativ: 
• să propună modalităţi de îmbunătăţire a proceselor de organizare a activităţilor de 

comercializare şi de procurare a mărfurilor la unităţile turistice. 
 

Unităţi de conţinut 
1. Sistematica mărfurilor 
Clasificarea după criteriile: comercial, transpoziţiei, ştiinţific.  
2. Particularităţile compoziţiei chimice din produsele alimentare 
Sistematizarea substanţelor chimice din produsele alimentare.  
3. Proprietăţile generale ale mărfurilor 
Criteriile de clasificare ale proprietăţilor. Caracteristica principalelor proprietăţi (fizice, 

chimice, psihosenzoriale, estetice, ergonomice).  
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4. Particularităţile microbiologice ale produselor alimentare 
Însemnătatea microbiologiei în industria alimentară.  
5. Produsele cerealiere 
Clasificarea cerealelor şi a derivatelor din cereale. Valoarea alimentară şi clasificarea crupelor.  
6. Produsele de panificaţie 
Generalităţi despre ramură. Valoarea alimentară a produselor de panificaţie.  
7. Laptele şi produsele din lapte 
Importanţa laptelui în alimentaţie. Caracteristica laptelui ca materie primă pentru obţinerea 

produselor lactate.  
8. Carnea şi produsele din carne 
Valoarea alimentară a cărnii. Cerinţele faţă de calitatea cărnii şi clasificarea cărnii pe 

categorii de calitate. Sortimentul produselor din carne.  
 9. Băuturile alcoolice şi nealcoolice  
Clasificarea băuturilor alcoolice.  
10. Produsele conservate 
Principiile biologice pe care sunt bazate metodele de conservare.  
11. Produsele zaharoase. Clasificarea şi sortimentul produselor zaharoase.  
12. Grăsimile alimentare. Compoziţia chimică şi valoarea alimentară a grăsimilor.  
13. Mărfurile electronice de uz casnic. Clasificarea mărfurilor electronice de uz casnic.  
14. Mărfurile textile. Materiile prime folosite la obţinerea fibrelor textile.  
 

 
GEOGRAFIA TURISMULUI 

Total ore: 120. Puncte credite - 4. 
Autor: Petru BACAL, dr. conf. univ. 

 
Scopul cursului: 

Formarea studenţilor a competenţei: de a cunoaşte aspectele spaţiale ale resurselor şi 
fluxurilor turistice în regiunile şi statele lumii. 

 
Obiectivele/Rezultatele învăţării 

I. La nivel de cunoaştere şi înţelegere: 
• să acumuleze cunoştinţe şi să formuleze opinii proprii asupra interdependenţei dintre 

fenomenele geografice şi social-economice;  
• să aprecieze gradul de elaborare ştiinţifică a diverselor teorii şi concepte referitoare la 

geografia turistică; 
• să selecteze şi să identifice din cadrul conceptului geografiei turistice cele mai 

semnificative şi importante idei şi doctrine economice; 
II. La nivel de aplicare: 
• să selecteze şi să aplice la soluţionarea problemelor actuale a recomandărilor 

elaborate în diverse doctrine economice; 
• să efectueze studii comparative ale conceptelor teoretice şi abordărilor metodologice 

ale specialiştilor principali din domeniul geografiei turistice şi ştiinţelor economice; 
• să aplice în mod eficient în practica managerială a cunoştinţelor din domeniul 

geografiei turistice. 
III. La nivel de integrare: 
• să aprecieze rolul geografiei turistice şi a doctrinelor economice în formarea 

calităţilor profesionale ale economistului; 
• să-şi formeze o atitudine civilizată, tolerantă faţă de opiniile şi abordările alternative 

în cadrul seminarelor, conferinţelor, meselor rotunde, mass-media; 
• să-şi cultive capacitatea spre atingerea unui consens în soluţionarea diverselor 

probleme strategice şi tactice. 
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Unităţi de conţinut: 
1. Bazele teoretice ale geografiei turistice 
Componentele turismului. Direcţiile, metodele şi principiile de studiu a geografiei 

turismului. 
2. Tipologia şi caracterizarea generală a resurselor turistice.  
Criteriile de tipologizare a resurselor turistice şi a fenomenului turistic.  
3. Fluxurile şi circulaţia turistică 
Aspecte generale şi regionale ale fluxurilor şi circulaţiei turistice. Modelele fluxurilor 

turistice. 
4. Industria turismului.  
Etapele de dezvoltare a turismului. Funcţiile industriei turistice. Factorii de repartiţie a 

turismului. Infrastructura de cazare şi de transport în turism. 
5. Potenţialul şi fluxurile turistice principale ale Europei de Vest.  
Caracterizarea generală a turismului european.  
6. Fluxurile şi resursele turistice principale ale Europei de Sud şi Mediteranei de Est.  
Particularităţile dezvoltării turismului în Europa de Sud.  
7. Potenţialul şi fluxurile turistice principale ale Europei de Est. Particularităţile 

dezvoltării turismului în Europa de Est.  
8. Fluxurile şi resursele turistice ale Americii. Particularităţile turismului în America şi 

subregiunile acesteia.  
9. Fluxurile şi resursele turistice ale regiunii Asia-Pacific 
Particularităţile actuale ale dezvoltării turismului în Asia-Pacific.  
10. Potenţialul şi fluxurile turistice principale ale Orientului Mijlociu şi Africii.  
Particularităţile actuale ale dezvoltării turismului şi fluxurile turistice principale din 

Orientul Mijlociu şi Africa.  
 
 

ENGLEZA DE AFACERI 
Total ore: 150. Puncte credite 5 
Autori: Parascovia GROZAV,  

Serghei VASILACHI,  
Natalia BOLGARI 

 
Scopul cursului 

Cursul Limba engleză I are ca scop dezvoltarea competenţelor de comunicare în tratarea 
temelor ce ţin de domeniul de specialitate. 
  

Obiectivele / Rezultatele învăţării 
La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere:  
• să înţeleagă mesaje scrise şi orale ce ţin de turism; 
• să identifice informaţia cheie din textele redactate referitor la activitatea profesională. 

II. La nivel de aplicare: 
• să discute clar pe un subiect cunoscut, să înţeleagă o argumentare abstractă, să prezinte  
• alternative şi concluzii; 
• să poată lansa, continua şi încheia satisfăcător un discurs respectând în mod eficace 

ordinea  
• luării de cuvânt. 

III. La nivel de integrare: 
• să comunice spontan, dând dovadă de bună stăpânire a gramaticii, lexicului şi 

situaţiei, fără a lăsa impresia că este nevoit să restrângă ceea ce doreşte să spună cu 
un grad de formalism adaptat la împrejurări; 
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• să poată exploata cu supleţe o gamă largă de mijloace lingvistice simple pentru a face 
faţă majorităţii situaţiilor în stare să se întâmple în cursul unei călătorii. 

 
Unităţi şi conţinut: 

1. Travel and Tourism in the Present-Day World  
2. Ecotourism  
3. Travel Agencies and Tour Operation 
4. Hotel Types  
5. Hotel Structure and Staff  
6. Employment  
7. Room Types and Rates 
8. Hotel Reservations 
9. Marketing and Advertising  
10. The Hotel as a Product 

 
 

FRANCEZA DE AFACERI 
Total ore: 150. Puncte credite 5. 

Autori: Lilia DÎRUL,  
Ala HANGANU  

 
Scopul cursului 

Cursul Franceza de afaceri are ca scop dezvoltarea competenţelor de comunicare în tratarea 
temelor ce ţin de domeniul de specialitate. 
 

Obiectivele / Rezultatele învăţării 
La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere:  
• să înţeleagă mesaje scrise şi orale ce ţin de turism; 
• să identifice informaţia cheie din textele redactate referitor la activitatea profesională. 

II. La nivel de aplicare: 
• să discute clar pe un subiect cunoscut, să înţeleagă o argumentare abstractă, să 

prezinte alternative şi concluzii; 
• să poată lansa, continua şi încheia satisfăcător un discurs respectând în mod eficace 

ordinea luării de cuvânt. 
III. La nivel de integrare: 
• să comunice spontan, dând dovadă de bună stăpânire a gramaticii, lexicului şi 

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

• să poată exploata cu supleţe o gamă largă de mijloace lingvistice simple pentru a face 
faţă majorităţii situaţiilor în stare să se întâmple în cursul unei călătorii. 

 
Unităţi şi conţinut: 

1. Les métiers de l’hôtellerie 
2. L’hôtellerie en France 
3. La gastronomie française 
4. L’accueil des clients 
5. La carte du restaurant et le menu 
6. Réclamations 
7. La restauration en France 
8. Au bar 
9. Savoir parler des vins 

 
 
 

15 



BAZELE INFORMATICII 
    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. Inserarea 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: 60; 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 limba a 

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

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

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

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

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

română în timpul selectării informaţiei şi traducerii acesteia. 
III. La nivel de integrare: 

• să conceapă, în contextul sociolingvistic actual din Republica Moldova, cunoaşterea 
limbii române, limbă de stat, drept unul din factorii de integrare socială; 

• să utilizeze limba română în activitatea profesională pe care urmează să o desfăşoare;  
• să argumenteze necesitatea studierii şi avantajele cunoaşterii limbii române. 

  
Unităţi de conţinut 

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

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

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

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

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

6. Elaborarea unor texte cu destinaţie oficială. Elemente de corespondenţă / 
Angajarea în câmpul muncii. 
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LIMBA STRĂINĂ II (ENGLEZA) 
 Total ore: 60. Puncte credite:2. 

 Autor: Angela BONDARENCO, lector univ. 
Carolina ANDRONIC, lector univ. 

Scopul cursului 
Studierea disciplinei Limba străină II are drept scop dezvoltarea competenţelor de 

comunicare 
scrisă şi orală în context socio-cultural şi profesional. 

 
Obiectivele / Rezultatele învăţării 

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

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

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

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

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

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

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

 
Unităţi de conţinut 

1. English sounds. The English alphabet.  
Introductions. Possessive adjectives. Indefinite articles. 
2. The classroom.  
Common objects, classroom language. Shapes, colours and materials. There is, there are. 

Modal verbs. Numbers 1-20 
3. Everyday activities.  
Meals. Dining out. Present Simple, Present Continuous. Common verb phrases. 
4. The house I live in.  
My flat. My family. On weather. Present Perfect. Comparison of Adjectives 
5. My job. Professions and Trade.  
English Holidays. Past Simple regular/irregular verbs. A Holyday report. Present or Past 

Simple. 
6. Sightseeing. 
Passenger transport. Giving directions. Past Simple Tense Continuous Aspect 
7. Our weekend.  
Postal services. Telephoning. Writing a postcard. The Future Tense 
8. Money. Bank services. Shopping. Buying foodstuff. Clothing. Direct and Indirect 

Speech.  
9. Describing jobs. A personal profile. Word stress. Prepositions-jobs. 
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LIMBA STRĂINĂ II (GERMANA) 
 Total ore: 60. Puncte credite: 2. 

 Autor: Lidia PANAINTE, lector superior  
 

Scopul cursului 
Studierea Limba străină II are drept scop dezvoltarea competenţelor de comunicare scrisă şi 

orală în context socio-cultural şi profesional. 
  

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

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

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

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

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

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

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

• să producă mesaje scurte şi simple în context personal şi profesional. 
 

Unităţi de conţinut 
1. Erste Kontakte sich begrüssen, sich und andere vorstellen, Herkunft angeben und 

danach fragen 
2. Leute. Leute Im Supermarkt. Im Kaufhaus. Telefongespräche. Kurzbewerbung. 
3. Wohnen und Leben. Lebensstil. Freizeit. Alltagsgegenstände. Faxanfragen von 

unterwegs. 
4. Freizeit. Möglichkeiten, Erlaubnisse und Verbote. Private und berufliche Mitteilungen. 

Notizen 
5. Orientierung und Wege. Wegbeschreibung. Einladungsbrief. Taxifahrt. 
6. Feste und Feiern. Wünsche aüßern. Geschenkvorschläge machen. Einladung 

schreiben. 
 
 

TEORIE ECONOMICĂ II 
 

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; 
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• 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 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 

1. Obiectul, scopul şi metodele macroeconomiei. 
Concepte. Scopul şi obiectul de studiu al ştiinţei Macroeconomie.  
2. Instabilitatea macroeconomică şi fluctuaţiile ciclice. 
Ciclul economic. Cauzele fluctuaţiilor ciclice.  
3. Evaluarea rezultatelor activităţii economice 
Măsurarea agregatelor macroeconomice.  
4. Piaţa muncii şi echilibrul ei.  
Concepte. Cauzele şi formele şomajului.  
5. Procesele inflaţioniste şi stabilitatea preţurilor. 
Cauzele, formele şi natura inflaţiei contemporane.  
6. Modelul AD-AS. Echilibrul macroeconomic general. 
Cererea agregată şi determinanţii cererii agregate.  
7. Piaţa monetară şi mecanismele pieţei monetare 
Componentele şi structura pieţei monetare.  
8. Modelul IS-LM. Echilibrul simultan pe piaţa bunurilor şi a capitalului. 
Modelul IS-LM. Caracteristicile şi ecuaţiile modelului.  
9. Politica bugetar-fiscală. Cheltuielile guvernamentale şi datoria de stat. Sectorul 

guvernamental. Politica bugetar-fiscală şi bugetul de stat.  
10. Economia deschisă şi balanţa de plăţi externe 
Economia deschisă: caracteristici şi factori de influenţă.  
11. Piaţa valutară şi ratele de schimb. 

 
 
 
 
 
 
 

20 



GESTIUNEA RESURSELOR TURISTICE 
Total ore:180. Puncte credite: 6.  

Autor: Roman LIVANDOVSCHI, dr., conf. univ. 
 

Scopul cursului 
Formarea la studenţi a competenţei privind noţiunile de bază utilizate în gestiunea 

resurselor turistice.  
 

Obiectivele / rezultatele învăţării: 
I. La nivel de cunoaştere şi înţelegere: 
• să înţeleagă principiile, metodele şi mijloacele de studiu ale acestei discipline; 
• să perceapă factorii care influenţează dezvoltarea fenomenului turistic; 
• să înţeleagă şi să explice particularităţile resurselor turistice naturale şi antropice. 

 II. La nivel de aplicare: 
• să analizeze şi sistematizeze resursele turistice naturale şi antropice ale Republicii 

Moldova; 
• să analizeze componentele potenţialului turistic natural, antropic; 
• să analizeze activităţile umane cu funcţie turistică; 
• să identifice necesitatea gestionării raţionale şi durabile a resurselor turistice. 

III. La nivel de integrare: 
• să aplice principiile spaţialităţii, cauzalităţii şi integrării fenomenelor turistice în 

evaluarea resurselor turistice; 
• să poată întocmi rapoarte şi comunicări cu descrierea unor obiective turistice în 

vederea valorificării ulterioare a acestora. 
 

Unităţi de conţinut 
1. Obiectul de studiu al gestiunii resurselor turistice. 
Noţiuni şi categorii fundamentale ale gestiunii resurselor turistice. Locul în ştiinţele 

economice şi geografice. Principii, metode şi mijloace de studiu. 
2. Istoria dezvoltării fenomenului turistic. 
Etapa turismului în antichitate. Etapa turismului în evul mediu până la Renaştere. Etapa 

turismului în evul mediu târziu, în timpul Renaşterii şi marilor descoperiri geografice, până la 
mijlocul secolului al XX-lea. Perioada turismului modern şi contemporan. 

3. Resursele turistice naturale. 
Formele de relief ca resurse ale cadrului natural. Clima şi hidrografia şi componentele lor; 
Vegetaţia şi fauna şi componentele lor. Peisajele turistice şi tipologia lor. 
4. Resursele turistice antropice (cultural-istorice). 
Principalele atribute recreative ale resurselor turistice antropice. Obiectivele istorice şi 

religioase şi clasificarea lor. Obiectivele culturale, sportive şi economice cu funcţie turistică şi 
clasificarea lor. Obiectivele cu funcţie turistică propriu-zise. Activităţile umane cu funcţie 
turistică şi clasificarea lor. 

5. Resursele turistice naturale şi antropice ale Republicii Moldova. 
Potenţialul turistic al reliefului, climei şi apei Republicii Moldova. Potenţialul turistic al 

vegetaţiei şi faunei Republicii Moldova. Potenţialul turistic al obiectivelor istorice, religioase şi 
culturale ale Republicii Moldova. Activităţile umane cu funcţie turistică ale Republicii Moldova. 
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BAZELE CONTABILITĂŢII 
Total ore: 150. Puncte credite: 5 

Autor: Lilia GRIGOROI  
 

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

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

 
Obiectivele / Rezultatele învăţării 

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

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

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

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

corespunzătoare; 
II. La nivel de aplicare:  

• să realizeze analize ale unor situaţii practice din domeniul contabilităţii; 
• să elaboreze sinteze tematice, evidenţiind domenii de aplicaţie practică a 

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

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

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

 
Unităţile de conţinut 

1. Utilitatea şi rolul contabilităţii în procesul decizional. 
Necesitatea contabilităţii în procesul decizional şi funcţiile acesteia.  
2. Obiectul şi metoda contabilităţii. 
Obiectul de studiu al contabilităţii.  
3. Bilanţul contabil – procedeu specific metodei contabilităţii. 
Noţiunea şi importanţa bilanţului contabil.  
4. Contul contabil, dubla înregistrare şi balanţa de verificare – procedee specifice 

metodei contabilităţii. 
Noţiuni privind contul contabil, destinaţia şi structura acestuia.  
5. Schema generală a contabilităţii principalelor operaţii economice.  
Schema generală a contabilităţii operaţiilor de aprovizionare cu bunuri.  
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.  
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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.  
9. Rapoartele financiare şi semnificaţia acestora în contabilitate. 
Noţiuni privind rapoartele financiare. Caracteristica generală a rapoartelor financiare. 

 
 

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. 
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7. Filosofia societăţii. 
Societatea – obiect de studiu al filosofiei. Structura societăţii. Societatea şi natura. 

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

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

Problema tipologiei culturilor. Cultura şi civilizaţia. Civilizaţia şi globalizarea lumii 
contemporane. 

10. Filosofia moralei. 
Noţiune de morală şi etică. Continuitatea şi discontinuitatea în evoluţia moralei. Corelaţia 

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

deosebirea. Religia şi rolul ei în desfăşurarea proceselor sociale contemporane. 
 

 
STATISTICA 

Total ore: 150. Puncte credite: 5 
Autori: PÂRŢACHI I., prof. univ., dr., GONCEAROV T., conf. univ., dr.,  

HÎRBU E., conf. univ., dr., RUSU V., conf. univ., dr.,  
VEREJAN O., conf. univ., dr. , BRADU M., conf. univ., dr.,  

TOLPINSCHI V., conf. univ., dr., AGAFIŢA V., lector superior,  
ŢARIGRADSCHI A., lector superior, HÂNCU L., lector superior,  

ENACHI N., lector superior, TATARU A., lector superior. 
 

Scopul cursului 
Formarea la studenţi a competenţelor de cunoaştere şi înţelegere a metodelor statistice.  

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

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; 
- să ştie a analiza evoluţia în timp a fenomenelor şi proceselor socio-economice; 

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. 
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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.  
2. Observarea şi sistematizarea datelor statistice  
Esenţa, formele şi metodele de observare statistică.  
3. Indicatori statistici. Mărimi relative  
Noţiune de indicator statistic. Tipuri de indicatori statistici.  
4. Indicatorii tendinţei centrale 
Conceptul şi clasificarea mărimilor medii.  
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).  
7. Indicii statistici (metoda indicilor) 
Noţiuni generale despre indici statistici. Clasificarea indicilor statistici.  
8. Sondajul statistic  
Noţiuni generale privind selecţia statistică. Tipuri de sondaj.  
9. Analiza statistică a legăturilor dintre variabilele economice  
Conceptul de legătură statistică. Tipuri de legături între variabilele economice.  
10. Indicatorii sintetici ai rezultatelor activităţii economice. 
Obiectivele şi importanţa calculelor macroeconomice privind rezultatele activităţii.  

 
 

TEHNICI DE COMUNICARE ORALĂ ÎN AFACERI (LIMBA ENGLEZĂ) 
Total ore: 150. Puncte credite 5 
Autori: Parascovia GROZAV, 

 Serghei VASILACHI,  
Natalia BOLGARI 

Scopul cursului 
Tehnici de comunicare orală în afaceri (limba engleză) are ca scop dezvoltarea 

competenţelor de comunicare în tratarea temelor ce ţin de domeniul de specialitate. 
  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Unităţi şi conţinut: 
1. General Hotel Services 
2. Special Hotel Services and Facilities 
3. Restaurants and their Services 
4. Restaurant Reservations 
5. Complaints and Adjustments 
6. Check-out, Money and Payment 
7. Tourism and Travel Contracts 
8. Negotiations 
9. Travel and Holiday Insurance 
10. Hospitality Markets: Franchising 
11. Tourism Fairs and Exhibitions 
 
 

 
TEHNICI DE COMUNICARE ORALĂ ÎN AFACERI (LIMBA FRANCEZĂ) 

Total ore: 150. Puncte credite: 5. 
Autori: Lilia DÎRUL,  

Ala HANGANU 
Scopul cursului 

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

 
Obiectivele / Rezultatele învăţării 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• să poată produce un mesaj scris coerent, clar şi inteligibil. 
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Unităţi şi conţinut: 
1. Les secteurs et les fonctions du tourisme. 
2. Tourisme récepteur et émetteur. 
3. Demande et offre d’emploi.  
4. L’accueil et l’assistance touristique. 
5. Rechercher et communiquer des renseignements sur les programmes de loisir. 
6. Les monuments de Paris. 
7. Voyages à travers les régions de la France. 
8. Moyens de transport : train, avion, bateau, transport en vile, etc. 
9. Techniques d’audition.  

 
 

ECOLOGIE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI 
Total ore: 60. Puncte credite: 2. 

 
Scopul cursului 

Dezvoltarea competenţelor privind noţiunile utilizate în ecologia şi protecţia mediului. 
 

Obiectivele /Rezultatele învăţării 
La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili:  
I. La nivel de cunoaştere: 
• să cunoască particularităţile relaţiilor dintre organismele vii în cadrul ecosistemelor şi 

biosferei; 
• să aprecieze însemnătatea ecologică a resurselor naturale; 

II. La nivel de aplicare: 
• să folosească legile şi principiile ecologice în studierea proceselor social-economice; 
• să cunoască şi să utilizeze căile şi metodele eficiente de protecţie a mediului şi 

sănătăţii populaţiei şi în primul rând cele economice; 
• să respecte şi să răspândească principiul economisirii resurselor. 

III. La nivel de integrare: 
• să formeze o atitudine tolerantă faţă de celelalte componente vii; 
• să determine limitele cantitative ale valorificării economice a mediului. 

 
Unităţi de conţinut 

a. Noţiunile ecologice principale. 
b. Influenţa factorilor de mediu asupra organismelor vii. 
c. Relaţiile dintre componentele ecosistemelor naturale. 
d. Fluxurile de energie în ecosisteme. 
e. Însemnătatea ecologică a învelişurilor terestre. 
f. Sursele şi formele de impact asupra mediului şi sănătăţii omului. 
g. Căile şi metodele de protecţie a mediului. 
h. Amenajarea ecologică a teritoriului. 

 
 

LIMBA STRAINA II ( FRANCEZA ) 
Total ore: 60. Puncte credite: 2. 

 Autor: Marina RUDENCO, lector univ.  
 

Scopul cursului 
Limba străină II are drept scop dezvoltarea competenţelor de comunicare scrisă şi orală în 

context socio-cultural şi profesional .  
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Obiectivele /Rezultatele învăţării 
La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili:  
I. La nivel de cunoaştere:  
• să înţeleagă expresii cunoscute şi propoziţii foarte simple referitoare la persoana sa, la 

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

anunţuri, cataloage. 
II. La nivel de aplicare:  
• să scrie o carte poştală scurtă şi simplă, de exemplu, cu salutări de vacanţă; 
• să completeze un formular cu detalii personale, de exemplu, cu salutări de vacanţă;  
• să completeze un formular cu detalii personale, de exemplu să-şi scrie numele, 

naţionalitatea şi adresa pe un formular de hotel. 
III. La nivel de integrare/creativ:  
• să citească un text foarte scurt pentru a prezenta un conferenţiar sau propune un toast; 
• să producă mesaje scurte şi simple în context personal şi profesional.  

 
Unităţi de conţinut 

1. Alfabet français. Présentations. Professions Les nombres. L’indicatif présent des verbes 
réguliers. 

2. Rencontres. L’interrogation. Le présent des verbes irréguliers. Le genre et le nombre du 
nom et de l’adjectif. 

3. Agenda. Activités journalières. L’adjectif possessif. L’expression de la quantité . Les 
verbes pronominaux . 

4. Invitations . La famille . Le logement . Le passé composé . Le futur proche . Les 
pronoms toniques . 

5. Vacances . Réserver une chambre a l’hôtel . Les pronoms personnels COD. L’ 
imparfait et le passé composé. 

6. Boutiques et achats . Les vêtements . La météo . L’adjectif et le pronom démonstratifs . 
Le futur simple .La comparaison . 

7. Itinéraires . La ville . Les transports en commun . L’impératif . Les nombres ordinaux . 
Les pronoms y et en . 

8. Sorties . Au restaurant . Gastronomie et restauration . L’expression de la quantité . Le 
conditionnel présent .  
 
 

LIMBA STRAINA II (SPANIOLA) 
Total ore: 60. Puncte credite: 2. 

 Autor: Marina RUDENCO, lector univ.  
 

Scopul cursului 
Studierea disciplinei Limba străină II are drept scop dezvoltarea competenţelor de 

comunicare scrisă şi orală în context socio-cultural şi profesional .  
 

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

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

anunţuri, afişe, cataloage. 
II. La nivel de aplicare:  
• să formuleze întrebări simple pe teme cunoscute sau de necesitate imediată şi să 

răspundă;  
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• sa scrie o carte poştală scurtă şi simplă , de exemplu, cu salutări de vacanţă; 
• să completeze un formular cu detalii personale, de exemplu să-şi scrie numele, 

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

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

  
Unităţi de conţinut 

1. Alfabeto español. Fomulas de cortesía. La interrogación. Los numerales. El artículo 
determinado/indeterminado. El adjetivo . Género y número. 

2. En clase de español. Los adjetivos posesivos. Presente de indicativo de los verbos en –
ar . 

3. Actividades diarías. Presente de indicativo de los verbos en -ir . Los demostrativos. 
4. Los estudios. La sistema educacional en España. Verbos irregulares . Pronombres 

personales y reflexivos. 
5. Actividades en tiempo y espacio . Verbos irregulares en -ar. Pronombres personales y 

reflexivos. El futuro próximo. 
6. El hombre y la sociedad. El pretérito perfecto compuesto. Pronombres demostrativos. 

Gerundio. 
7. Comunicaciones : teléfono móvil y Internet . Futuro de indicativo . Adjetivos y 

pronombres posesivos. 
8. De compras. Grandes almacenes. El imperativo. Gradación del adjetivo. Adjetivos 

numerales ordinales.  
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ANUL II 
 

CONTABILITATEA ÎNTREPRINDERII 
Total ore: 150. Puncte credite: 5 

Autor: Galina BĂDICU  
 

Scopul cursului 
Formarea la studenţi a competenţei privind prelucrarea datelor şi obţinerea informaţiilor 

aferente activelor, datoriilor, capitalului propriu, veniturilor şi cheltuielilor necesare deciziilor 
interne privind activitatea entităţii, deprinderea abilităţilor necesare prelucrării informaţiilor în 
cadrul sistemelor de calculaţie a costurilor.  

 
Obiectivele / Rezultatele învăţării 

La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili:  
  

I. La nivel de cunoaştere: 
• 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; 

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; 

III. La nivel de integrare / creativ: 
• să poată aprecia semnificaţia contabilităţii în sistemul economic; 
• să propună strategii pentru interpretarea şi contabilizarea patrimoniului. 

 
Unităţile de conţinut 

1. Organizarea contabilităţii şi sarcinile ei în cadrul întreprinderii 
Rolul contabilităţii în mediul de afaceri. Organizarea contabilităţii întreprinderii.  
2. Contabilitatea activelor nemateriale (imobilizări necorporale)  
Definiţia, clasificarea, constatarea şi evaluarea activelor nemateriale. 
3. Contabilitatea activelor materiale pe termen lung (imobilizări corporale) 
Definiţia, clasificarea, constatarea şi evaluarea activelor materiale pe termen lung.  
4. Contabilitatea stocurilor de mărfuri şi materiale 
Noţiunea, clasificarea, constatarea şi evaluarea stocurilor de mărfuri şi materiale.  
5. Contabilitatea creanţelor  
Contabilitatea creanţelor pe termen lung.  
6. Contabilitatea mijloacelor băneşti 
Componenţa şi clasificarea mijloacelor băneşti.  
7. Contabilitatea capitalului propriu 
Definiţia şi structura capitalului propriu.  
8. Contabilitatea datoriilor 
Contabilitatea datoriilor financiare.  
9. Contabilitatea costurilor (consumurilor)  
Noţiunea şi clasificarea costurilor. Contabilitatea costurilor activităţii de bază.  
10. Contabilitatea cheltuielilor şi veniturilor 
Definirea, clasificarea, constatarea şi evaluarea cheltuielilor şi veniturilor.  
11. Situaţiile financiare/Rapoartele financiare 
Semnificaţia situaţiilor financiare şi caracteristicile calitative ale informaţilor conţinute.  
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MARKETING 
Total ore: 120. Puncte credite: 4. 

Autor: Tatiana CARTAVÎH, conf. univ.,dr. 
Liliana SAHARNEANU, dr., lector superior 

 
Scopul cursului 

Formarea la studenţi a competenţei: de elaborare şi aplicare a strategiilor şi tacticilor de 
marketing specifice organizaţiilor din diverse domenii de activitate.  
 

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 

“Marketing”; 
• să determine obiectivele disciplinei “Marketing”. 

II. La nivel de aplicare:  
• să poată utiliza cu succes metodele de colectare, prelucrare, analiză şi interpretare a 

informaţiilor primare şi secundare; 
• să poată releva factorii ce influenţează asupra procesului de luare a deciziei de 

cumpărare de către consumatori/utilizatori şi să găsească căi de influenţă asupra lor; 
• să fie capabili de a elabora politica de marketing a întreprinderilor şi organizaţiilor; 

III. La nivel de integrare: 
• să poată pregăti comunicate, eseuri şi rapoarte pe diverse aspecte ale activităţii de 

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

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

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

 
Unităţi de conţinut 

1. Conceptul de marketing şi funcţiile lui în economia de piaţă 
Apariţia şi dezvoltarea marketingului. Esenţa marketingului. Domeniile marketingului. 

2. Mediul de marketing al întreprinderii 
Conţinutul şi rolul mediului de marketing al întreprinderii.  

3. Piaţa în viziunea de marketing 
Conţinutul şi tipologia pieţei. Piaţa întreprinderii şi piaţa produsului.  

4. Cercetări de marketing 
Conţinutul, domeniile şi tipologia cercetărilor de marketing.  

5. Cercetarea comportamentului consumatorului 
Comportamentul consumatorului şi factorii care îl determină. Procesul deciziei de 
cumpărare. 

6. Studierea pieţei 
Rolul şi sfera investigaţiilor de piaţă. Factorii evoluţiei pieţei.  

7. Politici de marketing 
Esenţa, conţinutul politicii de marketing. Tipuri de strategii de piaţă. 

8. Politica de produs în mixul de marketing 
Noţiuni generale privind conceptul de produs. Produsul în viziunea marketing.  

9. Politica de preţ în mixul de marketing 
Esenţa politicii de preţ. Conţinutul preţului. Factorii consideraţi în stabilirea preţurilor.  
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10. Politica de distribuţie ca componentă a mixului de marketing 
Conţinutul şi rolul distribuţiei. Fluxuri economice generate de distribuţie.  

11. Politica de promovare în mixul de marketing 
Conţinutul şi rolul promovării în activitatea de marketing.  

12. Organizarea activităţii de marketing 
 
 

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 

1. Corespondenţă. Noţiuni de bază.  
Definirea şi clasificarea corespondenţei economice. Importanţa activităţii de corespondenţă 

la etapa actuală. 
2. 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. 

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

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

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

Citaţia. Limbaj de specialitate.  
8. Corespondenţa privind diversele aspecte ale activităţii interne.  
Raportul. Raportul de afaceri. Procesul-verbal. Protocolul. Limbaj de specialitate. 
9. Corespondenţa privată de afaceri.  
Scrisori de recunoştinţă şi de mulţumire. Scrisori de felicitare. Invitaţii. Cărţi de vizită. 

Limbaj de specialitate. 
10. C.v.-ul europass. Scrisori de referinţă. Motivaţia. Scrisori de intenţie. 

 
 

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

Autor: Natalia CIOBANU, lector superior. 
 

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

cadrul evoluţiei instituţiilor de drept al afacerilor. 
 

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

dreptului afacerilor, societate comercială, patrimoniul societăţilor comerciale, 
reorganizarea şi lichidarea persoanelor juridice cu scop lucrativ, insolvabilitate, 
societate de persoane, cooperative, întreprindere de stat şi municipal, societate de 
capitaluri, contract, concurenţă; 

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

comercial al raporturilor juridice; 
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 de drept al afacerilor în sistemul 

de drept. Noţiuni introductive privind dreptul 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.  
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3. Subiectele dreptului afacerilor: persoana fizică şi persoana juridică cu scop lucrativ 
Noţiuni generale de subiect al dreptului afacerilor. Persoana fizică ca subiect de drept al 

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

componenţa patrimoniului societăţilor comerciale 
Noţiunea societăţilor comerciale.  
5. Reorganizarea şi lichidarea persoanelor juridice cu scop lucrativ 
Noţiunea şi formele reorganizării persoanelor juridice cu scop lucrativ.  
6. Insolvabilitatea 
Noţiunea insolvabilităţii. Participanţi la procesul de insolvabilitate.  
7. Societăţile de persoane: societatea în nume colectiv şi societatea în comandită 
Caracteristica şi trăsăturile societăţii în nume colectiv. Caracteristica şi trăsăturile societăţii 

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

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

întreprinzător. 
10. Întreprinderea de stat şi municipală 
Întreprinderea de stat. Întreprinderea municipală. 
11. Contractele comerciale utilizate în relaţiile de afaceri 
Obligaţiile comerciale. Consideraţii generale privind contractele comerciale.  
12. Titluri comerciale de valoare ca mijloace de plată 
Noţiunea şi caracteristicile titlurilor comerciale ca mijloace de plată. Titlurile de credit în 

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

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

relaţiile de afacerilor. 
 
 

TEHNICI DE COMUNICARE SCRISĂ ÎN AFACERI (LIMBA ENGLEZĂ) 
Total ore: 150. Puncte credite: 5. 

Autori: Parascovia GROZAV,  
Serghei VASILACHI,  

Natalia BOLGARI 
Scopul cursului 

Cursul „Tehnici de comunicare scrisă în afaceri (limba engleză)” prevede dezvoltarea 
competenţelor de comunicare scrisă, accentul fiind pus pe asimilarea tehnicilor de rezumare şi 
sinteză, înţelegerea unor rapoarte detaliate, expunerea acestora din punct de vedere analitic sau 
comentarea acestora prin lansarea de opinii şi idei pe situaţii specifice specialităţii turism. 
 

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

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

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

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

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

lingvistice de structurare şi articulare; 
• să producă comunicări scrise în care se tratează o anumită problemă oferind soluţii 

explicite. 
  

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

 
 

TEHNICI DE COMUNICARE SCRISA ÎN AFACERI (LIMBA FRANCEZĂ) 
Total ore: 150. Puncte credite: 5. 

Autori: Ala HANGANU,  
Valentina DAMIAN  

Scopul cursului 
Cursul „Tehnici de comunicare scrisa în afaceri (limba franceză)” are ca scop dezvoltarea 

competenţelor de comunicare în tratarea temelor ce ţin de domeniul de specialitate. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• să poată produce un mesaj scris coerent, clar şi inteligibil. 
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Unităţi şi conţinut 
1. Les motivations touristiques. 
2. Les échanges touristiques de la France. 
3. Le poids économique du tourisme. 
4. Les emplois touristiques. 
5. Les impacts du tourisme. 
6. La communication touristique.  
7. Le tourisme social et associatif.  
8. Le tourisme d’affaires et de congrès. 
9. Le tourisme industriel. 

10. Le tourisme culturel. 
11. Les touristes étrangers en France. 
12. Le tourisme historique. 
13. Le tourisme religieux. 
14. Le tourisme viticole. 
15. Le tourisme gastronomique. 
16. La France verte (écotourisme, écomusées). 
17. Le tourisme rural( agrotourisme). 
18. Le tourisme sportif, montagnard, alpin. 
19. Le tourisme de santé. 
20. Connaître et faire connaître le pays 
21. Stratégie de médiation : techniques de rédaction du résumé. 

 
 

ECONOMIA TURISMULUI 
Total ore:150. Puncte credite: 5.  

Autor: Elena TURCOV, prof. univ., dr. hab. 
 

Scopul cursului 
Formarea la studenţi a competenţei privind noţiunile de bază utilizate în economia 

turismului. 
 

Obiectivele / rezultatele învăţării: 
La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili:  
I. La nivel de cunoaştere şi înţelegere: 
• să determine obiectul de studiu al disciplinei; 
• să definească metodele şi principiile economiei turismului; 
• să determine obiectivele şi conţinutul economie turismului.  

 II. La nivel de aplicare: 
• să explice funcţiile economice ale turismului; 
• să identifice sfera economică a turismului; 
• să cunoască indicatorii statistici de măsurare economică a turismului. 

 III. La nivel de integrare: 
• să aprecieze eficienţa economică a turismului; 
• să determine efectul multiplicator al turismului în economie. 

 
Unităţi de conţinut 

1. Conţinutul, caracteristicile şi sfera de cuprindere a economiei turismului. 
Noţiuni şi categorii fundamentale în economia turismului. Conţinutul economic al 

turismului. Forme de organizare, tipuri şi diversitatea turismului. Factorii ce determină cererea în 
turism. Importanţa economico-socială a turismului. 
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2. Bazele economice ale activităţii turistice.  
Indicatorii economici de dezvoltare a turismului. Eficienţa economică în turism. Indicatorii 

ce caracterizează starea şi dezvoltarea turismului intern. Rolul turismului în economia naţională. 
3. Caracteristicile pieţei turistice. 
Natura şi conţinutul pieţei turistice. Participanţii (subiecţii) pieţei turistice. Agenţii 

economici – subiecţi ai activităţii turistice în R. Moldova. Mecanismul de funcţionare a pieţei 
turistice. 

Funcţiile pieţei turistice. Capacitatea pieţei turistice. Segmentarea pieţei turistice. 
4. Industria turistică. 
Noţiunea şi conţinutul industriei turistice. Baza tehnico-materială în turism. 
Forţa de muncă în turism şi eficienţa utilizării ei. Caracteristica diverselor tipuri de 

întreprinderi ale industriei turistice. 
5. Indicatorii economici în turism. 
Cheltuielile curente şi costul serviciilor în industria hotelieră. Profitul şi rentabilitatea 

industriei hoteliere. Indicatorii de evaluare ale fondurilor fixe. Structura mijloacelor circulante în 
industria turistică. Remunerarea muncii angajaţilor din industria turistică. Determinarea 
costurilor serviciilor turistice. 
 
 

ECONOMIA MONDIALĂ ŞI RELAŢII ECONOMICE INTERNAŢIONALE 
Total ore: 120. Puncte credite: 4. 

Autor: B. CHISTRUGA, prof. univ., dr.hab. 
 

Scopul cursului 
Аsigurarea unui complex de cunoştinţe teoretice şi practice 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.  
 

Obiectivele / Rezultatele învăţării 
La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 
• să definească metodele şi principiile „Economiei Mondiale şi REI”; 
• să determine obiectivele şi conţinutul „Economiei Mondiale şi REI”; 

II. La nivel de aplicare: 
• să determine etapele de dezvoltare a economiei mondiale; 
• să explice esenţa problemelor fundamentale ale economiei mondiale; 
• să identifice sfera de aplicare a economiei mondiale; 
• să interpreteze cadrul instituţional al economiei mondiale.  

III. La nivel de integrare/creativ: 
• să aprecieze importanţa economiei mondiale la furnizarea informaţiei tuturor 

utilizărilor şi la luarea deciziilor concrete; 
• să stabilească corelaţia funcţională dintre economia mondială cu sistemul de ştiinţe 

studiate contemporane; 
• să determine creşterea economică la diferite etape de dezvoltare a economiei 

mondiale şi în perspective. 
 

Unităţi de conţinut 
1. Economie mondială şi relaţii economice internaţionale ca ştiinţă. Obiectul de 

studiu. Sistemul economiei mondiale 
2. Internaţionalizare, globalizare, transnaţionalizare 
3. Rolul corporaţiilor transnaţionale (CTN) în economia mondială 
4. Integrarea economică şi regionalizarea în economia mondială 

 
 
 

37 



5. Organizaţii economice internaţionale 
6. Tipologia ţărilor lumii. Grupul ţărilor dezvoltate 
7. Ţările în curs de dezvoltare şi problemele specifice acestora 
8. Ţările în tranziţie 
9. Circuitul economic mondial şi REI. Comerţul internaţional 
10. Fluxurile internaţionale de capital 
11. Migraţia internaţională a forţei de muncă 
12. Relaţii valutar-financiare internaţionale – elemente de conexiune ale REI 
13. Probleme globale în economia mondială.  
14. Probleme globale de origine economică şi socială 
15. Probleme ce decurg din relaţia om-natură. Probleme globale emergente 

 
 

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.  
2. Politica, strategia şi tactica preţurilor la nivelul unităţilor economice 
Politica de preţ - element al politicii de marketing. Strategia de preţ.  
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3. Adaptarea preţurilor pe tipuri de piaţă (concurenţă) 
Clasificarea şi caracteristica tipurilor de piaţă.  
4. Metodele de determinare a preţurilor la nivelul unităţilor economice Metodele de 

determinare a preţurilor în baza costului.  
5. Reglementarea preţurilor (tarifelor) şi protecţia concurenţei 
Liberalizarea preţurilor în R. Moldova. Necesitatea reglementării preţurilor şi tarifelor.  
6. Particularităţile determinării preţurilor în unele ramuri ale economiei naţionale 

din R. Moldova 
Specificul calculării preţurilor în comerţ. Fundamentarea preţurilor în agricultură.  
7. Preţurile în cadrul comerţului internaţional: preţurile externe şi interacţiunea acestora 

cu preţurile interne, categoriile de preţuri practicate în cadrul tranzacţiilor comerciale 
internaţionale. 

8. Sistemul statistic de cercetare a nivelului şi evoluţiei preţurilor (tarifelor) în 
economie: inflaţia şi dinamica preţurilor în Republica Moldova. 
 

 
ECONOMETRIE 

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

HÎRBU E., conf. univ., dr.  
TOLPINSCHI V., conf. univ., dr.,  

AGAFIŢA V., lector superior,  
ŢARIGRADSCHI A., lector superior,  

HÂNCU L., lector superior. 
 

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

modele în situaţii econometrice concrete, asistaţi de calculator. 
 

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

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

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

II. La nivel de aplicare: 
• 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 abilitaţi în delimitarea metodelor eficiente pentru diferite situaţii.  
 

Unităţile de conţinut 
1. Domeniul econometriei 
Apariţia şi dezvoltarea econometriei. Noţiuni fundamentale ale econometriei 
2. Modelul liniar de regresie pară  
Specificarea modelului econometric unisectorial (cu 2 variabile).  
3. Modelul liniar clasic general.  
Ipotezele fundamentale ale modelului liniar clasic general. Estimatorii MCMMP ordinare;  
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Estimatorii MCMMP ordinare prin valorile centrate a variabilelor.  
4. Multicoliniaritatea 
Fenomenul multicoliniarităţii. Căile de determinare ale multicoliniarităţii.  
5. Heteroscedascitatea  
Abateri de la ipotezele fundamentale ale MCMMP. Detectarea heteroscedasticităţii.  
6. Autocorelaţia 
Natura autocorelaţiei. Efectul autocorelării perturbaţiei.  
7. Modele econometrice neliniare 
Liniarizarea. Proprietăţile estimatorilor obţinuţi. Previziune pe baza modelelor neliniare 
8. Variabile calitative 
Variabile binare. Variabila exogenă calitativă nealternativă.  
9. Modele econometrice cu decalaj 
Variabile întârziate (de lag). Modele econometrice cu decalaj temporal.  
 
 

 
PSIHOLOGIA SOCIAL-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; 
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. 
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Unităţi de conţinut 
1. Introducere în psihologie. Psihologia socială, psihologia economică – ramuri de 

studiu a ştiinţei psihologice. Definirea obiectului de studiu al psihologiei.  
2. Personalitatea umană în psihologie. Noţiuni generale despre personalitate. Teoriile 

despre personalitate. Structura personalităţii. Socializarea personalităţii. 
Temperamentul şi caracterul personalităţii. Comportamentul personalităţii. 

3. Relaţiile interpersonale în psihologie. Esenţa relaţiilor interpersonale în psihologie. 
4. Aspecte psihologice ale comunicării interpersonale. Noţiuni generale despre 

comunicare.  
5. Psihologia grupurilor şi dinamica ei. Noţiuni generale despre grup.  
6. Familia ca grup psihologic distinct. Noţiunile de bază ale psihologiei familiei: 

funcţiile familiei, structura ei. Instituirea socială a căsătoriei. Divorţul şi consecinţele 
sale. 

7. Aspecte psihologice de abordare a conflictelor. Conflicte şi negocieri. Esenţa şi 
factorii conflictului în psihologie. Tipologia conflictelor. Metodele de aplanare.  

8. Aspecte psihologice ale conducerii. Psihologia managerială. Stilurile de conducere.  
9. Psihologia socială aplicată în economie. Reuşita socială. Psihologia antreprenorului. 

10. Psihologia consumatorului. Variabilele personale ale consumatorului.  
11. Motivarea şi demotivarea profesională. Delimitări conceptuale ale motivaţiei.  
12. Impactul publicităţii asupra comportamentului economic. Dimensiunea psihologică 

a publicităţii. Influenţa publicităţii asupra mass-media. 
13. Psihologia finanţelor. Mentalitatea fiscală. Morala fiscală. Psihologia inflaţiei. 
14. Psihologia comportamentului profesional. Influenta tipurilor de personalităţi asupra 

comportamentului profesional. Reacţiile de repliere în comportamentul profesional.  
 
 
 

LIMBA STRĂINĂ III (FRANCEZĂ) 
 Total ore: 60. Nr. credite: 2. 

 Autor: Gheorghe REABŢOV  
 

Scopul cursului 
Limba străină III are drept scop dezvoltarea competenţelor de comunicare scrisă şi orală în 

context socio-cultural şi profesional. 
 

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

împrejurări concrete; 
• să înţeleagă nume cunoscute, cuvinte şi propoziţii foarte simple, de exemplu, din 

anunţuri, afişe sau cataloage. 
II. La nivel de aplicare: 
• să comunice într-o conversaţie simplă, cu condiţia ca interlocutorul să fie dispus să repete 
• sau să reformuleze frazele sale într-un ritm mai lent; 
• să formuleze întrebări simple pe teme cunoscute sau de necesitate imediată şi să 

răspundă 
• la asemenea întrebări; 
• să se descurce cu cantităţile, banii şi timpul; 
• să scrie o carte poştală scurtă şi simplă, de exemplu, cu salutări de vacanţă; 
• să completeze un formular cu detalii personale, de exemplu, să-şi scrie numele, 
• naţionalitatea şi adresa pe un formular de hotel. 
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III. La nivel de integrare / creativ: 
• să citească un text foarte scurt şi repetat, de exemplu, pentru a prezenta un 

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

 
Unităţi de conţinut 

1. Accueillir un client 
2. Accueillir un groupe 
3. Installer un client dans sa chambre 

Produits et messages d’accueil. 
4. Accueillir au restaurant. 
5. Accueillir au standart 
6. Faire le point professionnel. 
7. Présenter les équipements de l’hôtel 
8. Prendre une commande à l’étage 
9. Informer sur les curiosités locales 
10. Assurer le service à l’étage. 
11. Décrire un plat. 
12. Prendre une commande au restaurant 
13. Révision. 

 
 

LIMBA STRĂINĂ III (GERMANA) 
 Total ore: 60. Nr. credite: 2. 

Autor: Stella HÎRBU, lector superior univ. 
 

Scopul cursului 
În contextul globalizării şi în condiţii de extindere a relaţiilor economice internaţionale, 

cunoaşterea limbilor moderne de afaceri reprezintă un deziderat imperativ. Cursul vizat va 
familiariza utilizatorii cu tehnici de comunicare în afaceri scrisă şi orală, va dezvolta atât 
competenţe lingvistice, cât şi cele socio-culturale în acest domeniu. 
 

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, servicii hoteliere etc., 

• să recepţioneze oral şi în scris terminologia din domeniul de specialitate să 
întrebuinţeze corect un repertoriu de structuri şi scheme frecvente, curente în situaţii 
previzibile, 

• să completeze formulare ce ţin de domeniul de specialitate, să producă CV-uri etc. 
II. La nivel de aplicare: 
• să producă prezentări şi expozeuri orale simple şi coerente, pregătite în prealabil cu 

un conţinut previzibil, pe teme din domeniul de specialitate,  
• să interacţioneze la schimbul de mesaje în formă orală sau scrisă, utilizând o serie de 

expresii şi fraze simple referitor la identitatea, data şi locul de naştere, starea civilă 
etc.,  

• să înţeleagă documente autentice scrise şi orale (ofertele de muncă, descrierea 
postului, cărţi de vizită, materiale publicitare, convorbiri telefonice).   
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III. La nivel de integrare / creativ: 
• 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). 

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

 
Unităţi de conţinut 

1. Arbeitsalltag und Berufe. Berufs-und Tätigkeitsprofile im kaufmännischen Bereich. 
Arbeitstaggestaltung. 

2.  Jobsuche. Projekt: Recherche über Stellenangebote Bewerbungsschreiben; Lebenslauf 
/ CV – Schreiben.  

3. Korrespondenz und Telefondienst im Hotel. Telefonische und schriftliche 
Zimmerreservierungen beantworten; Auskunft am Telefon angeben: Orientierungshilfe geben; 
Nachrichten, Wünsche und Telefonnummer notieren, übergeben; über das Zimmer informieren; 
Angaben zu Preisen machen usw; einen Brief ordnen und einen Antwortbrief schreiben. 

4. Unternehmensprofile. Betrieb Groß-, Mittel- und Kleinbetriebe; Betriebsmittel 
Aufbau und Organisation. 

5. Projekt: Unternehmensporträt Projektstrukturplan entwerfen; Unternehmen nach der 
Branche, Größe, Rechtsform und Leistungserstellung klassifizieren; Angebotspalette 
beschreiben. 
 
 

FINANŢE 
Total ore: 90. Puncte credite: 3. 

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

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

finanţelor. 
 

Obiectivele / Rezultatele învăţării 
La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 
• să explice conceptele: finanţe, sistemul financiar, politica financiară, bugetul şi 

sistemul financiar, impozite şi taxe, cheltuielile publice, asigurări, activitatea bancară 
şi sistemul bancar, investiţii şi pieţe de capital, finanţele întreprinderii; 

• să identifice şi să reliefeze componentele sistemului financiar; 
II. La nivel de aplicare: 
• să utilizeze reglementările şi actele normative din domeniul financiar, bancar, 

investiţional şi al pieţelor de capital; 
• 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, întreprinderilor industriale şi 
comerciale etc.; 

• să stabilească legăturile dintre fenomenele economico-financiare, să identifice factorii 
de influenţă şi efectele directe şi indirecte asupra fluxurilor financiare. 
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Unităţi de conţinut 
1. Noţiuni conceptuale privind finanţele. Abordări conceptuale privind noţiunea de finanţe. 

Conţinutul economic al finanţelor. Funcţiile finanţelor. 
2. Mecanismul şi sistemul financiar. Mecanismul financiar. Caracteristica sistemului 

financiar. Pârghiile economico-financiare. 
3. Politica financiară la nivel macroeconomic. Conceptul şi sfera de cuprindere a politicii la 

nivel macroeconomic.  
4. Bugetul şi procesul bugetar. Bugetul – verigă de bază a sistemului financiar al ţării.  
5. Sistemul cheltuielilor publice. Conţinutul economic al cheltuielilor publice.  
6. Sistemul resurselor financiare publice. Conţinutul economic al resurselor publice. 

Clasificarea resurselor financiare publice. 
7. Impozitele-noţiuni generale. Conţinutul economic şi funcţiile impozitelor.  
8. Asigurări private în cadrul sistemului economic. Conceptul de asigurare: aspecte şi 

abordări.  
9. Politica de investiţii. Conceptul şi clasificarea investiţiilor.  

10. Monedă, credit şi echilibrul monetar. Moneda şi sistemul monetar.  
11. Sistemul bancar. Componentele, structura şi caracteristicile sistemului bancar.  
12. Piaţa de capital. Structura, funcţiile şi participanţii pieţei de capital.  
13. Finanţele întreprinderii. Obiectivele financiare ale întreprinderii.  
 
 

ECONOMIA ÎNTREPRINDERII DE RESTAURAŢIE 
Total ore:150. Puncte credite: 5.  

Autor: FURCULIŢĂ I., lector univ. 
 

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

economiei întreprinderii de restauraţie. 
 

Obiectivele / Rezultatele învăţării 
La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 
• să cunoască tipologia întreprinderilor şi stilurile de deservire a acestora; 
• să determine obiectivele şi conţinutul proceselor de deservire la întreprinderile de 

restauraţie;  
• să utilizeze date cantitative şi calitative pentru evaluarea economică a întreprinderii 

de restauraţie. 
 II. La nivel de aplicare: 
• să cunoască actele normative naţionale, care reglementează activitatea întreprinderilor  
• să cunoască obligaţiile personalului din domeniul alimentaţiei publice, a principilor 

de comportament adecvat şi a regulilor de relaţie cu publicul în domeniul serviciilor 
de restauraţie; 

III. La nivel de integrare/creativ: 
• să cunoască principiile de elaborare a ofertei – meniului;  
• să posede abilităţi de comercializare a serviciilor de restaurare;  
• să aprecieze din punct de vedere cantitativ şi calitativ activitatea şi starea economico-

financiară a unei întreprinderi de restauraţie. 
 

Unităţi de conţinut 
1. Tipologia întreprinderilor de restauraţie. 

Restaurantele clasice, cu specific şi specializate şi alte tipuri de restaurante. 
2. Tehnica construirii meniului - ca ofertă a întreprinderii de restauraţie. 

Meniul ca oferta si instrument de marketing al întreprinderii de restauraţie.  
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3. Dotări cu utilaje tehnologice şi mobilier la întreprinderile de restauraţie. 
Aprovizionarea întreprinderilor de restauraţie cu utilaje şi mobilier.  

 4. Organizarea activităţilor de producere la întreprinderile de restauraţie;  
 5. Activitatea de deservire a clienţilor în alimentaţia publică;  
6. Controlul costurilor şi veniturilor la întreprinderile de restauraţie.  

Stabilirea preţurilor. 
  
 

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. 
 

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 

1. Obiectul de studiu al disciplinei “Marketing turistic”  
2. Mediul de marketing turistic. 
3. Studierea pieţei turistice. 
4. Politici de marketing turistic. 
5. Politica de produs în mixul de marketing turistic. 
6. Politica de distribuţie ca componentă a mixului de marketing turistic. 
7. Politica de promovare în mixul de marketing turistic. 
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8. Politica de preţ ca componentă a mixului de marketing turistic. 
9. Managementul activităţii de marketing turistic. 

 
 

TEHNICA OPERAŢIUNILOR DE TURISM 
Total ore:180. Puncte credite: 6.  

Autor: Livia RUSU, lector superior, drd. 
 

Scopul cursului 
Formarea la studenţi a competenţei: de familiarizare cu particularităţile firmelor de turism. 

 
Obiectivele / Rezultatele învăţării 

La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 
• să înţeleagă şi să identifice structura şi modalităţile de funcţionare a întreprinderilor 

de turism; 
• să perceapă şi să înţeleagă conţinutul produsului turistic; 
• să cunoască şi să înţeleagă metodele şi tehnologiile organizării unei activităţi 

turistice; 
• să înţeleagă legităţile formării, funcţionării şi evoluţiei relaţiilor contractuale din sfera 

turismului; 
• să deprindă metodele de evaluare a întreprinderilor de turism. 

II. La nivel de aplicare: 
• să posede aptitudini iniţiale de analiză şi organizare a unei activităţi turistice; 
• să analizeze interesele şi caracterul relaţiilor economice între diverse grupe de agenţi 

din sfera turismului; 
• să posede abilităţi de comercializare şi promovare a produsului turistic;  
• să aprecieze din punct de vedere cantitativ şi calitativ activitatea şi starea economico-

financiară a unei întreprinderi de turism; 
• să identifice şi să propună soluţii la disfuncţionalităţile din cadrul unei întreprinderi 

de turism; 
III. La nivel de integrare în sistemul de ştiinţe economice: 
• să poată pregăti diferite comunicate şi referate cu ample analize economico-financiare 

a întreprinderilor din sfera turismului. 
 

Unităţi de conţinut 
1. Agenţii economici din turism. 
Companiile tour-operatoare. Caracteristici şi funcţii. Agenţiile de turism: definiţii, 

clasificări, structură. Reţele de agenţii de turism. 
2. Produsul turistic ca obiect al activităţii agenţilor economici din turism. 
Conţinutul produsului turistic. Categorii de produse turistice şi caracteristicile lor. 

Tehnologia formării produsului turistic. Etapele conceperii produsului turistic. Modalităţi de 
promovare a produselor turistice. Modalităţi, forme şi strategii de comercializare a produsului 
turistic. 

Metode de stimulare a vânzărilor. 
3. Itinerariile de turism.  
Tehnica construirii unui itinerar turistic. Tehnica organizării vizitei a unei localităţi. 
4. Evaluarea şi caracteristica contractelor de turism 
Contractul de prestaţii turistice. Structura contractului. Contractul de management. 
Contractul de timshare. Contractul de reprezentare. 
5. Tehnici de stabilire a preţurilor serviciilor turistice. 
Conceptul de politică de preţ în industria turistică. Criterii de stabilire a preţurilor. 
Modalităţile de plată utilizate în industria turistică. 
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CORESPONDENŢA ECONOMICĂ ŞI TRADUCEREA TEXTELOR DE 
SPECIALITATE (L.ENGLEZĂ) 

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

 Serghei VASILACHI,  
Natalia BOLGARI 

 

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

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

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

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

corespund; 
• să cunoască principiile esenţiale ale corespondenţei comerciale în limba engleză. 

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

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

structurare şi articulare.  
 

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

10. Insurance. 
 

 
CORESPONDENŢA ECONOMICĂ ŞI TRADUCEREA TEXTELOR 

 DE SPECIALITATE (LIMBA FRANCEZA) 
 Total ore: 120. Puncte credite 4 

 Autori: A. HANGANU, 
V. DAMIAN  

Scopul cursului 
Prezentul curs are ca scop învăţarea limbii franceze specifice comunicării scrise în 

domeniul de afaceri. El va familiariza studenţii cu principiile esenţiale ale corespondenţei 
comerciale franceze şi le va permite să asimileze mijloacele lingvistice necesare, în vederea 
dobândirii deprinderilor de comunicare scrisă în situaţii profesionale.  
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Obiectivele/Rezultatele învăţării 
La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere:  
• Conştientizarea rolului corespondenţei de afaceri în activitatea întreprinderii; 
• Însuşirea structurilor frecvente caracteristice comunicărilor scrise; 
• Dezvoltarea competenţelor de redactare a scrisorilor de afaceri. 

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

adecvate; 
• Producerea documentelor scrise comerciale (traducerea şi redactarea unei varietăţi de 

scrisori conform normelor şi uzajului francez). 
 III. La nivel de integrare: 
• Utilizarea competenţelor de comunicare scrisă în situaţii curente ale vieţii 

profesionale. 
  

Unităţi de conţinut: 
1. Présenrez votre lettre comme en France. 
2. L es parties d’une lettre commerciale. 
3. Commencer et terminer une lettre commerciale. 
4. Les lettres commerciales accompagnant l’envoi de documents. 
5. Les lettres d’affaires relatives aux renseignements commerciaux.  
6. La lettre circulaire. 
7. Savoir rédiger un appel d’offre. 
8. La lettre d’offre. 
9. Effectuer une réservation, préparer une cotation pour une réservation. 

10. Vente des prestations et des services. 
11. La lettre de commande. 
12. La lettre de réclamation. 
13. Les lettres d’affaires relatives aux relations de travail. 
14. Stratégie de vente d’un nouveau produit. 
15. La commande. 
16. Modifier ou annuler une commande. 
17. La réclamation.(les types) 
18. Répondre à une réclamation. 
19. Le paiement, savoir parler des prix et des tarifs. 
20. Les moyens de paiement. 
21. Facturation, annulation d’un paiement. 
22. Promouvoir l’image de l’entreprise et ses produits. 
23. Fidéliser les clients, lettre de fidélisation, publipostage. 
24. Techinques de traduction économiques. 

 
 
 

SISTEME INFORMATICE ÎN TURISM 
 

Total ore: 90. Puncte credite: 3. 
Autor: Ada SAJIN, l. sup. univ. 

 
Scopul cursului 

Formarea la studenţi a competenţei: elaborarea şi utilizarea sistemelor informatice şi a 
tehnologiilor informaţionale moderne în turism şi activităţi hoteliere. 
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Obiectivele / Rezultatele învăţării 
La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: să utilizeze sistemele informatice în cadrul 

unităţilor turistice/hoteliere şi să aplice tehnologiile informaţionale moderne în activităţile 
respective. 

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

informatic în turism, ciclul de viaţă, tehnologii informaţionale, reţele de calculatoare, 
servicii Internet, sisteme de rezervări, sisteme de rezervări on-line, sisteme de 
gestiune hotelieră; 

• să analizeze diverse aspecte ale utilizării SI şi a tehnologiilor informaţionale moderne 
utilizate în activităţi turistice/hoteliere; 

• să reliefeze componentele de structură generală, organizatorică şi funcţională a 
sistemelor informatice şi a SI turistice, modul de utilizare eficientă a sistemelor de 
rezervare on-line şi de gestiune hotelieră. 

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

implementării SI; 
• să aplice principiile de organizare şi exploatare a SI; 
• să posede dexterităţi de utilizare a sistemelor de rezervare on-line şi a sistemelor de 

gestiune hotelieră; 
• să utilizeze tehnologiile informaţionale moderne în activităţi cotidiene. 

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

unui SI; 
• să elaboreze mijloace moderne de promovare a serviciilor turistice/hoteliere. 

 
 

Unităţi de conţinut 
1. Noţiuni de bază. Sistemul informaţional al unei USE.  
Noţiune de sistem, sistem economic. Definirea sistemului informaţional (SIF), 

componente.  
2. Sistemul informatic al unei USE 
Definirea sistemului informatic (SI). Aspecte structurale, funcţii, obiective. 
3. 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. 
4. Sisteme informatice pentru activităţi turistice şi hoteliere.  
Configuraţia şi funcţionarea. Definirea SI turistic. Funcţiile şi structura SI turistic. 
5. Servicii turistice şi hoteliere realizate prin intermediul Internet 
Noţiune de reţea de calculatoare. Internet, Intranet, Extranet. Servicii Internet. Servicii 

turistice şi hoteliere realizate pe Internet – promovare, informare, rezervare. 
6. Sisteme de rezervare on-line 
Funcţiile sistemului de rezervare on-line. Principalele sisteme globale de rezervare. 

Amadeus, WorldSpan, Galileo, Sabre. 
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FINANŢELE ÎNTREPRINDERII 
Total ore: 120. Puncte credite: 4. 

Autor: Nadejda BOTNARI, dr., conf. univ. 
 

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

Obiectivele / Rezultatele învăţării 
La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 

I. La nivel de cunoaştere: 
• să explice conceptele: finanţele întreprinderii, resurse financiare ale întreprinderii, 

metode de finanţare a întreprinderii, trezorerie, flux de numerar, lichiditate, 
solvabilitate, rezultate financiare, rentabilitate, echilibrul financiar, situaţii de criză la 
întreprindere, previziune financiară;  

• să cunoască indicatorii de apreciere a rezultatelor financiare şi a capacităţii de plată, 
de apreciere a eficienţei utilizării resurselor; 

• să cunoască legea insolvabilităţii. 
II.La nivel de aplicare: 

• să analizeze alternativele de finanţare şi de plasare a resurselor financiare în scopul 
alegerii variantei optime;  

• să elaboreze raportul privind fluxul mijloacelor băneşti; 
• să utilizeze tehnicile de planificare financiară a întreprinderii. 

III.La nivel de integrare/creativ: 
• să adopte decizii optime de finanţare şi de repartizare a profitului; 
• să propună metode eficiente de gestiune a resurselor financiare şi a patrimoniului întreprinderii;  
• să propună măsuri de eficientizare a activităţii financiare a întreprinderii; 
• să previzioneze indicatorii financiari privind activitatea întreprinderii şi să elaboreze 

direcţii de acţiune în vederea realizării acestora.  
 

Unităţi de conţinut 
1. Conţinutul finanţelor întreprinderii 
Esenţa şi rolul finanţelor întreprinderii. Funcţiile finanţelor întreprinderii.  
2. Politica financiară a întreprinderii 
Conţinutul şi obiectivele politicii financiare la nivel de întreprindere. Politica de finanţare:  
conţinut şi instrumente de realizare. Politica de dividende la nivel de întreprindere. 
3. Structura financiară a întreprinderii 
Capitalul întreprinderii: concept şi forme de manifestare ale acestuia.  
4. Politica de investire la nivel de întreprindere  
Definirea şi clasificarea investiţiilor la nivelul agenţilor economici.  
5. Gestiunea activele curente 
Conţinutul şi structura activelor curente. Metode şi politici de gestiune a activelor curente.  
6. Gestiunea mijloacelor fixe  
Caracteristica mijloacelor fixe. Politica de calcul a uzurii mijloacelor fixe.  
7. Organizarea circulaţiei băneşti la întreprindere 
Fluxul de mijloace băneşti: concept, structură şi conţinut. Trezoreria şi funcţiile sale. 
8. Rezultatele financiare ale întreprinderii 
Conţinutul consumurilor şi cheltuielilor întreprinderii.  
9. Analiza financiară – suportul elaborării strategiei de dezvoltare a întreprinderii. 
Necesitatea şi rolul analizei financiare ca metodă de cunoaştere în procesul decizional. 
10. Situaţii de criză la întreprindere.  
Situaţii de criză: noţiune, clasificare, factorii ce determină apariţia acestora.  
11. Previziunea financiară a întreprinderii. 
Rolul previziunii financiară, conţinutul şi metode relevante de planificare.  
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CONTABILITATEA MANAGERIALĂ 
Total ore: 120. Puncte credite: 4 

Autor: Galina GUDIMA 
 

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 da calculaţie a costurilor clasice şi moderne.  

 
Obiectivele / Rezultatele învăţării 

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

• să definească conceptele de bază cu care operează contabilitatea managerială: 
consumuri, cheltuieli, costuri de producţie, bugete de consumuri; 

• să interpreteze principiile contabilităţii manageriale şi rolul lor în calculaţia 
costurilor; 

• să deprindă unele abilităţi în vederea prelucrării informaţiilor în cadrul sistemelor 
de calculaţie a costurilor şi a sistemului bugetar a entităţilor; 

• să clasifice consumurile de producţie ale entităţii;  
• să descrie metodele de calculare a costurilor de producţie. 

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

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

practice a entităţilor; 
• să prelucreze datele şi documentele primare în vederea înregistrării; 
• să analizeze consumurile de 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.  
2. Bugetarea şi controlul executării bugetelor. 
Esenţa, rolul şi avantajele bugetării. Tipurile de bugete; caracteristica şi structura lor.  
3. Contabilitatea consumurilor (costurilor) de producţie. 
Contabilitatea consumurilor (costurilor) activităţii de bază.  
4. Metode clasice de calculare a costurilor. 
Principii generale privind calcularea costurilor. Metoda globală de calculare a costului.  
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. 
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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 diviziuni internaţionale a muncii şi specializarea internaţională, rolul 

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

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

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

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

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

 
Unităţi de conţinut 

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

Adâncirea interdependenţelor economice dintre state 
2. Sisteme internaţionale de descriere şi codificare a mărfurilor. 
Sistemul armonizat de descriere şi codificare a mărfurilor. Sistemul Standardizat de 

Clasificare a bunurilor. Logistica importurilor şi exporturilor. 
3. Evoluţia, structura comerţului internaţional şi curente de schimburi comerciale 

internaţionale. 
4. Evoluţia comerţului internaţional contemporan. Structura comerţului 

internaţional pe 2 şi 6 grupe de mărfuri.  
 Distribuţia geografică a comerţului internaţional şi curentele de schimburi comerciale 

internaţionale. 
5. Particularităţile comerţului internaţional cu servicii.  
Caracteristici şi tipuri de servicii. Evoluţia şi distribuţia geografică a comerţului cu servicii. 
6. Comerţul internaţional cu resurse energetice. Securitatea energetică. 
 Securitatea energetică, căi de asigurare a acesteia. Comerţul internaţional cu resurse 

energetice  
 fosile. Resursele energetice regenerabile. 
7. Politica comercială internaţională. Politica comercială tarifară şi rolul ei în comerţul 

internaţional. 
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Obiectivele şi funcţiile politicii comerciale. Instrumentele de bază ale politicii comerciale. 
Rolul, funcţiile şi instrumentele politicii comerciale. 

8. Politica comercială netarifară. 
Particularităţile politicii comerciale netarifare. Instrumentele politicii comerciale netarifare. 
9. Politica comercială promoţională şi de stimulare 
Măsurile de promovare a exporturilor. Măsurile de stimulare a exporturilor. 

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

 
 

PREVIZIUNE SOCIAL-ECONOMICĂ 
Total ore: 120. Puncte credite: 4 

Autori: AGAFIŢA V., lect. sup., HÎRBU E., conf. univ., dr., 
TOLPINSCHI V. conf. univ., dr., HANCU L. lect. sup. 

 
Scopul cursului 

Formarea la studenţi a competenţei de a înţelege metodele logice de prognozare ştiinţifică, 
de elaborare a previziunilor şi de aplicare a lor în activităţile concrete ale economiei naţionale. 
 

Obiectivele /Rezultatele învăţării 
La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 
• să se deţină un stoc suficient de cunoştinţe asupra: 
• importanţei, locului şi rolului previziunii în viaţa social-economică a societăţii; 
• fundamentelor teoretice ale PE; 

II. La nivel de aplicare: 
• să se dispună de abilităţi privind identificarea şi aplicarea corectă a metodelor şi 

tehnicilor previzionale în vederea anticipării unor situaţii economice şi sociale din 
viitor, în scopul recurgerii la diverse mecanisme de încetinire şi eliminare a 
manifestărilor negative şi de încurajare a tendinţelor favorabile. 

• să se asigure şi să se dezvolte capacităţi de iniţiere şi promovare de sine stătătoare a 
unor activităţi previzionale; 

III. La nivel de integrare: 
• conştientizarea nevoii de promovare a unor activităţi cu caracter previzional, în 

condiţiile manifestării unor crize regionale şi globale; 
• argumentarea unor activităţi economice în condiţii de risc şi incertitudine. 

 
Unităţi de conţinut 

1. Obiectul previziunii economice, categorii previzionale. 
 Previziunea – partea componentă importantă a activităţilor socio-economice.  
2. Diagnoza. Funcţiile şi principiile de previziune. 
 Fundamentarea previziunii: diagnoza. Funcţiile şi principiile de previziune. 
3. Tipologia previzională 
 Sistemul de prognozare ale dezvoltării economico-sociale. Fiabilitatea previziunilor.  
 4. Strategii, politici economice, rolul programelor şi planificarea macroeconomică. 
 5. Metodologia previzională 
 Consideraţii generale asupra metodologiei cercetărilor previzionale.  
6. Previziunea pe baza seriilor cronologice 
 Previziunea cu ajutorul raţiei medie şi cu ajutorul ritmului mediu.  
7. Previziunea cu ajutorul funcţiilor matematice  
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8. Descompunerea seriilor cronologice, modelarea stohastică şi alte metode de 
previziune 

 Previziunea prin descompunerea seriilor cronologice. Previziunea prin metoda Box-
Jenkins.  

9. Metode de echilibrare a previziunilor economice 
 Metoda balanţelor economice. Metoda previziunii prin modelul Vasile Leontief.  
10. Funcţia de producţie 
 Previziunea pe baza funcţiei Cobb-Douglass. Avantajele şi neajunsuri.  
11. Metodele previzionale bazate pe estimarea de probabilităţi şi metodele 

previzionale bazate pe aprecieri creatoare ale experţilor 
 Metoda de previziune prin arborele de pertinenţă.  
12. Dezvoltarea macroeconomică în condiţii de incertitudine şi previziunea creşterii 

economiei 
13. Previziunea populaţiei. Prognoza demografică. Previzionarea forţei de muncă. 
14. Previziunea resurselor naturale. Previziunea teritorială. 
15. Previziunea financiară şi monetară. Previziunea investiţiilor. 
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ANUL III 
 

TEHNOLOGIA OPERAŢIILOR HOTELIERE 
Total ore:150. Puncte credite: 5.  

Autor: Adrian BULICAN, dr., conf. univ. 
 

Scopul cursului 
Formarea la studenţi a competenţei: de a pune în aplicare cunoştinţele referitoare la 

activitatea hotelieră şi ponderea ei în ansamblul activităţii turistice. 
 

Obiectivele/Rezultatele învăţării 
La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere şi înţelegere: 
• să înţeleagă şi să explice necesitatea produsului hotelier; 
• să perceapă particularităţile activităţii hoteliere, modul de funcţionare a hotelului  
• să cunoască activităţile desfăşurate în cadrul fiecărei funcţii a întreprinderii hoteliere 

(producţie, comercial, marketing, resurse umane, financiar, contabilitate; 
• să cunoască relaţiile întreprinderii hoteliere cu mediul economico-social extern, la fel 

relaţiile din cadrul organizaţiei. 
II. La nivel de aplicare: 
• să identifice şi să explice funcţionalitatea dotărilor şi echipamentele din hotel;  
• să cunoască responsabilităţile, atribuţiile, sarcinile specifice de serviciu categorii al 

personalului hotelier; 
• să posede aptitudini iniţiale ale operaţiilor de la recepţia hotelului;  
• să cunoască principiul funcţionării serviciului de etaj, conţinutul lucrărilor de 

întreţinere a camerelor; 
• să posede aptitudini de utilizare a sistemelor computerizate de automatizare a 

serviciului de recepţie. 
III. La nivel de integrare: 
• să stabilească corelaţia funcţională între Gestiunea hotelieră şi alte ştiinţe studiate. 

 
Unităţi de conţinut 

1. Generalităţi privind industria hotelieră. 
Definirea termenilor de: industrie a ospitalităţii, industrie hotelieră, unitate de cazare, hotel. 
Contextul istoric şi actual al industriei hoteliere. Clasificarea hotelurilor, definirea 

principalelor tipuri de hoteluri. Forme de exploatare a hotelurilor (hotele independente, lanţuri şi 
grupuri hoteliere). 

2. Amenajarea tehnologica a hotelurilor 
Organizarea generală a hotelului: funcţiuni şi spaţii aferente. Tipuri de camere de cazare în 

hotel. 
Alte spaţii în hotel: pentru public, pentru serviciile de etaj, tehnice, anexe. Instalaţii şi 

echipament hotelier: caracteristici. 
3. Organizarea activităţilor de management hotelier. 
Departamente de bază în hotel: cazare, alimentaţie, marketing-vânzări, contabilitate, 

securitate, resurse umane. Sarcinile personalului de la recepţie. Sarcinile personalului serviciului 
de etaj. 

Activităţi de întreţinere în hotel. 
4. Operaţiuni de la recepţia hotelului. 
Ciclul oaspetelui în hotel. Rezervarea la hotel. Check-in-ul. Check-out-ul.  
Tipuri de conturi în hotel. Tipuri de rapoarte alcătuite de recepţia hotelului. 
5. Comercializarea serviciilor hoteliere 
Tipuri de tarife. Metode de stabilire a tarifului pentru cazare. Tehnici de vânzare la recepţia 

hotelului. Indicatorii activităţii economice în hoteluri. 
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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: 
• planificarea şi organizarea activităţilor în cadrul entităţii,  
• specificul adoptării şi realizării deciziilor manageriale, 
• identificarea soluţiilor privind creşterea eficacităţii şi eficienţei activităţilor din cadrul 

organizaţiei, 
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  
2. Organizaţia şi managerul 
Definirea şi caracteristicile principale ale organizaţiei. Organizaţii formale şi neformale.  
3. Mediul organizaţiei 
Esenţa şi necesitatea abordării mediului extern. Factorii mediului extern de influenţă 

directă.  
4. Cultura organizaţională. 
Esenţa şi conţinutul culturii organizaţionale.  
5 Procesul decizional în management 
Esenţa şi importanţa deciziilor în management. Definirea deciziei. Tipuri principale de 

decizii.  
6. Comunicarea în management 
Sistemul informaţional al organizaţiei: importanţa şi conţinutul.  
7. Funcţia de planificare  
Definirea şi necesitatea activităţii de planificare.  
8 Funcţia de organizare 
Esenţa funcţiei de organizare. Elementele structurii organizatorice.  
9. Funcţia de motivare. 
Natura şi esenţa motivării. Procesul motivării. Nevoile şi recompensele. Forme ale 

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

control:  
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11. Puterea şi influenţa în conducere. 
Importanţa influenţei, puterii şi autorităţii în management.  
12. Conflictul şi stresul organizaţional  
Esenţa şi natura conflictului. Tipuri principale de conflicte. Cauzele apariţiei conflictelor.  
13. Organizarea şedinţelor. 
Importanţa şedinţelor în activitatea managerială. Tipuri principale de şedinţe.  
 

 
ANALIZA ECONOMICO FINANCIARĂ 

Total ore: 150, Puncte credite: 5, 
Autor: Neli MUNTEAN, dr., conf. univ. 

 
Scopul cursului 

Formarea la studenţi a competenţei: de a însuşi procedeele metodice de analiză a 
rezultatelor activităţii economico-financiare ale unităţilor de distribuţie pe teren cu scopul 
elaborării deciziilor cu privire la îmbunătăţirea potenţialului rezultativ şi situaţiei financiare a 
întreprinderii.  
 

Obiectivele/Rezultatele învăţării 
La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 
• însuşirea demersului metodologic pe care îl presupune Analiza economico financiară; 
• funcţionalitatea metodelor clasice şi moderne de analiză ale unităţilor de turism; 
• formularea concluziilor cu privire la activitatea întreprinderii; 
• modul de luare a deciziilor utilizând informaţia obţinută. 

II. La nivel de aplicare: 
• a acumula şi sistematiza informaţii teoretice dintr-o gamă largă de surse bibliografice; 
• a-şi forma o gândire logică de selectare şi repartizare a informaţiei necesare pentru 

analiză din rapoarte financiare, cercetări statistice, dări de seamă, business-planuri şi 
registre contabile; 

• a expune rezultatele studierii acestui curs în formă scrisă sau orală prin rezolvarea 
problemelor înaintate studentului; 

• a acumula abilităţi de folosire a metodelor şi procedeelor moderne ale analizei; 
• a analiza şi judeca corelaţia dintre indicatorii economici; 
• a cuantifica influenţa factorilor asupra variaţiei indicatorilor. 

III. La nivel de integrare: 
• crearea situaţiilor – problemă, studii de caz fiind urmate de rezolvarea lor; 
• dobândirea abilităţilor de analiză şi interpretare a fenomenelor economico-financiare, 

plecând de la conexiunile logice între cunoştinţele din domeniul contabilităţii, 
finanţelor, managementului; 

• formularea concluziilor prin evidenţierea rezervelor interne de majorare a 
indicatorului rezultativ pe viitor; 

• luarea deciziilor juste. 
 

Unităţi de Conţinut 
1. Analiza venitului din prestarea serviciilor în unităţile de turism 
Analiza structurii veniturilor din vânzări pe tipuri de activitate operaţională. Analiza 

dinamicii şi structurii venitului din prestarea serviciilor. Analiza factorială a venitului din prestări 
turistice. 

2. Analiza rezultatelor financiare în unităţile de turism 
Analiza dinamicii şi structurii profitului până la impozitare. Analiza factorială a marjei 

comerciale (profitului brut). Analiza profitului din activitatea operaţională.  
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3. Analiza rentabilităţii în unităţile de turism 
Analiza rentabilităţii serviciilor prestate. Analiza rentabilităţii vânzărilor.  
4. Analiza situaţiei financiare a unităţilor de turism 
Analiza dinamicii şi structurii activelor întreprinderii.  
5. Analiza utilizării forţei de muncă în unităţile de turism 
Analiza asigurării cu forţă de muncă a unităţilor de turism. Analiza productivităţii muncii.  
6. Analiza eficienţei utilizării mijloacelor fixe în unităţile de turism 
Analiza structurii, mişcării şi stării funcţionale a mijloacelor fixe.  
7. Analiza consumurilor şi cheltuielilor în unităţile de turism 
Analiza structurii cheltuielilor unităţilor de turism. Analiza costului la un leu venit din 

vânzări.  
 

TEHNOLOGIA ŞI ORGANIZAREA COMERŢULUI 
 

Total ore:120. Puncte credite: 4.  
Autor: Elena TURCOV, prof. univ., dr. hab. 

 

Scopul cursului 
Formarea la studenţi a competenţei: de descoperire a legităţilor ce au loc în procesul 

circulaţiei mărfurilor.  
 

Obiectivele / Rezultatele învăţării 
La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 
• să determine obiectul de studiu ala disciplinei; 
• să înţeleagă principiile organizării comerţului; 
• să determine obiectivele şi conţinutul procesului tehnologic de comerţ.  

II. La nivel de aplicare: 
• să explice consecutivitatea procesului tehnologic de comerţ; 
• să cunoască toate operaţiunile procesului tehnologic de comerţ; 
• să cunoască actele normative, care reglementează activităţile de comerţ. 

III. La nivel de integrare: 
• să aprecieze importanţa organizării raţionale a proceselor comerciale şi tehnologice; 
• să stabilească corelaţia funcţională a întreprinderilor de comerţ cu alte categorii de 

întreprinderi; 
• să poată planifica logistica proceselor tehnologice şi comerciale în funcţie de tipul 

întreprinderilor de comerţ (angro şi cu amănuntul).  
 

Unităţi de conţinut 
1. Rolul şi fundamentarea tehnologiei comerciale  
2. Comerţul cu ridicata  
3. Depozitele de mărfuri 
4. Organizarea şi tehnologia operaţiilor depozitare 
5. Organizarea muncii şi dirijarea proceselor tehnologice în depozite  
6. Organizarea lucrului comercial la întreprinderile din sfera comerţului  
7. Organizarea relaţiilor contractuale ale întreprinderii comerciale cu furnizorii şi 

beneficiarii  
8. Lucrul comercial ce vizează achiziţiile şi vânzările de mărfuri cu ridicata  
9. Magazinele  
10. Organizarea vânzării mărfurilor şi deservirii cumpărătorilor 
11. Formarea sortimentului de mărfuri în comerţ  
12. Tehnologia efectuării operaţiilor cu ambalajul în comerţ  
13. Organizarea transportului de mărfuri în comerţ 
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INTEGRARE ECONOMICĂ ŞI ECONOMIE EUROPEANĂ 
Total: 90 ore. Puncte credite: 3. 

Autori: GALAJU Ion, conf.univ., dr. 
BRAŞOVSCHI-VELENCIUC Victoria, lect.univ. 

 
Scopul cursului 

Formarea la studenţi a competenţei: de a pune în aplicare cunoştinţele referitoare la 
fundamentele teoretice ale integrării economice internaţionale. 
 

Obiectivele/Rezultatele învăţării 
La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 
• să determine obiectivul de studiu al disciplinei; 
• să explice noţiunile ce determină procesul de integrare economică internaţională; 
• să determine tendinţele actuale de integrare economică în diverse regiuni ale lumii; 
• să reliefeze particularităţile funcţionării Uniunii Europene ca grupare integraţionistă. 

II. La nivel de aplicare: 
• să determine efectele integrării economice internaţionale asupra economiilor 

naţionale şi economiei mondiale; 
• să elaboreze o analiză comparativă a diferitor grupări integraţioniste; 
• să analizeze relaţiile Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. 

III. La nivel de integrare: 
• să stabilească perspectivele Uniunii Europene şi altor grupări integraţioniste; 
• să stabilească perspectivele participării Republicii Moldova în procesul de integrare 

economică internaţională. 
 

Unităţi de conţinut 
1. Caracteristici ale integrării economice internaţionale: abordări conceptuale 
Analiza conceptului de integrare economică.  
2. Teorii ale integrării economice internaţionale 
Teoria uniunii vamale. Teoria uniunii economice şi monetare.  
3. Tendinţe integraţioniste în economia mondială 
Integrarea economică în America de Nord, America de Sud şi Caraibe, Asia şi Africa.  
4. Istoricul integrării economice în Europa. Unificarea europeană 
Ideea europeană şi concretizarea ei. Eforturile postbelice de creare a unei Europe unice.  
5. Cadrul instituţional al Uniunii Europene 
Principalele instituţii comunitare. Relaţiile dintre instituţiile comunitare şi statele-membre 

ale 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.  
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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URBANISM COMERCIAL 
 Total ore:120. Puncte credite: 4.  

Autor: Adrian BULICAN, dr., conf. univ. 
 

Scopul cursului 
Formarea la studenţi a competenţei: de a pune în aplicare cunoştinţele referitoare la 

fenomenul de adaptare a structurii şi calităţii aparatului comercial la nevoile în continua 
schimbare ale societăţii. În aceste condiţii, stabilirea unei coerente şi complementarităţi minime 
între echipamentele comerciale şi regulile de amenajare urbană, constituie misiunea principală a 
urbanismului comercial. 

 
Obiectivele/Rezultatele învăţării 

La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 
• să explice impactul pe care îl are aplicarea conceptului de urbanism comercial asupra 

rolului comerţului în funcţia comercială a oraşului; 
• să înţeleagă raporturile dintre întreprinzătorii comerciali şi municipalităţi; 
• să cunoască regulile de urbanism comercial şi structura reţelei comerciale a 

localităţilor.  
 II. La nivel de aplicare: 

• să cunoască echipamentele şi dotărilor comerciale; 
• să aprecieze şi să identifice amplasamentul dotărilor comerciale; 
• să realizeze studii de fezabilitate şi amplasament în cadrul elaborării planurilor 

urbaniste.  
 III. La nivel de integrare: 

• să stabilească corelaţia între dotările şi echipările care asigură funcţia comercială şi 
alte  

• elemente ale structurilor urbane.  
 

1. Problema aşezărilor umane – problema fundamentală a lumii contemporane.  
Conceptul de economie urbană. 
Procesul istoric al urbanizării şi rolul comerţului în apariţia şi consolidarea oraşelor. 
Implicaţiile creşterii urbane asupra spaţiului şi mediului înconjurător. 
Conceptul de armatură urbană. 
Armatura urbană a R. Moldova. 
2. Urbanismul comercial componentă a studiilor şi programelor de amenajare urbană 

şi extraurbană.  
Conţinutul studiilor şi programelor de urbanism comercial. Regulile de urbanism 

comercial. 
Principii de amplasare a dotărilor comerciale. Tipuri de amplasări. 
Criterii de ierarhizare şi selectare a amplasamentelor, pentru construcţii de obiective 

comerciale. 
Mobilitatea puterii de cumpărare a populaţiei şi comportamentul spaţial.  
3. Politica de investiţii în comerţ.  
Studiile de fezabilitate pentru investiţii comerciale. Structura procesului investiţional.  
Reglementări naţionale şi internaţionale pentru amplasarea investiţiilor comerciale. 
Structura investiţiilor în comerţ. 
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ECONOMIA ÎINTREPRINDERII DE COMERŢ 
 

 Total ore:120. Puncte credite: 4.  
Autor: Adrian BULICAN, dr., conf. univ. 

 

Scopul cursului 
Aprofundarea cunoştinţelor studenţilor în domeniul economiei întreprinderii de comerţ în 

condiţiile economiei de piaţă. 
 

Obiectivele/Rezultatele învăţării 
La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 
• să explice impactul pe care îl are aplicarea conceptului de urbanism comercial asupra 

rolului comerţului în funcţia comercială a oraşului. 
• să înţeleagă raporturile dintre întreprinzătorii comerciali şi municipalităţi; 
• să cunoască regulile de urbanism comercial şi structura reţelei comerciale a 

localităţilor.  
 II. La nivel de aplicare: 
• să cunoască echipamentele şi dotărilor comerciale; 
• să aprecieze şi să identifice amplasamentul dotărilor comerciale; 
• să realizeze studii de fezabilitate şi amplasament în cadrul elaborării planurilor 

urbaniste.  
 III. La nivel de integrare: 

 

Scopul cursului 
Obiectivele / rezultatele învăţării: 

• să cunoască întreprinderile de comerţ; 
• să cunoască echipamentele şi dotările comerciale; 
• să aprecieze activitatea întreprinderilor de comerţ. 

 
Conţinutul cursului: 

1. Locul şi rolul comerţului în economia naţională 
2. Întreprinderea – unitate economică de bază în sfera comerţului. 
3. Relaţiile întreprinderii de comerţ cu mediul de afaceri 
4. Resursele întreprinderii de comerţ 
5. Activităţile întreprinderii de comerţ 
6. Veniturile, cheltuielile, profitul întreprinderii de comerţ 
7. Evaluarea întreprinderii de comerţ  
 
 

METODE ŞI TEHNICI FISCALE 
 

Total ore: 120. Puncte credite: 4. 
Autori: conf. univ.,dr. CHICU Nadejda,  

conf. univ.,dr. KUZMINA Olga,  
lector sup. DANDARA Marina,  

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

Scopul cursului 
Formarea unui sistem de cunoştinţe teoretice, practice şi aplicative în domeniul fiscal, drept 

obiect de studiu al disciplinei servind necesitatea cunoaşterii şi respectării reglementărilor fiscale 
atât de către organele fiscale, cât şi de către contribuabili, pentru ca prin intermediul impozitelor 
să se poată realiza obiectivele financiare, economice şi sociale urmărite de către stat. 
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Obiectivele / Rezultatele învăţării 
La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 
• 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 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. 
 

Unităţi de conţinut 
1. Conţinutul social-economic al impozitelor 
Noţiuni generale cu privire la impozite şi taxe. Clasificarea impozitelor. Elementele 

impozitului.  
2. Sistemul fiscal al RM  
Concept de sistem fiscal: particularităţi în diferite state. Sistemul fiscal al Republicii 

Moldova.  
3. Impozitul pe venit 
Noţiuni generale privind impozitul pe venit. Scutirile de la impozitul pe venit.  
4. Taxele vamale 
Taxele vamale – caracteristica generală. Aplicarea regimurilor vamale.  
5. Accize 
Accizele – caracteristica generală. Metoda de calcul şi termenul de achitare.  
 6. Taxa pe valoare adăugată 
7.Impozitul pe bunurile imobiliare 
Caracteristica generală a impozitului pe bunurile imobiliare.  
8. Taxele locale 
Sistemul taxelor locale – noţiuni generale. Instituirea taxelor de către administraţia publică 

locală. 
9. Taxele pentru resursele naturale 
Sistemul taxelor pentru resursele naturale – noţiuni generale. Modul de calculare şi achitare 

a taxelor pentru resursele naturale. Impozitul privat 
Caracteristica generală a impozitului privat. Modul de calculare şi achitare a impozitului 

privat. 
10.  Taxele rutiere 
Caracteristica generală a taxelor rutiere. Sursele de constituire ale Fondului Rutier.  
12. Presiunea şi evaziunea fiscală 
Concept cu privire la presiunea fiscală. Nivelul şi factorii de influenţă a presiunii fiscale.  
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TEHNICI DE COMERŢ EXTERIOR 
 

Total ore: 120. Puncte credite: 4.  
Autor: Natalia LOBANOV, dr.hab., conf. univ.  

 
Scopul cursului 

Formarea la studenţi a competenţei: de a aplica diferite tehnici de derulare şi finanţare a 
comerţului exterior.  
 

Obiectivele / Rezultatele învăţării 
La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili:  
I. La nivel de cunoaştere:  
• să explice conceptele: contrapartidă, compensaţie, licenţiere, know-how. coproducţie, 

subproducţie, licitaţie, tender (concurs comercial), caiet de sarcini, plata în avans, 
plata la livrare, plata pe credit, credit furnizor, credit cumpărător, cofinanţare, credit 
consorţial, forfetare, factoring, eurocredite, euroobligaţiuni; 

• să analizeze diverse tehnici de derulare a operaţiunilor comerciale; 
• să reliefeze avantajele şi limitele tehnicilor comerciale internaţionale;  

II. La nivel de aplicare:  
• să analizeze rezultatele activităţii din perspectiva eficientizării operaţiunilor de export-import;  
• să aplice principiile şi prevederile contractuale de derulare a operaţiunilor de export-import; 
• să elaboreze etapele de derulare a operaţiunilor comerciale; 

III. La nivel de integrare/creativ:  
• să propună modalităţi de îmbunătăţire a activităţilor specifice de export-import; 
• să elaboreze unele proceduri de contractare şi finanţare internaţională. 

 
Unităţi de conţinut 

1. Tehnica operaţiunilor în contrapartidă şi a operaţiunilor complexe. 
Geneza şi factorii determinanţi ai contrapartidei. Operaţiunea de barter: specificul derulării 

şi contractării. Operaţiunea de contracumpărare: participanţii şi mecanismul derulării.  
2. Tehnici de transfer internaţional de tehnologii. 
Forme ale comerţului cu brevete. Licenţierea internaţională: raţiuni şi derulare.  
3. Tehnici de cooperare economică internaţională  
Factorii determinanţi ai cooperării economice internaţionale. Coproducţia: caracteristici şi variante.  
4. Tehnica licitaţiilor şi tenderelor internaţionale  
Caracteristicile esenţiale ale licitaţiilor internaţionale. Desfăşurarea licitaţiilor internaţionale.  
6. Exportul de obiective industriale. 
Caracteristicile exportului de obiective industriale. Baza contractuală a operaţiunii. Clauze 

specifice ale contractului de realizare de obiective industriale. 
7. Activitatea de consulting-engineering. 
Diversitatea activităţilor de consulting-engineering. Plata serviciilor de consulting-engineering. 
8. Schema de plată în contractul comercial 
Decontarea tranzacţiilor internaţionale. Criteriile de constituire a schemei de plată.  
9. Tehnici de finanţare pe termen scurt, mediu şi lung 
Caracteristici ale finanţării tranzacţiilor internaţionale. Tehnici de finanţare pe termen scurt.  
10. Tehnici speciale de finanţare. 
Conţinutul şi costurile operaţiunii de factoring. Caracteristicile operaţiunii de forfetare.  
11. Finanţarea pe europieţe. 
Mecanismul mobilizării eurocreditelor. Etapele emisiunii de euroobligaţiuni. 
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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 domeniul 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.  
2. Mediul extern de marketing al organizaţiilor nelucrative 
Micromediul de marketing al organizaţiilor sociale şi politice. Macromediul de marketing 

al organizaţiilor sociale şi politice. 
3. Piaţa organizaţiilor sociale şi politice 
Definirea pieţei organizaţiilor sociale şi politice. Cererea şi oferta pe piaţa organizaţiilor 

sociale şi politice.  
4. Cercetări de marketing social-politic.  
Aria şi tipologia cercetărilor de marketing 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. 
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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 

 
 

CULTURA AFACERILOR 
Total ore:90. Puncte credite:3. 

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 internaţionale, 

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

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

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

 
Unităţi de conţinut 

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

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

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

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

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

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

convorbirile telefonice etc. Imaginea unui om de afaceri. 
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.  
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TURISMUL INTERNAŢIONAL 
Total ore:150. Puncte credite: 5.  

Autor: Elena TURCOV, prof. univ., dr. hab. 
 

Scopul cursului 
Formarea la studenţi a competenţei: de dezvoltare a turismului durabil pe plan naţional şi 

internaţional. 
 

Obiectivele / Rezultatele învăţării 
La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere şi înţelegere: 
• să determine obiectul de studiu ale disciplinei; 
• să definească principiile şi factorii de dezvoltare a turismului internaţional. 

II. La nivel de aplicare: 
• să clasifice funcţiile turismului internaţional; 
• să cunoască componentele industriei turistice mondiale; 
• să identifice efectul multiplicator al turismului internaţional asupra economiei 

mondiale; 
• să însuşească concepţiile Organizaţiei Mondiale a Turismului privind direcţiile de 

dezvoltare a Turismului internaţional. 
III. La nivel de integrare: 
• să determine locul turismului internaţional în structura economiei mondiale; 
• să stabilească influenţa turismului internaţional asupra balanţei de plăţi; 
• să delimiteze interacţiunea dintre destinaţiile receptoare şi emitente în Turismul 

internaţional; 
• să cunoască circulaţia turistică internaţională; 
• să înţeleagă şi să poată aplica în practică recomandările OMT şi a Consiliului 

Europei, privind direcţiile de dezvoltare pentru diferite forme a ofertei în turismul 
internaţional.  

 
Unităţi de conţinut 

1. Turismul internaţional – activitate economico-socială. 
Noţiuni şi categorii fundamentale în turismul internaţional. Locul turismului internaţional 

în comerţul mondial. Factorii de dezvoltare a turismului internaţional. Regiunea turistică – etalon 
în turismul internaţional.  

2. Determinanţii şi mecanismele circulaţiei turistice internaţionale. 
Specializarea internaţională în turism. Dotările factoriale în turismul internaţional. Teoria 

diferenţelor relative în dotările factoriale. Circulaţia turistică internaţională, tendinţe şi prognoze. 
3. Tendinţele dezvoltării pieţei turistice internaţionale 
Particularităţile pieţei turistice internaţionale. Cererea turistică şi consumul turistic pe plan 

mondial. 
Oferta turistică şi producţia turistică în turismul internaţional. Preţurile şi calitatea 

serviciilor în turismul internaţional. 
4. Factorii de ambianţă a turismului internaţional şi protecţia mediului. 
Fenomenul industrial şi comercial al turismului internaţional. Efecte pozitive şi negative. 

Amenajarea turistică şi protecţia mediului înconjurător. Dezvoltarea durabilă în turism. Etapele 
integrării turistice internaţionale. 

5. Etapele coordonării turismului. 
Politica statului în turism, experienţa internaţională. Politica economică. Politica socială. 
Funcţia de protecţie a resurselor turistice. Funcţia legislativă. Funcţia de reglementare şi 

control. 
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TURISM RURAL 
Total ore:150. Puncte credite: 5.  

Autor: R. LIVANDOVSCHI, dr., conf. univ. 
Total ore:120. Puncte credite: 5.  

Autor: Elena TURCOV, prof. univ., dr. hab. 
 

Scopul cursului 
Formarea la studenţi a competenţei: de dezvoltare a turismului rural prin elaborarea 

diferitor proiecte (studii-pilot) asupra localităţilor rurale ale Republicii Moldova.  
 

Obiectivele / Rezultatele învăţării 
La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere şi înţelegere: 
• să aprecieze importanţa turismului rural în dezvoltarea regională a vieţii sociale şi 

economice a comunităţilor rurale; 
• să înţeleagă şi să explice conceptele de turism rural şi multitudinea abordării acestora; 
• să analizeze conţinutul turismului cu specificarea noţiunii, esenţei şi particularităţilor 

acestei forme de turism; 
II. La nivel de aplicare: 
• să evidenţieze avantajele şi deficienţele dezvoltării turismului rural în Republica 

Moldova; 
• să analizeze şi sistematizeze resursele turistice naturale şi antropice din mediul rural 

al Republicii Moldova; 
• să evalueze principalele caracteristici şi tendinţe ale cererii şi ofertei din cadrul pieţei 

interne de turism rural; 
III. La nivel de integrare: 
• să aprecieze rolul turismului rural în dezvoltarea durabilă a comunităţilor rurale; 
• să aplice o abordare metodologică complexă, care să permită studiul amplu al 

factorilor şi condiţiilor care determină dezvoltarea turismului rural; 
• să poată efectua cercetări de teren privind dezvoltarea posibilă a turismului rural în 

unele localităţi rurale ale Republicii Moldova. 
 

Unităţi de conţinut 
1. Conţinutul turismului rural: esenţă şi particularităţi. 
Caracteristicile turismului rural. Definiţii ale turismului rural. Semnificaţia conceptului de 

turism rural în diferite ţări europene. Relaţia turism rural – agroturism – agricultură. 
2. Ecoturismul şi dezvoltarea durabilă. 
Consideraţii generale asupra ecoturismului. Definirea ecoturismului. Ecoturismul – model 

de valorificare durabilă a resurselor turistice. Principii de acţiune ecoturistică 
3. Dimensiunile turismului rural. 
 Dimensiunea economică a turismului rural. Dimensiunea socială a turismului rural; 
Dimensiunea ambientală (ecologică) a turismului rural. 
4. Componentele ofertei turistice rurale.  
Resursele turistice rurale. Cazarea şi alimentaţia în mediul rural. Agrementul în turismul 

rural. 
Transportul şi infrastructura în turismul rural. Factorul uman implicat în turismul rural.  
5. Analiza localităţilor turistice rurale şi direcţii de valorificare ale acestora.  
Satul turistic şi importanţa acestuia în localizarea produsului turistic rural. Criteriile de 

omologare a satelor turistice. Tipologia satelor turistice. 
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TURISM ECOLOGIC 
Total ore:150. Puncte credite: 5.  

Autor: R. LIVANDOVSCHI, dr., conf. univ. 
Total ore:120. Puncte credite: 5.  

Autor: Elena TURCOV, prof. univ., dr. hab. 
 

Scopul cursului 
Formarea la studenţi a competenţei: de dezvoltare a turismului ecologic prin elaborarea 

diferitor studii asupra localităţilor Republicii Moldova.  
 

Obiectivele / Rezultatele învăţării 
La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere şi înţelegere: 
• să aprecieze importanţa turismului ecologic în dezvoltarea regională a vieţii sociale şi 

economice a comunităţilor; 
• să înţeleagă şi să explice conceptele de turism ecologic şi multitudinea abordării 

acestora; 
• să analizeze conţinutul turismului cu specificarea noţiunii, esenţei şi particularităţilor 

acestei forme de turism; 
II. La nivel de aplicare: 
• să evidenţieze avantajele dezvoltării turismului ecologic în Republica Moldova; 
• să evalueze principalele caracteristici şi tendinţe ale cererii şi ofertei din cadrul pieţei 

interne de turism ecologic; 
III. La nivel de integrare: 
• să aprecieze rolul turismului ecologic în dezvoltarea durabilă a comunităţilor rurale şi 

urbane; 
• să aplice o abordare metodologică complexă, care să permită studiul amplu al 

factorilor şi condiţiilor care determină dezvoltarea turismului ecologic; 
• să poată efectua cercetări de teren privind dezvoltarea posibilă a turismului ecologic 

în unele localităţi ale Republicii Moldova. 
 

Unităţi de conţinut 
1. Conţinutul turismului ecologic: esenţă şi particularităţi. 
 Caracteristicile turismului ecologic. Definiţii ale turismului ecologic. 
2. Ecoturismul şi dezvoltarea durabilă. 
Consideraţii generale asupra ecoturismului. Definirea ecoturismului. Ecoturismul – model 

de valorificare durabilă a resurselor turistice. Principii de acţiune ecoturistică 
3. Amenajarea resurselor turistice prin prisma ecoturismului. 
4. Implicaţiile turismului ecologic asupra cererii turistice. 
5. Oferta turistică ecologică. 
6. Plan de acţiuni privind dezvoltarea ecoturismului în Republica Moldova. 
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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. 
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.  
2. Proprietăţile şi compoziţia vinurilor 
Compoziţia chimică a vinurilor. Caracteristica substanţelor principale din vin: alcoolilor, 

acizilor organici, substanţelor polifenolice, zăharurilor, micro- şi macroelementelor.  
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.  
5. Vinurile efervescente  
Clasificarea vinurilor efervescente. Caracteristica materiilor prime: struguri şi vinuri brute 

pentru spumante.  
6. Distilatele din vin 
Materiile prime struguri şi vinuri brute pentru divinuri. Tehnologia clasică de obţinere a 

coniacului.  
 

4. Administrator de program - Turcov Elena, dr. hab., prof. univ. 
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	7. Piaţa monetară şi mecanismele pieţei monetare

	Scopul cursului
	Formarea la studenţi a competenţei privind noţiunile de bază utilizate în gestiunea resurselor turistice.
	Obiectivele / rezultatele învăţării:
	I. La nivel de cunoaştere şi înţelegere:
	 să înţeleagă principiile, metodele şi mijloacele de studiu ale acestei discipline;
	 să perceapă factorii care influenţează dezvoltarea fenomenului turistic;
	 să înţeleagă şi să explice particularităţile resurselor turistice naturale şi antropice.
	II. La nivel de aplicare:
	 să analizeze şi sistematizeze resursele turistice naturale şi antropice ale Republicii Moldova;
	 să analizeze componentele potenţialului turistic natural, antropic;
	 să analizeze activităţile umane cu funcţie turistică;
	 să identifice necesitatea gestionării raţionale şi durabile a resurselor turistice.
	III. La nivel de integrare:
	 să aplice principiile spaţialităţii, cauzalităţii şi integrării fenomenelor turistice în evaluarea resurselor turistice;
	 să poată întocmi rapoarte şi comunicări cu descrierea unor obiective turistice în vederea valorificării ulterioare a acestora.
	Unităţi de conţinut
	Conceptul şi clasificarea mărimilor medii.


	Ecologie şi protecţia mediului
	Dezvoltarea competenţelor privind noţiunile utilizate în ecologia şi protecţia mediului.
	I. La nivel de cunoaştere:
	 să cunoască particularităţile relaţiilor dintre organismele vii în cadrul ecosistemelor şi biosferei;
	 să aprecieze însemnătatea ecologică a resurselor naturale;
	II. La nivel de aplicare:
	 să folosească legile şi principiile ecologice în studierea proceselor social-economice;
	 să cunoască şi să utilizeze căile şi metodele eficiente de protecţie a mediului şi sănătăţii populaţiei şi în primul rând cele economice;
	 să respecte şi să răspândească principiul economisirii resurselor.
	III. La nivel de integrare:
	 să formeze o atitudine tolerantă faţă de celelalte componente vii;
	 să determine limitele cantitative ale valorificării economice a mediului.
	Unităţi de conţinut
	a. Noţiunile ecologice principale.
	b. Influenţa factorilor de mediu asupra organismelor vii.
	c. Relaţiile dintre componentele ecosistemelor naturale.
	d. Fluxurile de energie în ecosisteme.
	e. Însemnătatea ecologică a învelişurilor terestre.
	f. Sursele şi formele de impact asupra mediului şi sănătăţii omului.
	g. Căile şi metodele de protecţie a mediului.
	h. Amenajarea ecologică a teritoriului.
	2. Contabilitatea activelor nemateriale (imobilizări necorporale)
	3. Contabilitatea activelor materiale pe termen lung (imobilizări corporale)

	1. Summary writing techniques.
	3. Negotiations.
	ECONOMIA TURISMULUI

	Obiectivele / rezultatele învăţării:
	La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili:
	I. La nivel de cunoaştere şi înţelegere:
	 să determine obiectul de studiu al disciplinei;
	 să definească metodele şi principiile economiei turismului;
	II. La nivel de aplicare:
	 să explice funcţiile economice ale turismului;
	 să identifice sfera economică a turismului;
	 să cunoască indicatorii statistici de măsurare economică a turismului.
	III. La nivel de integrare:
	 să aprecieze eficienţa economică a turismului;
	 să determine efectul multiplicator al turismului în economie.
	Unităţi de conţinut

	4. Industria turistică.
	Total: 120 ore. Puncte credite: 4
	Unităţile de conţinut
	ECONOMIA ÎNTREPRINDERII DE RESTAURAŢIE
	 să cunoască tipologia întreprinderilor şi stilurile de deservire a acestora;
	Unităţi de conţinut

	 să înţeleagă şi să identifice structura şi modalităţile de funcţionare a întreprinderilor de turism;
	 să perceapă şi să înţeleagă conţinutul produsului turistic;
	 să cunoască şi să înţeleagă metodele şi tehnologiile organizării unei activităţi turistice;
	 să înţeleagă legităţile formării, funcţionării şi evoluţiei relaţiilor contractuale din sfera turismului;
	 să deprindă metodele de evaluare a întreprinderilor de turism.
	II. La nivel de aplicare:
	 să posede aptitudini iniţiale de analiză şi organizare a unei activităţi turistice;
	 să analizeze interesele şi caracterul relaţiilor economice între diverse grupe de agenţi din sfera turismului;
	 să posede abilităţi de comercializare şi promovare a produsului turistic;
	 să aprecieze din punct de vedere cantitativ şi calitativ activitatea şi starea economico-financiară a unei întreprinderi de turism;
	 să identifice şi să propună soluţii la disfuncţionalităţile din cadrul unei întreprinderi de turism;
	III. La nivel de integrare în sistemul de ştiinţe economice:
	Unităţi de conţinut

	1. General outline of business letters: structure and presentation.
	2. Content and style: length, sequence, planning, accuracy.
	3. Enquiries. Methods of enquiry.
	4. Replies and quotations.
	5. Orders
	6. Payment. Methods of payment.
	7. Complaints and adjustments.
	9. Metode de echilibrare a previziunilor economice
	10. Funcţia de producţie
	13. Previziunea populaţiei. Prognoza demografică. Previzionarea forţei de muncă.

	I. La nivel de cunoaştere şi înţelegere:
	 să înţeleagă şi să explice necesitatea produsului hotelier;
	 să perceapă particularităţile activităţii hoteliere, modul de funcţionare a hotelului
	 să cunoască activităţile desfăşurate în cadrul fiecărei funcţii a întreprinderii hoteliere (producţie, comercial, marketing, resurse umane, financiar, contabilitate;
	 să cunoască relaţiile întreprinderii hoteliere cu mediul economico-social extern, la fel relaţiile din cadrul organizaţiei.
	II. La nivel de aplicare:
	 să identifice şi să explice funcţionalitatea dotărilor şi echipamentele din hotel;
	 să cunoască responsabilităţile, atribuţiile, sarcinile specifice de serviciu categorii al personalului hotelier;
	 să posede aptitudini iniţiale ale operaţiilor de la recepţia hotelului;
	 să cunoască principiul funcţionării serviciului de etaj, conţinutul lucrărilor de întreţinere a camerelor;
	 să posede aptitudini de utilizare a sistemelor computerizate de automatizare a serviciului de recepţie.
	III. La nivel de integrare:
	Unităţi de conţinut
	2. Amenajarea tehnologica a hotelurilor

	Scopul cursului
	Formarea la studenţi a competenţei: de a însuşi procedeele metodice de analiză a rezultatelor activităţii economico-financiare ale unităţilor de distribuţie pe teren cu scopul elaborării deciziilor cu privire la îmbunătăţirea potenţialului rezultativ ...
	 să determine obiectul de studiu ala disciplinei;
	 să înţeleagă principiile organizării comerţului;
	 să determine obiectivele şi conţinutul procesului tehnologic de comerţ.
	II. La nivel de aplicare:
	 să explice consecutivitatea procesului tehnologic de comerţ;
	 să cunoască toate operaţiunile procesului tehnologic de comerţ;
	 să cunoască actele normative, care reglementează activităţile de comerţ.
	III. La nivel de integrare:
	 să aprecieze importanţa organizării raţionale a proceselor comerciale şi tehnologice;
	 să stabilească corelaţia funcţională a întreprinderilor de comerţ cu alte categorii de întreprinderi;
	1. Rolul şi fundamentarea tehnologiei comerciale
	2. Comerţul cu ridicata
	3. Depozitele de mărfuri
	4. Organizarea şi tehnologia operaţiilor depozitare
	5. Organizarea muncii şi dirijarea proceselor tehnologice în depozite
	6. Organizarea lucrului comercial la întreprinderile din sfera comerţului
	7. Organizarea relaţiilor contractuale ale întreprinderii comerciale cu furnizorii şi beneficiarii
	8. Lucrul comercial ce vizează achiziţiile şi vânzările de mărfuri cu ridicata
	9. Magazinele
	10. Organizarea vânzării mărfurilor şi deservirii cumpărătorilor
	11. Formarea sortimentului de mărfuri în comerţ
	12. Tehnologia efectuării operaţiilor cu ambalajul în comerţ
	Formarea la studenţi a competenţei: de a pune în aplicare cunoştinţele referitoare la fenomenul de adaptare a structurii şi calităţii aparatului comercial la nevoile în continua schimbare ale societăţii. În aceste condiţii, stabilirea unei coerente şi...
	I. La nivel de cunoaştere:
	 să cunoască regulile de urbanism comercial şi structura reţelei comerciale a localităţilor.
	II. La nivel de aplicare:
	 să realizeze studii de fezabilitate şi amplasament în cadrul elaborării planurilor urbaniste.
	III. La nivel de integrare:
	I. La nivel de cunoaştere:
	 să cunoască regulile de urbanism comercial şi structura reţelei comerciale a localităţilor.
	II. La nivel de aplicare:
	 să realizeze studii de fezabilitate şi amplasament în cadrul elaborării planurilor urbaniste.
	III. La nivel de integrare:
	4. Cercetări de marketing social-politic.
	Aria şi tipologia cercetărilor de marketing social-politic.
	5. Studierea comportamentului grupurilor-ţintă
	Formarea la studenţi a competenţei: de dezvoltare a turismului durabil pe plan naţional şi internaţional.
	I. La nivel de cunoaştere şi înţelegere:
	 să determine obiectul de studiu ale disciplinei;
	 să definească principiile şi factorii de dezvoltare a turismului internaţional.
	II. La nivel de aplicare:
	 să clasifice funcţiile turismului internaţional;
	 să cunoască componentele industriei turistice mondiale;
	 să identifice efectul multiplicator al turismului internaţional asupra economiei mondiale;
	 să însuşească concepţiile Organizaţiei Mondiale a Turismului privind direcţiile de dezvoltare a Turismului internaţional.
	III. La nivel de integrare:
	 să determine locul turismului internaţional în structura economiei mondiale;
	 să stabilească influenţa turismului internaţional asupra balanţei de plăţi;
	 să delimiteze interacţiunea dintre destinaţiile receptoare şi emitente în Turismul internaţional;
	 să cunoască circulaţia turistică internaţională;
	 să înţeleagă şi să poată aplica în practică recomandările OMT şi a Consiliului Europei, privind direcţiile de dezvoltare pentru diferite forme a ofertei în turismul internaţional.
	Unităţi de conţinut

	Formarea la studenţi a competenţei: de dezvoltare a turismului rural prin elaborarea diferitor proiecte (studii-pilot) asupra localităţilor rurale ale Republicii Moldova.
	I. La nivel de cunoaştere şi înţelegere:
	 să aprecieze importanţa turismului rural în dezvoltarea regională a vieţii sociale şi economice a comunităţilor rurale;
	 să înţeleagă şi să explice conceptele de turism rural şi multitudinea abordării acestora;
	 să analizeze conţinutul turismului cu specificarea noţiunii, esenţei şi particularităţilor acestei forme de turism;
	II. La nivel de aplicare:
	 să evidenţieze avantajele şi deficienţele dezvoltării turismului rural în Republica Moldova;
	 să analizeze şi sistematizeze resursele turistice naturale şi antropice din mediul rural al Republicii Moldova;
	 să evalueze principalele caracteristici şi tendinţe ale cererii şi ofertei din cadrul pieţei interne de turism rural;
	III. La nivel de integrare:
	 să aprecieze rolul turismului rural în dezvoltarea durabilă a comunităţilor rurale;
	 să aplice o abordare metodologică complexă, care să permită studiul amplu al factorilor şi condiţiilor care determină dezvoltarea turismului rural;
	 să poată efectua cercetări de teren privind dezvoltarea posibilă a turismului rural în unele localităţi rurale ale Republicii Moldova.
	Unităţi de conţinut

	Dimensiunea economică a turismului rural. Dimensiunea socială a turismului rural;
	Resursele turistice rurale. Cazarea şi alimentaţia în mediul rural. Agrementul în turismul rural.
	Formarea la studenţi a competenţei: de dezvoltare a turismului ecologic prin elaborarea diferitor studii asupra localităţilor Republicii Moldova.
	I. La nivel de cunoaştere şi înţelegere:
	 să aprecieze importanţa turismului ecologic în dezvoltarea regională a vieţii sociale şi economice a comunităţilor;
	 să înţeleagă şi să explice conceptele de turism ecologic şi multitudinea abordării acestora;
	 să analizeze conţinutul turismului cu specificarea noţiunii, esenţei şi particularităţilor acestei forme de turism;
	II. La nivel de aplicare:
	 să evidenţieze avantajele dezvoltării turismului ecologic în Republica Moldova;
	 să evalueze principalele caracteristici şi tendinţe ale cererii şi ofertei din cadrul pieţei interne de turism ecologic;
	III. La nivel de integrare:
	 să aprecieze rolul turismului ecologic în dezvoltarea durabilă a comunităţilor rurale şi urbane;
	 să aplice o abordare metodologică complexă, care să permită studiul amplu al factorilor şi condiţiilor care determină dezvoltarea turismului ecologic;
	 să poată efectua cercetări de teren privind dezvoltarea posibilă a turismului ecologic în unele localităţi ale Republicii Moldova.
	Unităţi de conţinut


