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PREFAŢĂ 

 

Conţinutul procesului de instruire la specialitatea 369.1 Merceologie şi comerţ 

este determinat de planul de învăţământ aprobat de către Senatul Universităţii 

Cooperatist - Comerciale din Moldova şi coordonat cu Ministerul Educaţiei al 

Republicii Moldova, precum şi de curriculum-urile  disciplinelor pe care le 

include. 

Planul de învăţământ include setul de unităţi de curs / module repartizate pe 

semestre / ani de studiu şi divizate după gradul de obligativitate şi posibilitate de 

alegere.  

 După funcţia disciplinelor în formarea profesională acestea sunt divizate în 

următoarele componente: fundamentală, de formare a abilităţilor şi competenţe lor 

generale, de orientare socio-umanistică, de orientare spre specializare şi de 

orientare spre alt domeniu de formare la ciclul II.  

Instruirea teoretică se desfăşoară sub formă de prelegeri şi seminare, lucrări 

practice şi de laborator, studiu individual,  prin elaborare de teze anuale. 

Pentru consolidarea cunoştinţelor teoretice şi a celor practice în semestrul VI 

studenţii efectuează practica de producţie la unităţi economice, ce include diferite 

tipuri de activităţi. 

La finalizarea studiilor se susţin două examene la disciplinele: Bazele 

teoretice ale merceologiei şi Merceologie şi organizarea comerţului, teza de 

licenţă.  

Absolvenţilor li se conferă titlul de licenţiat în economie în domeniul de 

formare profesională 369 Merceologie, specialitatea 369.1 Merceologie şi comerţ, 

cu eliberarea diplomei de licenţă. 
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Concepţia formării specialistului  

şi finalităţile de studiu  

la specialitatea 369.1 Merceologie şi comerţ,  

domeniul de formare profesională 369 Merceologie  
 

Planul de învăţământ la specialitatea 369.1 Merceologie şi comerţ urmăreşte scopul de 

pregătire a specialiştilor de calificare superioară de licenţă, pe parcurs de trei ani. Conform 

planului specialistul se pregăteşte pentru a desfăşura activitatea în domeniul merceologiei şi 

comerţ. 

 

La finalizarea studiilor:  

➢ Specialistul trebuie să cunoască şi să înţeleagă: 

- bazele ştiinţelor umaniste şi sociale, principiile de activitate economică, politică şi culturală a 

societăţii contemporane; 

- normele de etică şi drept, care reglementează relaţiile în societate, atitudinea faţă de mediul 

ambiant, actele legislative privind activitatea întreprinderilor de profilul specialităţii;  

- chimia, fizica, microbiologia şi metode chimice, fizice şi microbiologice de cercetare a 

mărfurilor; 

- bazele teoretice ale merceologiei şi merceologia mărfurilor alimentare şi nealimentare; 

- proprietăţile consumiste şi metodele de determinare şi estimare a calităţii mărfurilor; 

- factorii formării (materia primă, tehnologia producerii, ambalajul etc.) şi menţinerii (condiţiile 

transportării, păstrării şi îngrijirii) calităţii şi sortimentului mărfurilor; 

- metodele moderne de păstrare, îngrijire şi consumare (utilizare) a mărfurilor; 

- defectele şi neajunsurile posibile ale mărfurilor, cauzele apariţiei şi metodele înlăturării lor; 

- organizarea şi metodele comercializării şi promovării mărfurilor pe piaţă; 

- economia şi contabilitatea comerţului; 

- managementul întreprinderii şi resurselor umane; 

- tehnologiile informaţionale şi limbile străine; 

- bazele filosofice, sociologice şi culturii societăţii, bazele civilizaţiei contemporane. 

➢ Specialistul trebuie să posede aptitudini: 

- de a studia şi analiza oferta şi sortimentul de producere şi comercial al mărfurilor, formulând 

concluzii şi propuneri adecvate; 

- de a estima volumul cererii cumpărătorilor (consumatorilor) de mărfuri; 

- de a determina, aprecia şi de a estima nivelul calităţii mărfurilor; 

- de a organiza şi efectua aprovizionarea unităţilor comerciale cu mărfuri, comercializarea şi 

promovarea mărfurilor pe piaţă, precum şi păstrarea lor. 

Specialistul cu studii licenţiate trebuie să dispună de pregătire economico-comercială 

teoretică şi practică fundamentală, să fie capabil de sine stătător să-şi renoveze şi să-şi 

îmbogăţească în continuu cunoştinţele, să dispună de calităţi civice şi etice superioare, să aibă 

atitudine de înaltă responsabilitate faţă de activităţile profesate. 

El este pregătit pentru a activa: 

a) în întreprinderile şi organizaţiile de comerţ de stat, ale cooperaţiei de consum şi private;  

b) în întreprinderile de producere şi de aprovizionare, achiziţie de stat, ale cooperaţiei de 

consum şi private; 

c) în întreprinderile de depozitare şi păstrare a mărfurilor; 

d) în întreprinderi, organizaţii şi din alte domenii conform competenţei; 

e) ca întreprinzător . 

Specialistul poate activa în calitate de: 

- merceolog, economist, manager al întreprinderii (organizaţiei) de comerţ, producere,   

aprovizionare, depozitare a mărfurilor, comerciant; organizator al pieţei, specialist în 

certificarea şi standardizarea mărfurilor, inspector (manager) pe controlul calităţii mărfurilor 
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în sferele producţiei şi circulaţiei lor, şef de laborator al întreprinderii de producere a 

mărfurilor şi ca întreprinzător de sine stătător
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ANUL  I      
 

ISTORIA ŞI TEORIA COOPERAŢIEI DE CONSUM 

        Total ore - 60 (C.S. – 2) 

         de contact direct – 30 de ore 

         studiu individual – 30 de ore 

         Autori:  E. Graur, dr., conf. univ.  

                       R. Lapuşin, dr., conf. univ. 
 

Scopul şi sarcinile disciplinei: cunoaşterea de către studenţi a unui volum suficient de 

principii şi valori cooperatiste; elucidarea etapelor principale de dezvoltare a cooperaţiei de consum 

în ţinutul nostru, trăsăturile ei specifice şi evidenţierea acelor forme de activitate din trecut care pot 

fi de real folos şi în zilele noastre.  
 

Tema 1. Esenţa şi natura social – economică a cooperaţiei de consum. 

Tema 2. Apariţia şi evoluţia cooperaţiei în ţările lumii. 

Tema 3. Particularităţile evoluţiei mişcării cooperatiste din Rusia şi Ucraina. 

Tema 4. Evoluţia cooperaţiei de consum şi de credit în România. 

Tema 5. Caracteristica cooperaţiei în Moldova. 

Tema 6. Particularităţile dezvoltării cooperaţiei de consum în Republica Moldova în secolul al XXI-

lea. 

Tema 7. Alianţa Cooperatistă Internaţională. 

 

MATEMATICI APLICATE ÎN ECONOMIE 

                                                                          Total ore – 120 ( C.S. – 4 ) 

                                                                                            de contact direct – 60 de ore 

                                                                                   studiu individual – 60 de ore 

                                                                                                      Autori: P. Chirilov, dr., conf. univ.  

                                                                                                       Vulpe, dr., conf. univ.  
 

Disciplina Matematici aplicate în economie vine să familiarizeze studenţii, viitorii specialişti 

de profil economico-comercial cu modelarea matematică a proceselor economico-comerciale, cu o 

gamă largă de modele şi metode matematice, care pot fi aplicate la gestionarea optimă a economiei, 

şi organizării comerţului. 

Disciplina include 3 compartimente:  

1. Funcţii de mai multe variabile,  

2. Programare Liniară, 

3. Modele Matematice în Economie şi Comerţ. 
 

Tema 1. Spaţiul n-dimensional. Vecinătăţi. Funcţia de două şi mai multe variabile. Domenii de 

definiţie. Linii şi suprafeţe de nivel. Limita funcţiei în punct. Continuitatea funcţiei 

Tema 2. Derivate parţiale de ordinul întâi. Diferenţiala de ordinul întâi a funcţiei. Aplicaţii ale 

diferenţialei la calculul aproximativ 

Tema 3. Derivate şi diferenţiale de ordin superior. Formula lui Taylor pentru funcţia de 2 variabile. 

Aplicaţii ale derivatelor parţiale în economie 

Tema 4. Derivata funcţiilor compuse şi a celor implicite. Derivata în raport cu o direcţie dată. 

Gradientul funcţiei. 
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Tema 5. Extreme ale funcţiei de două variabile. Extreme locale şi globale. Condiţii necesare şi 

suficiente de extrem. 

Tema 6. Extreme condiţionate (cu legături). Metoda multiplicatorilor Lagrange. Metoda celor mai 

mici pătrate. 

Tema 7. Integrarea funcţiilor de mai multe variabile. Integrale duble. Calculul integralelor duble 

prin reducere la integrale repetate (iterate). Aplicaţii ale integralelor duble. 

Tema 8. Spaţiu vectorial. Vectori liniar dependenţi şi independenţi. Baza unui spaţiu vectorial. 

Dezvoltarea vectorului în baza dată. 

Tema 9. Sisteme de ecuaţii. Variabile de bază şi secundare (libere). Soluţia generală a unui sistem 

de ecuaţii. Rezolvarea sistemelor de ecuaţii prin metoda lui Gauss-Jordan. 

Tema 10. Exemple de modele matematice ale proceselor economice. Problema programării liniare. 

Tema 11. Diverse forme ale problemelor de programare liniară. Forma canonică, standard, mixtă. 

Metoda grafică de rezolvare a problemelor de programare liniară. 

Tema 12. Metoda simplex în programarea liniară. Algoritmul simplex: rezultate teoretice. 

Tema 13. Tabelul simplex şi transformarea lui. Formule de trecere de la o bază la alta. Criterii de 

optimalitate. Determinarea programului de bază iniţial. Metoda celor două faze. 

Tema 14. Dualitatea în programarea liniară. Teoreme de dualitate, sensul economic al variabilelor 

duale. Algoritmul simplex dual. 

Tema 15. Problema transporturilor. Etapele de rezolvare a problemei. Determinarea programului de 

transport iniţial: metoda nord-vest, metoda costului minim. Metoda potenţialelor de 

rezolvare a problemelor de transport. Programe de transport neechilibrate (generalizate). 

Tema 16. Sisteme economice deschise şi închise. Modele matematice a sistemelor economice. 

Matrice materială şi matrice valorică a unui sistem economic. Ecuaţii de echilibru a 

fluxurilor. 

Tema 17. Caracteristice ale sistemului economic. Coeficienţii de producţie. Coeficienţi ai 

cheltuielilor specifice. Producţia globală netto şi brutto. Ecuaţii de balanţe a fluxurilor. 

Coeficienţi de repartizare a producţiei. 

Tema 18. Legătura dintre matricea materială şi cea valorică. Preţurile. 

Tema 19. Spaţiul bunurilor. Funcţia de utilitate. Utilitate marginală. Alegerea optimă a bunurilor de 

către consumator. 

Tema 20. Funcţia cererii consumatorului. Reacţia consumatorului la modificarea preţurilor. 

Coeficienţi de elasticitate. 

 

METODELE CERCETĂRII PROPRIETĂŢILOR CHIMICE ŞI BIOCHIMICE ALE 

MĂRFURILOR 

                                                                                       Total ore – 180 ( C.S. – 6 ) 

                                                                                                de contact direct – 90 de ore 

                                                                                          studiu individual – 90 de ore 

                                                                                                     Autor: I. Purice, dr., conf. univ.  

                                                                                                                   

Disciplina „Metodele cercetării proprietăţilor chimice şi biochimice ale mărfurilor” are ca 

scop familiarizarea studentului cu metode chimice, biochimice şi fizico-chimice de cercetare a 

mărfurilor, crearea aptitudinilor practice de lucru în cercetarea chimică şi biochimică a produsului 

alimentar şi nealimentar. 

Studenţii trebuie să demonstreze cunoştinţe referitoare la conţinutul chimic al mărfurilor, să 

caracterizeze substanţa chimică ca component al produsului alimentar şi nealimentar, cît şi 

posibilele transformări ale ei în procesul prelucrării şi păstrării produsului. Să analizeze şi să 

utilizeze practic unele metode analitice de cercetare a mărfurilor pentru a determina siguranţa 

produsului alimentar. 
 

     Compartimentul I Compuşii chimici ai mărfurilor. 

Tema 1. Compuşii chimici anorganici în componenţa mărfurilor. 
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- Metalele şi nemetalele ca compuşi ai mărfurilor; 

- Apa. Conţinutul de minerale în produsele alimentare; 

- Acizii în componenţa mărfurilor. 

Tema 2. Compuşi organici oxigenaţi ai mărfurilor: 

- Glucide; 

- Lipidele; 

- Proteinele. 

Tema 3. Vitaminele. 

Tema 4. Transformările chimice, biochimice ale compuşilor chimici în mărfuri la păstrarea şi 

prelucrarea lor. 

Tema 5. Compuşii chimici auxiliari cu utilizări în tehnologii. 

Tema 6. Compuşii chimici cu proprietăţi antiseptice. 

Tema 7. Coloranţii. 

Tema 8. Arome, aromatizanţi, potenţiatori de aromă. 

Compartimentul II. Metodele cercetării proprietăţilor chimice şi biochimice ale 

mărfurilor. 

Tema 9. Reacţiile chimice de bază utilizate în cercetarea mărfurilor. 

Tema 10. Metode de mascare, concentrare şi separare. 

Tema 11. Metodele chimice de analiză. Analiza gravimetrică. 

Tema 12. Analize volumetrice: acido-bazice şi prin redox. 

Tema 13. Metode biochimice de analiză. 

Tema 14. Metode biologice de analiză. 

Tema 15. Metode electrochimice de analiză: potenţiometria şi culonometria. 

Tema 16. Metode cromatografice de analiză. 

Tema 17. Metode refractometrice de analiză. 

 

METODELE CERCETĂRII PROPRIETĂŢILOR FIZICE ALE MĂRFURILOR 

                     Total ore – 180 ( C. S. – 6 )  

                     de contact direct – 60 de ore 

                     studiu individual – 120 de ore 

                     Autor: A. Sandu , dr., conf. univ.  
 

Scopul de bază al disciplinei constă în studiul metodelor fizice de investigare, analiza 

mărfurilor şi familiarizarea studenţilor cu metodele moderne fizice de analiză a mărfurilor 

alimentare şi nealimentare.  
  
Tema 1. Iniţiere în tehnici de laborator şi clasificarea  metodelor fizice de analiză 

Tema 2. Metode mecanice de analiză 

Tema 3. Metode electrochimice de analiză 

Tema 4. Metode optice de analiză (absorbţie) 

       Tema 5. Metode optice de analiză (emisie) 

Tema 6. Alte metode fizico-chimice de analiză 

 

LIMBA ENGLEZĂ DE AFACERI  

                                                                      Total ore – 300 (C.S. –10) 

                                                                             de contact direct– 150 de ore 

                                                                               studiu individual – 150 de ore 

                                                                                      Autori: A. Sajin, lector superior 

                                                                                                       D. Vasilieva, lector superior 

                                                                                                        L. Martin, lector universitar 
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Scopul şi sarcinile disciplinei: însuşirea de către studenţi a cursului de limbă engleză de 

afaceri, formarea competenţelor de comunicare. 
 

Tema 1.  Ways of communication in business. 

Tema  2. Business negotiation. Abilities of an effective negotiator. 

Tema  3. What is Management. What Manager do. 

Tema  4. Types of economic systems. 

Tema 5. Types of business (part 1). 

Tema 6. Types of business (part 2). 

Tema 7. What are corporations. 

Tema 8. Types of contracts. Main parts of a contract. 

Tema 9. Terms of payment. 

Tema 10. Terms of delivery (Incoterms).   

Tema 11. Chamber of Commerce & Industry (Moldova). 

Tema 12. Chamber of Commerce & Industry (Great Britain). 

Tema 13. Commodities of commerce. 

Tema 14. Money. 

Tema 15. What is market economy. 

Tema 16. Market research. 

Tema 17. Marketing methods and advertising. 

Tema 18. Marketing mix and four P`s. 

Tema 19. Market selection and product planning. 

Tema 20. Supply and demand.  

Tema 21. Inflation and unemployment. 

Tema 22.  Banking system & foreign exchange regulations. 

Tema 23. Co-operative movement. 

Tema 24. Consumer Co-operation of Republic of Moldova. 

Tema 25. Trade Co-operative University of Moldova. 

Tema 26. On offers. 

Tema 27. Status inquiry. Inquiries of goods. 

Tema 28. Supply, Demand, Price and Competition. 

Tema 29. Early days of Management. 

Tema 30. Banks and Banking. 

Tema 31. Stock Exchange. 

Tema 32. Commodities of commerce. 

Tema 33. Channels of distribution. 

Tema 34. Computers and the changing pattern of employment. 

 

LIMBA FRANCEZĂ DE AFACERI 

                                                                  Total ore – 300 (C.S. –10) 

                                                                       de contact direct – 150 de ore 

                                                                       studiu individual – 150 de ore 

                                                Autori:  V. Scutelniciuc, dr., conf. univ.     

R. Maţcan, dr., lector superior 
 

Scopul şi sarcinile disciplinei: însuşirea de către studenţi a cursului de limbă engleză de 

afaceri, formarea competenţelor de comunicare. 
 

Tema 1.  Introduction. 

Tema  2. Culture et civilisation : La France et l’Union Européenne. 

Tema  3. Culture et civilisation : Le Conseil d’Europe. 

Tema  4. Les voyages d’affaires : Les services à la gare. 
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       Tema 5. Les voyages d’affaires : Les services à l’aéroport. 

Tema 6. Les voyages d’affaires : Les services douaniers. 

Tema 7. Les voyages d’affaires : Les services hoteliers. 

Tema 8. Les réunions d’affaires. 

Tema 9. Les négociations. 

Tema 10. Lecture de spécialité. 

Tema 11. Les caractéristiques des deux principaux systèmes économiques. 

Tema  12. L’économie de marché. 

Tema  13. La définition de l’entreprise. 

Tema  14. L’organisation de l’entreprise. 

       Tema 15. La classification des entreprises. 

Tema 16.  Lecture de spécialité. 

Tema 17. Les formes juridiques des entreprises. 

Tema 18.  La monnaie. Lutter contre l’inflation. 

Tema 19. Les banques. Le système bancaire français. 

Tema 20.  Le markéting et l’étude du marché. 

Tema 21. La publicité commerciale. 

Tema  22. Lecture de spécialité. 

Tema 23.  Engager du personnel.   

Tema  24. Poser sa candidature. 

Tema  25. Rechercher un emploi. 

Tema  26. Se présenter pour un entretien. 

       Tema 27. Travailler. S’informer sur le travail. 

Tema 28. Déterminer les motivations au travail. 

Tema 29. Réussir sa carrière. 

Tema 30. La prise de contact. 

Tema 31. Le courrier de l’entreprise. 

Tema 32. Documents dans les relations de travail. 

Tema 33. L`appel d`offre et l`offre. 

Tema  34. Lecture de spécialité. 

Tema  35. La commande. 

Tema  36. Le contrat d’achat-vente. 

Tema 37. Les clauses contractuelles. 

       Tema 38. Le prix. 

Tema 39. Les conditions de livraison. 

Tema 40. Les deux nouveaux Incoterms. 

Tema 41. La force majeure. Juridiction et arbitrage. 

Tema 42. Le contrat de transport. 

Tema 43. Le dédouanement. 

Tema 44. Les réclamations. 

Tema  45.  Techniques et instruments de paiement. 

Tema 46. Lecture de spécialité. 

Tema 47. Les assurances. 

Tema 48. Faire appel au marché financier. 

Tema 49. Implanter l’entreprise. 

Tema 50. Lecture de spécialité. 

Tema 51. Diriger. Etre patron. 

Tema 52. Se comporter en chef. 

Tema 53. Prendre des décisions. 

Tema 54. Diriger au féminin. 

Tema 55. Création d’entreprise. 
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Tema 56. Lecture de spécialité. 

Tema 57. Le contrat d’achat-vente. 

Tema  58. Les clauses contractuelles. 

Tema  59. Le prix. 

Tema  60. Les conditions de livraison. 

Tema 61. Les deux nouveaux Incoterms. 

Tema  62. La force majeure. Juridiction et arbitrage. 

Tema  63. Audit et évaluation du contrôle interne. 

Tema  64. Evaluation du contrôle interne. 

Tema  65. De l’informatique conventionnelle et la bureautique. 

Tema  66. La sécurité bureautique. 

Tema  67. L’informatique économique. Le commerce électronique. 

Tema  68. Téléphone sur l’Internet. 

Tema  69. Informatiser et robotiser. 

Tema  70. Techniques et instruments de paiement. 

Tema  71. Lecture de spécialité. 

Tema  72. Les assurances. 

Tema  73. Se procurer des capitaux. 

Tema  74. Faire appel au marché financier. 

Tema  75. Le bilan de l’entreprise. 

Tema  76. La valeur ajoutée. 

Tema  77. Lecture de spécialité. 

 

LIMBA GERMANĂ DE AFACERI 

                                                                                             Total ore – 300 (C.S. –10) 

                                                                                                de contact direct– 150 de ore 

                                                                                                  studiu individual – 150 de ore 

                                                               Autor: L. Lupaşcu, asist. univ. 
 

Scopul şi sarcinile disciplinei: asigurarea asimilării limbii germane ca mijloc de comunicare, 

ţinându-se cont sau punându-se accent pe principalele activităţi comunicative: vorbirea, citirea, 

audierea, scrierea şi traducerea materialului de studii.  
 

1.Betriebswirtschaft. Unternehmung. 

2. Unternehmensziele. 

3. Betriebliche Funktionen. 

4. Standort. 

5. Rechtsformen von Unternehmen. 

6. Aufbauorganisation. 

7. Wirtschaftskreislauf 

8. Management. 

9. Produktmanagement. 

10. Personalmanagement. 

11. Führungstechniken. 

12. Europrodukte. 

13. Aussenwirtschaftspolitik. 

14. Die Europaeische Union. 

15. Die Europaeische Zentralbank. 

16. Die Republik Moldova.  

17. Aussenhandel in Deutschland. 

18. Das Allgemeine Zoll-und Handelsabkommen (GATT). 

19. Der Internationale Waehrungsfonds (IWF). 
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20. Marketing. 

21. Die Instrumente des Marketing.  

22. Verkaufsfoerderung. 

23. Werbung. 

24. Public Relations. 

25. Messen und Ausstellungen. 

26. Logistik. 

27. Buchhaltung und Audit. Bilanz. 

28. Abschreibung. 

29. Audit. 

30. Haushaltsplan. 

31. Kostenrechnung. 

32. Finanzen und Kredit. 

33. Geldpolitik. 

34. Kredit. 

35. Wechsel. 

36. Steuern. 

37. Betriebswirtschaftliche Kennzahlen.  

38. Produktivitaet. 

39. Produktionsfaktoren.  

40. Fusionskontrolle. 

41. Personalplanung. 

42. Schluesselqualifikationen.  

43. Brainstorming.  

44. Entwicklungslaender.  

45. Joint Venture. 

46. Marktforschung. 

47. Direct Marketing. 

48. Vertriebsformen. 

49. Rechnungwesen. 

50. Deckungsbeitrag. 

51. Die Kosten. 

52. Inflation. 

53. Factoring.  

54. Wertpapierpensionsgeschaefte.  

55. Diskont-und Lombardpolitik. 

 

 CULTURA ŞI CIVILIZAŢIA EUROPEANĂ 

               Total ore – 180 (C.S. – 6) 

                de contact direct – 60 de ore 

                studiu individual – 120 de ore 

                Autor: I. Cereş, dr., conf. univ. 
 

Cursul respectiv are scopul formării la studenţi a unei viziuni conceptuale şi teoretice în 

vederea înţelegerii şi explicării fenomenelor culturale şi civilizaţionale, îmbogăţirea nivelului de 

cultură generală.  
 

Tema1. Noţiune de cultură şi civilizaţie. 

Tema 2. Patrimoniul antic al CE. 

Tema 3. Civilizaţia Europei Medievale. 

Tema 4. Cultura Europei Medievale. 

Tema 5. Conturarea caracteristicilor modernităţii. Renaşterea. 
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Tema 6. Cultura şi civilizaţia Europei în epoca modernă. 

Tema 7. Formarea civilizaţiei industriale europene. 

Tema 8. Criza conştiinţei europene şi conflictele mondiale. 

Tema 9. Trecerea la civilizaţie postindustrială. 

Tema 10. Tendinţele principale ale dezvoltării culturii în Europa secolului XX. 

Tema 11. Formarea şi destrămarea sistemului mondial socialist. 

Tema 12. Constituirea UE ca formă a integrării internaţionale. 

Tema 13. Sistemul instituţional al UE. 

Tema 14. Principalele obiective şi realizări ale UE. 

Tema 15. Republica Moldova la etapa contemporană. 

 

EDUCAŢIA FIZICĂ 

                       Total ore – 60 (C.S. – 0) 

                       de contact direct – 60 ore 

                       studiu individual – 0 ore 

                       Autor: G. Crăciun, conf. univ., dr. 
 

Scopul şi sarcinile disciplinei: formarea unui mod sănătos de viaţă.  
 

Tema 1 Cultura fizică – parte componentă a culturii universale a omului  

Tema 2 Sănătatea omului ca valoare supremă personală şi socială 

Tema 3 Factorii dăunători sănătăţii omului 

Tema 4 Exerciţiile fizice, factorii naturali şi igienici – mijloace eficiente în profilaxia bolilor 

Tema 5 Autoperfecţionarea şi autocontrolul dezvoltării fizice şi funcţionale ale omului 

 

TEORIA PROBABILITĂŢILO ŞI  STATISTICA MATEMATICĂ 

                                                                                                    Total ore – 120 ( C.S. – 4 ) 

                                                                                                    de contact direct – 60 de ore 

                                                                                                    studiu individual – 60 de ore 

                                                                                                    Autori: P. Chirilov, dr., conf. univ.  

                                                                                                                 I . Vulpe, dr., conf. univ.  
           

La etapa  contemporană economia se prezintă ca fiind una complexă şi influenţată de o gamă 

largă de factori, atât interni cât şi externi. În multe cazuri activitatea economică se desfăşoară în 

condiţii de incertitudine, în prezenţa parametrilor nondeterminişti (aleatori). 

De aici rezidă necesitatea pătrunderii metodelor matematice şi probabilistice în studierea şi 

organizarea proceselor economice. 

Teoria  Probabilităţilor  şi  Statistica  Matematică include  3  compartimente: 

1. Evenimente  aleatoare. 

2. Variabile  aleatoare. 

3. Elemente  de  statistică  matematică. 
 

Tema 1. Experimente (Probe). Evenimente. Tipuri de evenimente. Operaţii cu evenimente 

Tema 2. Definiţia clasică a probabilităţii. Proprietăţile fundamentale ale ei 

Tema 3. Elemente de combinatorică. Permutări. Aranjamente. Combinări 

Tema 4. Frecvenţă. Probabilitate statistică. Probabilităţi geometrice. Noţiune de construire 

axiomatică a probabilităţii 

Tema 5. Sistem complet de evenimente. Evenimente opuse. Formule de adunare a probabilităţilor. 

Probabilităţi condiţionate. Formule de înmulţire a probabilităţilor. Independenţă 

Tema 6. Formula probabilităţii totale. Formula lui Bayes 

Tema 7. Experimente (probe) repetate. Formula Bernoulli. Teorema locală şi integrală Laplace 

Tema 8. Noţiune de variabilă aleatoare. Variabile aleatoare discrete şi continue. Legea de repartiţie 

a variabilei aleatoare discrete. Valoarea medie. Dispersia. Momente 
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Tema 9. Variabile aleatoare continue. Funcţia de repartiţie şi proprietăţile ei. Densitatea de repartiţie 

a variabilei aleatoare 

Tema 10. Valoarea medie şi dispersia variabilei aleatoare continue. Proprietăţile valorii medii şi ale 

dispersiei. Momente. 

Tema 11. Variabile aleatoare clasice: binomială, geometrică. Repartiţia Poisson. Repartiţia  

uniformă. Repartiţia normală. 

Tema 12. Operaţii cu variabile aleatoare. Funcţii de variabile aleatoare. Valoarea medie a funcţiei 

de variabilă aleatoare. Repartiţia  χ2  şi Student. 

Tema 13. Variabile aleatoare bidimensionale. Legea de repartiţie a variabilelor aleatoare discrete. 

Funcţia de repartiţie bidimensională. 

Tema 14. Densitatea de repartiţie a variabilelor aleatoare bidimensionale. Legi de repartiţie 

condiţionate. Corelaţie. Independenţă. Momente. 

Tema 15. Obiectivele, problemele şi metodele statisticii matematice. Populaţie statistică. Selecţie. 

Repartiţia statistică a selecţiei. Funcţia empirică de repartiţie. Poligon. Histogramă. 

Tema 16. Media generală (a populaţiei) şi media selecţiei. Dispersia generală şi dispersia selecţiei. 

Estimarea parametrilor selecţiei. 

Tema 17. Interval de încredere pentru diferiţi parametri ai selecţiei. Metode de estimare a 

parametrilor. Metoda verosimilităţii maxime, metoda   χ2 . 

Tema 18. Elemente de teoria corelaţiei. Linii de regresie. Noţiune de verificare a ipotezelor 

statistice. 

                 

TEORIA ECONOMICĂ  

        Total ore – 180 (C.S. – 6) 

        de contact direct – 90 de ore 

        studiu individual - 90 de ore     

        Autori:  Cl. Tcaciuc, dr., conf. univ. 

                      O. Sârbu, dr., conf. univ. 

                      L. Hacina, lect. sup. 
 

Scopul şi sarcinile disciplinei rezidă în cunoaşterea principiilor pe care le utilizează agenţii 

economici, perceperea proceselor fundamentale la nivel microeconomic, precum şi în formarea 

unor abilităţi de aplicare practică a cunoştinţelor acumulate. Obiectivul acestui curs constă în 

studierea comportamentului agenţilor economici – producători şi consumatori, şi a mecanismului de 

adoptare a deciziilor pe diferite pieţe.  

Un alt scop şi alte sarcini ale disciplinei constă în cunoaşterea principiilor funcţionării 

economiei naţionale ca un tot unitar, conştientizând cum evoluează economia, ce tendinţe principale 

sunt dominante, ce este necesar de făcut pentru a orienta mersul ei în direcţia dorită.  
 

Tema 1. Introducere în Teoria economică. 

Tema 2. Activitatea economică. Nevoi şi resurse. 

Tema 3. Agenţii economici şi proprietatea. 

Tema 4. Economia de piaţă contemporană. 

Tema 5. Cererea şi oferta. 

Tema 6. Comportamentul consumatorului. 

Tema 7. Comportamentul producătorului. 

Tema 8. Costurile de producţie şi maximizarea profitului. 

Tema 9. Concurenţa şi preţul. 

Tema 10. Formarea preţurilor pe diferite pieţe concurenţiale. 

Tema 11. Piaţa muncii şi salariul. 

Tema 12. Dobânda, renta, profitul. 

Tema 13. Macroeconomia ca ştiinţă. 

Tema 14. Indicatorii macroeconomici. 
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Tema 15. Piaţa monetară şi instituţiile bancare. 

Tema 16. Piaţa valorilor mobiliare. 

Tema 17. Venitul, consumul şi investiţiile. 

Tema 18. Cererea şi oferta agregată. 

Tema 19. Rolul statului în economie. 

Tema 20. Finanţele publice şi impozitele. 

Tema 21. Fluctuaţiile economice. 

Tema 22. Şomajul şi inflaţia. 

Tema 23. Creşterea economică şi dezvoltarea durabilă. 

Tema 24. Interdependenţe economice internaţionale. 

Tema 25. Piaţa valutară şi balanţa de plăţi. 

 

BAZELE TEORETICE ALE MERCEOLOGIEI 

                Total ore – 180 (C.S. – 6) 

                 de contact direct – 60 de ore 

                 studiu individual – 120 de ore 

                               Autor: T.Maleca, dr., conf. univ. 

  

Scopul studierii cursului este însuşirea de către studenţi – viitorii specialişti în domeniul 

comerţului, a cunoştinţelor privind factorii ce formează sortimentul şi calitatea mărfurilor, indicii 

lor de calitate, factorii păstrabilităţii şi condiţiile de păstrare, metodele de apreciere şi sistemele de 

determinare a categoriei şi nivelului calităţii mărfurilor. Acest scop este condiţionat de faptul că 

subiecţii pieţei mărfurilor trebuie să cunoască bine obiectul ei – marfa, iar acest curs serveşte drept 

bază pentru studierea disciplinelor: merceologia comercială a mărfurilor alimentare, merceologia 

comercială a mărfurilor nealimentare, marketingul mărfurilor alimentare şi nealimentare. 
 

Compartimentul I. Obiectul, conţinutul  şi sarcinile merceologiei: obiectul, conţinutul de 

bază, funcţiile, categoriile şi sarcinile merceologiei; clasificarea, codificarea şi sortimentul, starea şi 

perspectivele producerii şi consumului mărfurilor. 

Compartimentul II. Componenţa, structura şi proprietăţile mărfurilor: componenţa 

elementară, substanţele neorganice şi organice ale mărfurilor; construcţia şi structura mărfurilor; 

proprietăţile fizice, chimice, fizico-chimice, biochimice şi biologice ale mărfurilor. 

Compartimentul III. Valoarea consumistă, calitatea şi standardizarea mărfurilor: 

proprietăţile care condiţionează valoarea de consum a mărfurilor; calitatea mărfurilor şi factorii 

constituirii şi modificării ei; bazele calimetriei şi controlul calităţii mărfurilor; bazele 

standardizării, certificării şi metrologiei mărfurilor. 

Compartimentul IV. Bazele păstrării şi conservării mărfurilor: esenţa şi importanţa păstrării, 

procesele care au loc în mărfuri în timpul păstrării; factorii păstrabilităţii, condiţiile şi regimul 

păstrării mărfurilor; ambalajul şi materialele de ambalare pentru mărfuri; transportarea mărfurilor; 

pierderile de mărfuri în sfera circulaţiei; conservarea mărfurilor. 

 

SISTEME ELECTRONICE DE CALCUL ECONOMIC 

                                                                                                              Total ore – 120 (C.S. – 4) 

                                                                                             de contact direct – 60 de ore 

                                                                                                               studiu individual – 60 de ore 

                                                                      Autor: S. Oprea, dr., conf.univ.  
 

În cadrul disciplinei Sisteme electronice de calcul economic se studiază sistemele informatice 

moderne, reprezentarea şi manipularea informaţiei în mediul sistemelor de operare,  elaborarea 

documentelor electronice  în mediile procesoarelor de texte şi procesoarelor tabelare, elaborarea 

prezentărilor electronice și efectuarea calculelor economice.  
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Obiectivul principal al disciplinei îl constituie formarea deprinderilor practice de utilizare a 

sistemelor informatice moderne în activitatea profesională a viitorilor economişti, jurişti şi 

tehnologi. 
 

Tema 1. Sisteme și rețele informatice. 

Tema 2. Structura calculatorului personal. 

Tema 3. Sistemul de operare. 

Tema 4. Elaborarea documentelor electronice. 

Tema 5. Gestiunea fişierelor în mediul editorului de texte. 

Tema 6. Elaborarea tabelelor în mediul editorului de texte. 

Tema 7. Definitivarea documentului electronic. 

Tema 8. Interfața procesorului tabelare. 

Tema 9. Elaborarea prezentărilor electronice. 

Tema 10. Elaborarea tabelelor electronice. 

Tema 11. Gestiunea fişierelor în mediul procesorului tabelar. 

Tema 12. Efectuarea calculelor  în mediul procesorului tabelar. 

Tema 13. Gestionarea datelor tabelare. 

Tema 14. Elaborarea graficilor și diagramelor  în mediul procesorului tabelar. 

Tema 15. Explorarea resurselor rețelelor informatice. 

 

MICROBIOLOGIA, IGIENA ŞI SANITARIA  

                                                                                           Total ore - 180 (C.S. – 6) 

                                                                                           de contact direct – 60 de ore 

                                                                                           studiu individual - 120 de ore                                                                                                                              

                                                                                                 Autor: L. Artiomov, dr., conf. univ. 
 

Scopul şi obiectivul acestui curs constau în buna înţelegere a biologiei generale a celor mai 

importante grupe de microorganisme: virusuri, bacterii, fungi. Cursul va familiariza specialiştii  

despre morfologia şi fiziologia microorganismelor. Disciplina asigură dobândirea cunoştinţelor 

despre microorganismele patogene, imunitate. În cadrul compartimentului Microbiologia produselor 

alimentare se studiază microflora specifică şi accidentală a diferitor produse alimentare şi regimul 

sanitaro-igienic în procesul producerii, păstrării, transportării şi comercializării lor. 
  

Tema 1.Introducere în microbiologie, sanitărie şi igiena. Scurtă incursiune istorică în dezvoltarea 

microbiologiei. 

Tema 2. Laboratorul de microbiologie. 

Tema 3. Microscopul şi examenul microscopic al microorganismelor. 

Tema 4. Virusurile, viroizii, prionii şi plasmidele ca sisteme microbiologice de tip acelular. 

Tema 5. Bacteriile: microorganisme procariote. 

Tema 6. Ciupercile ca sisteme microbiologice. 

Tema 7. Fiziologia microorganismelor. Fermentaţiile.  

Tema 8. Cultivarea microorganismelor. 

Tema 9. Infecţia şi imunitatea. 

Tema 10. Ecologia microorganismelor. Igiena mediului. 

Tema 11. Influenţa factorilor de mediu asupra microorganismelor. 

Tema 12. Microbiologia şi aprecierea sanitară a produselor alimentare. 

Tema 13. Microbiologia cerealelor şi a derivatelor. 

Tema 14. Microflora legumelor şi fructelor. 

Tema 15. Microbiologia vinului şi berii. 

Tema 16. Microbiologia laptelui şi produselor lactate. 

Tema 17. Microbiologia cărnii, mezelurilor şi peştelui. 

Tema 18. Microbiologia ouălor, cremelor, produselor de cofetărie. 
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Tema 19. Sanitaria şi igiena circuitului produselor  alimentare. 

Tema 20. Microorganisme - deterioratoare ale mărfurilor nealimentare. 

Tema 21. Biotehnologii microbiologice de producere a substanţelor biologic active. 

 

ANUL II 
 

BAZE DE DATE ŞI SISTEME EXPERT 

                                                                                           Total ore – 150  (C.S. – 5) 

                                                                                              de contact direct – 60 de ore 

                                                                                               studiu individual – 90 de ore 

Autor: S. Oprea, dr., conf.univ.  
 

În cadrul disciplinei Baze de date şi sisteme expert se studiază principiile generale de 

organizare a informaţiei economice în baze de date; fundamentele proiectării  unei baze de date 

relaționale; gestionarea bazelor de date relaționale prin intermediul unui sistem de gestiune a 

bazelor de date (SGBD); instrucțiunile de bază ale limbajului SQL și aplicarea lor pentru 

gestionarea bazelor de date; fundamentele inteligenţei artificiale şi sistemelor expert; metodele de 

reprezentare a cunoaşterii în cadrul sistemelor informatice inteligente; utilizarea sistemelor expert 

pentru soluţionarea problemelor cu caracter economic. 

Obiectivul principal al disciplinei îl constituie formarea deprinderilor practice de utilizare a 

sistemelor informatice moderne în activitatea profesională. 
 

Tema 1. Baze de date și sisteme de gestiune a bazelor de date. 

Tema 2. Modelul relațional al bazei de date. 

Tema 3. Proiectarea structurii bazei de date relaţionale. 

Tema 4. Elaborarea formularelor. 

Tema 5. Interogarea bazei de date. 

Tema 6. Interogări de actualizare a bazei de date. 

Tema 7. Elaborarea rapoartelor. 

Tema 8. Fundamentele limbajului SQL. 

Tema 9. Interogări SQL. 

Tema 10. Inteligenţa artificială şi aplicaţii inteligente. 

Tema 11. Fundamentele sistemelor expert. 

Tema 12. Reprezentarea cunoaşterii. 

Tema 13. Motorul de inferenţă  bazat pe reguli de producție. 

Tema 14. Generatoare de sisteme expert. 

 

FILOSOFIA 

                                                                              Total ore – 120  (C.S. – 4) 

                                                                                de contact direct – 60 de ore 

                                                                                 studiu individual – 60 de ore 

Autor: R. Samoteeva, dr., conf.univ.  
 

Scopul principal al disciplinei Filosofia este studierea corelaţiei dintre om şi lumea 

înconjurătoare întru obţinerea de cunoştinţe despre lumea obiectivă şi despre sine însăşi. 
 

Tema 1. Filosofia: noţiuni generale, probleme esenţiale şi rol în societate. 

Tema 2. Apariţia şi dezvoltarea filosofiei. Gîndirea filosofică în Orientul antic 

Tema 3. Filosofia în Grecia şi Roma Antică 

Tema 4. Filosofia în Evul Mediu 

Tema 5. Filosofia în Moldova - parte componentă a filosofiei universale. 



 19 

Tema 6. Filosofia Epocii Renaşterii 

Tema 7. Dezvoltarea filosofiei în Epoca Modernă (sec. XVII-XVIII) 

Tema 8. Filosofia secolelor XIX-XX. 

Tema 9. Ontologia. Conceperea filosofică a lumii. 

Tema 10. Filosofia socială. Interpretarea filosofică a omului. 

Tema 11. Gnoseologia. Probleme de cunoaştere filosofică, socială şi ştiinţifică. 

Tema 12. Praxiologia şi axiologia. 

Tema 13. Filosofia şi problemele globale ale umanităţii. 

 

BAZA TEHNICO – MATERIALĂ A ÎNTREPRINDERII COMERCIALE 

Total ore – 90 (C.S. – 3) 

de contact direct – 30 de ore 

studiu individual - 60 de ore 

Autor: F.Pituşcan, dr., conf.univ. 

 

Baza materia – tehnică a întreprinderilor comerciale are ca obiectiv studierea tipurilor şi 

caracteristicilor obiectivelor comerciale (magazine şi depozite) şi utilajelor destinate pentru 

asigurarea funcţionării acestora în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cerinţele pieţei moderne. 

Se studiază tipurile de mobilă, cântare, maşini de casă, utilaje, frigorifice, agregate şi maşini de 

încărcare descărcare şi manipulare cu marfă, utilajul de tăiat, măcinat, porţionare, preambalare 

destinată dotării magazinelor şi depozitelor. 

 

Capitolul I.  Progresul tehnico-ştiinţific în comerţ 

Capitolul II. Construcţii şi edificii comerciale 

Tema 1. Proiectarea şi organizarea construcţiei obiectelor comerciale 

Tema 2. Magazinele şi depozitele – obiecte comerciale pentru deservirea cumpărătorilor cu ridicata 

şi cu amănuntul 

Capitolul III. Mobila şi inventarul  întreprinderilor comerciale 

Capitolul IV. Utilaj pentru măsurare şi cântărire a  mărfurilor în unităţile de comerţ 

Capitolul V. Maşini de casă şi control 

Capitolul VI. Utilaj frigorific comercial 

Capitolul VII. Utilaj şi agregate de încărcare-descărcare şi manipulare cu marfa în unităţile de 

comerţ 

Capitolul VIII. Automate comerciale 

Capitolul IX. Utilajul de tăiat, de măcinat şi de ambalare a mărfurilor în unităţile de comerţ. 

 

ORGANIZAREA ŞI TEHNOLOGIA COMERŢULUI                                                      

          Total ore – 180 (C.S. – 6) 

          de contact direct – 90 de ore 

          studiu individual - 90 de ore 

          Autori: L. Şavga, dr. hab., prof. univ.,  

                        V. Sitnicenco, lector superior 
 

Scopul şi sarcinile disciplinei constau în formarea şi dezvoltarea competenţelor studenţilor 

în organizarea şi tehnologia comercială, asimilarea fundamentelor teoretice ale comerţului, 

mecanismelor de funcţionare a comerţului în economia modernă, practicilor de comerţ pe plan naţional 

şi internaţional în toată diversitatea formelor lor. 
 

Introducere în problematica cursului. 

I. Coordonatele organizării şi tehnologiei comerţului. 

Tema 1. Organizarea şi tehnologia comerţului: noţiuni, interacţiuni. 

Tema 2. Conţinutul, rolul şi funcţiile distribuţiei mărfurilor şi comerţului. 
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Tema 3. Modele organizaţionale în sistemul comercial. 

Tema 4. Reglementarea statală a activităţii comerciale. 

Tema 5. Organizarea activităţii comerciale. 

II. Organizarea şi tehnologia proceselor comerciale în comerţul cu ridicata. 

Tema 1. Comerţul cu ridicata: semnificaţia, funcţiile, organizarea. 

Tema 2. Unităţile de comerţ cu ridicata: funcţiile şi structura acestora. 

Tema 3. Depozitele cu ridicata şi necesarul în spaţii depozitare. 

Tema 4. Procesele organizatorico-tehnologice în unităţile de comerţ cu ridicata. 

Tema 5. Organizarea vânzării mărfurilor cu ridicata. 

III. Organizarea aprovizionării cu mărfuri a unităţilor de comerţ. 

IV. Organizarea şi tehnologia proceselor comercial-tehnologice în unităţile de comerţ cu 

amănuntul. 

Tema 1. Comerţul cu amănuntul: semnificaţia, funcţiile. 

Tema 2. Tipizarea, specializarea şi amplasarea unităţilor de comerţ cu amănuntul. 

Tema 3. Tehnologia amenajării magazinului. 

Tema 4. Procesele tehnologiei comerciale în unităţile de comerţ cu amănuntul. 

Tema 5. Organizarea şi tehnologia vânzării mărfurilor cu amănuntul. 

Tema 6. Organizarea şi tehnologia deservirii cumpărătorilor în unităţile de comerţ cu amănuntul. 

Tema 7. Personalul unităţii de comerţ cu amănuntul şi relaţiile cu  consumatorii. 

Tema 8. Politica de sortiment a unităţilor de comerţ. 

Tema 9. Serviciile comerciale în unităţile de comerţ. 

V. Protecţia consumatorilor şi publicitatea în comerţ. 

Tema 1. Protecţia drepturilor consumatorilor şi monitorizarea activităţii întreprinderilor de comerţ. 

Tema 2. Publicitatea în comerţ. 

VI. Organizarea şi tehnologia circulaţiei ambalajului şi transportării mărfurilor. 

Tema 1. Organizarea circuitului ambalajului în comerţ. 

Tema 2. Tehnologia transportării  mărfurilor în comerţ. 

 

MERCEOLOGIA PRODUSELOR POMILEGUMICOLE ŞI GUSTATIVE 

      Total ore – 180 (C.S. – 6) 

      de contact direct – 76 de ore 

      studiu individual – 104 de ore 

             Autor: T.Maleca, dr., conf. univ.  

                                 S. Fedorciucova, dr., conf. univ. 
   

Scopul cursului constă în a oferi viitorilor specialişti-merceologi cunoştinţe teoretice şi 

practice merceologice (valoarea nutritivă, materia primă, bazele producerii şi formării proprietăţilor 

de consum, calităţii şi sortimentului; cerinţele către calitate şi metodele aprecierii şi estimării 

acesteia; procesele modificării şi metodele menţinerii calităţii în sfera circulaţiei etc.) privind 

mărfurile alimentare pomilegumicole şi gustative care le vor fi necesare şi utile în activitatea 

practică la întreprinderile de producere şi de comerţ, precum şi în activitatea de investigare în 

economia reală şi în instituţiile de cercetare-dezvoltare. 
 

Compartimentul I. Fructe, legume şi ciuperci proaspete: importanţa pentru economia 

naţională, starea şi perspectivele producerii, consumului şi comercializării; structura anatomo-

morfologică, compoziţia chimică şi proprietăţile fizice; clasificarea şi caracteristica merceologică a 

grupelor, subgrupelor, speciilor şi soiurilor; recoltarea, tratarea marfară, ambalarea şi transportarea; 

perioadele vitale; păstrarea,  procesele ce au loc în ele în timpul păstrării; particularităţile 

comerciale. 

Compartimentul II. Produsele prelucrării fructelor, legumelor şi ciupercilor: importanţa 

pentru economia naţională, starea şi perspectivele producerii, consumului şi comercializării; 

metodele prelucrării şi esenţa lor; bazele producerii şi factorii formării şi menţinerii calităţii şi 
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sortimentului; clasificarea şi caracteristica merceologică şi comercială a grupelor, subgrupelor şi 

tipurilor. 

Compartimentul III. Produsele gustative: caracteristica generală şi clasificarea; 

caracteristica merceologică a alcoolului etilic şi băuturilor spirtoase;  caracteristica merceologică a 

vinurilor de struguri şi de fructe-pomuşoare; divinul; caracteristica merceologică a băuturilor slab 

alcoolice şi băuturilor nealcoolice (fără alcool); caracteristica merceologică a ceaiului, cafelei şi 

substituitorilor lor, tutunului şi articolelor de tutungerie, condimentelor şi mirodeniilor; 

caracteristica merceologică a produselor condimentare acide şi saline 

 

MERCEOLOGIA PRODUSELOR DE UZ CASNIC 

                  Total ore – 180 (C.S. – 6) 

                  de contact direct – 76 de ore 

                  studiu individual – 104 de ore 

                                                                                                       Autor: L.Şargu, lector sup. univ. 

                                          

 Scopul studierii disciplinei este însuşirea de către studenţi – viitori specialişti în domeniul 

comerţului, a cunoştinţelor teoretice şi obţinerea deprinderilor practice în domeniul Merceologiei 

comerciale a mărfurilor nealimentare de uz casnic (clasificarea generală, destinaţia şi caracteristica 

merceologică a grupelor şi tipurilor: factorii formării calităţii şi sortimentului, factorii menţinerii şi 

modificării sortimentului, indicii, metodele determinării şi cerinţele faţă de calitate, metodele 

aprecierii calităţii, ambalarea, marcarea, condiţiile transportării şi păstrării, defectele posibile, 

particularităţile comerciale etc.), necesare în activitatea comercială.  
 

Tema 1. Masele plastice 

Tema 2. Mărfurile chimice 

Tema 3. Produsele de parfumerie şi cosmetică 

Tema 4. Mărfurile din sticlă 

Tema 5. Mărfurile din ceramică 

Tema 6. Mărfurile metalice 

Tema 7. Lemnul şi articolele din lemn 

Tema 8. Mobila 

Tema 9. Materialele de construcţie 

Tema 10. Mărfurile electrice 

Tema 11. Mărfurile electrocasnice  

 

STATISTICA ECONOMICĂ 

                                                                                         Total ore – 120 ( C.S. – 4 ) 

                                                                                                      de contact direct – 60 de ore 

                                                                                          studiu individual – 60 de ore 

                                                  Autor: A. Mosinţova, lect. sup. univ.  
 

Scopul de bază al disciplinei constă în studierea de către studenţi a metodologiei de culegere, 

prelucrare şi analiză a informaţiilor privind procesele şi fenomenele social-economice, din natură şi 

din societate, evidenţiind aspectele cantitative şi calitative, legităţile de evoluţie şi factorii de 

influenţă, şi efectuarea ulterioară a prognozelor.  
 

Statistica descriptivă. 

Tema 1. Obiectul, metoda şi sarcinile statisticii. 

Tema 2. Observarea statistică. 

Tema 3. Mărimile medii şi indicatorii variaţiei. 

Tema 4. Mărimile absolute şi relative în statistică. 

Tema 5. Prelucrarea primară a datelor statistice şi forme de prezentare a acestora. 
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Statistica inferenţială. 

Tema 6. Indicii statistici. 

Tema 7. Serii cronologice. 

Statistica economică. 

Tema 8. Clasificările de bază, grupările şi nomenclatoarele în statistica economică.  

Tema 9. Statistica   eficienţei   social – economice. 

Tema 10. Statistica avuţiei naţionale. 

Tema 11. Statistica productivităţii şi remunerării muncii. 

Tema 12. Statistica distribuţiei şi circulaţiei  mărfurilor. Statistica  stocurilor  şi  vitezei de circulaţie 

a mărfurilor. 

Tema 13. Statistica preţurilor. 

Tema 14. Statistica populaţiei, ocupării şi şomajului. 

 

BAZELE STATULUI ŞI DREPTULUI                                       

                                                                            Total ore – 90 (C.S. – 3) 

                                                                                  de contact direct – 30 de ore  

                                                                                   studiu individual – 60 de ore 

                                                                                       Autor: L. Cecan, lector super. univ. 
 

Conţinutul cursului cuprinde: principiile generale ale statului, caracteristica sistemului de 

drept, conceptul de normă juridică, caracteristica izvoarelor dreptului, noţiunea de raport juridic şi 

răspunderea juridică.  
 

Tema 1. Noţiuni elementare despre stat şi drept. Scopul, sarcinile, funcţiile statului şi dreptului. 

Statul de drept. 

Tema 2. Norma juridică. Acţiunea normei juridice în timp, spaţiu şi asupra persoanei. 

Tema 3. Izvoarele dreptului la etapa contemporană în R. Moldova. 

Tema 4. Sistemele juridice contemporane  de drept. 

Tema 5. Organele de ocrotire a normelor de drept. 

Tema 6. Raportul juridic. Persoana fizică. 

Tema 7. Persoana  juridică ca subiect al raportului juridic. 

Tema 8. Actul juridic, principalul izvor al obligaţiilor juridice. Reprezentarea şi procura. 

Tema 9. Răspunderea juridică şi formele ei. 

 

DREPTUL AFACERILOR 

                                                                            Total ore – 90 (C.S. – 3) 

                                                                                 de contact direct – 30 de ore  

                                                                                  studiu individual – 60 de ore 

                                                                                       Autori: L. Dandara, conf. univ., dr.  

                                                                                             D. Furtună, asist. univ             

Cursul are menirea să formeze viitorilor specialişti cunoştinţe privind statutul juridic al 

agenţilor economici, efectele juridice ale faptelor şi actelor de comerţ, regimul juridic al obligaţiilor 

ce sunt generate de raporturile juridice economice de antreprenoriat, regimul juridic al investiţiilor 

străine în Republica Moldova etc.  
 

Tema 1: Noţiuni introductive privind dreptul economic. 

Tema 2: Activitatea de întreprinzător. Reglementarea activităţii de întreprinzător. 

Tema 3: Subiecţii dreptului comercial. 

Tema 4: Noţiunea, natura juridică şi clasificarea societăţilor comerciale. 

Tema 5: Constituirea  şi funcţionarea societăţilor comerciale. 

Tema 6: Patrimoniul societăţilor comerciale. Regimul juridic şi componenţa lui. 

Tema 7: Reorganizarea şi lichidarea societăţilor comerciale. 
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Tema 8:  Societăţile de persoane: Societatea în nume colectiv şi Societatea în comandită. 

Tema 9: Societatea cu răspundere limitată. 

Tema 10: Societatea pe acţiuni. 

Tema 11: Cooperativele. 

Tema 12: Întreprinderea de stat şi municipală. 

Tema 13: Insolvabilitatea. 

Tema 14:  Structurile şi uniunile de persoane juridice cu scop lucrativ. 

Tema 15:Zonele economice libere. 

Tema 16: Contractele comerciale. 

Tema 17: Răspunderea juridică a subiectelor de drept al afacerilor. 

 

MERCEOLOGIA PRODUSELOR CEREALIERE şi DE COFETĂRIE  

       Total ore – 180 (C.S. – 6) 

       de contact direct – 76 de ore 

       studiu individual – 104 de ore 

                                                                                     Autor: S.Fedorciucova, dr., conf. univ. 
 

Scopul cursului constă în a oferi specialiştilor-merceologi cunoştinţe teoretice şi practice în 

domeniul merceologiei cerealelor, produselor de cofetărie şi grăsimilor: valorii nutritive, materiei 

prime, producerii, formării proprietăţilor de consum, calităţii şi sortimentului, cerinţelor către 

calitate şi metodelor aprecierii şi estimării acesteia, proceselor modificării şi metodelor menţinerii 

calităţii în sfera circulaţiei etc., care le vor fi utile în activitatea practică la întreprinderile de 

producere şi de comerţ, precum şi în activitatea de investigare în economia reală şi în instituţiile de 

cercetare-dezvoltare. 
 

Compartimentul I. Cereale şi produse cerealiere. 

Tema 1. Cereale. 

Tema 2. Crupe. 

Tema 3. Făină. 

Tema 4. Pâine şi produse de panificaţie. 

Tema 5. Pesmeţi, covrigi, paste făinoase. 

Compartimentul II. Zahăr, amidon şi miere. Produse de cofetărie. 

Tema 6. Zahăr, amidon şi miere. 

Tema 7. Produse de cofetărie din fructe şi pomuşoare. 

Tema 8. Ciocolată şi cacao-praf. 

Tema 9. Caramele. 

Tema 10. Bomboane, iris, drajeuri. 

Tema 11. Produse de cofetărie făinoase. 

Tema 12. Halva, dulciuri orientale şi produse de cofetărie cu destinaţie specială. 

 

MERCEOLOGIA ARTICOLELOR VESTIMENTARE 

     Total ore – 180 (C.S. – 6) 

     de contact direct – 90 ore 

     studiu individual – 90 ore 

                                                                               Autor: G.Cobirman, lector sup. univ.  
 

Scopul general al cursului constă în a oferi şi implementa specialiştilor-merceologi 

cunoştinţe teoretice şi practice în domeniul merceologiei mărfurilor vestimentare: valorii de 

întrebuinţare, materiei prime, producerii, formării proprietăţilor de consum, calităţii şi 

sortimentului, cerinţelor faţă de calitate şi metodelor aprecierii şi estimării acesteia, proceselor 

modificării şi metodelor menţinerii calităţii în sfera circulaţiei etc., care le vor fi necesare şi utile în 
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activitatea practică la întreprinderile de producere şi de comerţ, precum şi în activitatea de 

investigare în economia reală şi în instituţiile de cercetare-dezvoltare. 

Tema 1. Fibrele textile. 

Tema 2. Firele textile. 

Tema 3. Caracteristica factorilor ce formează proprietăţile consumiste ale ţesăturilor în 

procesul  ţeserii. 

Tema 4. Caracteristica factorilor ce formează proprietăţile consumiste ale ţesăturilor în 

procesul  de finisare. 

Tema 5. Compoziţia fibroasă, structura şi proprietăţile de exploatare ale  ţesăturilor. 

Tema 6. Clasificarea şi caracteristica sortimentului ţesăturilor. 

Tema 7. Calitatea ţesăturilor. 

Tema 8. Materialele textile obţinute prin tehnologii noi. 

Tema 9. Covoarele. 

Tema 10. Galanteria textilă. 

Tema 11. Caracteristica factorilor ce formează proprietăţile consumiste, sortimentul şi 

calitatea confecţiilor. 

Tema 12. Clasificarea şi  caracteristica sortimentului confecţiilor. 

Tema 13. Calitatea confecţiilor. 

Tema 14. Caracteristica factorilor ce formează proprietăţile consumiste, sortimentul şi 

calitatea mărfurilor tricotate. 

Tema 15. Clasificarea şi caracteristica sortimentului mărfurilor tricotate. 

Tema 16. Calitatea mărfurilor tricotate. 

Tema 17. Pieile naturale. 

Tema 18. Înlocuitorii de piele. 

Tema 19. Caracteristica factorilor ce formează proprietăţile consumiste, sortimentul şi 

calitatea încălţămintei de piele. 

Tema 20. Clasificarea şi caracteristica sortimentului încălţămintei de piele. 

Tema 21. Proprietăţile consumiste şi calitatea încălţămintei de piele. 

Tema 22. Încălţămintea din polimeri. 

Tema 23. Încălţămintea de pâslă. 

Tema 24. Caracteristica factorilor ce formează proprietăţile consumiste, sortimentul şi 

calitatea prefabricatelor de blănărie şi cojocărie. 

Tema 25. Caracteristica factorilor ce formează proprietăţile consumiste, sortimentul şi 

calitatea mărfurilor de blănărie şi cojocărie. 

Tema 26. Proprietăţile consumiste, clasificarea, caracteristica sortimentului şi calitatea 

mărfurilor de blănărie. 

Tema 27. Proprietăţile consumiste, clasificarea, caracteristica sortimentului şi calitatea 

mărfurilor de cojocărie. 

 

MARKETING 

     Total ore – 120 (C.S. – 4) 

     de contact direct – 46 de ore 

     studiu individual - 74 de ore 

     Autori: S.Petrovici, dr.hab., prof. univ. 

                                                                                                  S.Muştuc, dr., conf. univ. 
 

Scopul şi sarcinile disciplinei constau în studierea factorilor importanţi ce vin să 

demonstreze adevărul, că firmele moderne sunt obligate să-şi reevalueze urgent şi profund 

obiectivele în afaceri şi strategiile de marketing. Iată de ce specialiştii din acest domeniu trebuie să 

ştie când să opteze pentru o piaţă mare şi când să opteze pentru un segment, restructurându-şi 

radical obiectivele şi strategiile de piaţă.  
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Compartimentul I . Fundamentele marketingului. 

Tema 1. Esenţa marketingului. 

Tema 2. Marketingul ca metodologie a activităţii de piaţă. 

Tema 3. Domeniile de aplicare şi specializarea marketingului. 

Compartimentul II. Mediul de marketing. 
Tema 4. Mediul de marketing. Caracteristica mediului concurenţial. 

Tema 5. Piaţa întreprinderii. 

Tema 6. Conjunctura pieţei. 

Compartimentul III. Cercetări de marketing. 

Tema 7. Cercetările de marketing şi proiectarea lor. 

Tema 8. Studierea consumului şi comportamentului consumatorului. 

Tema 9. Studierea şi segmentarea pieţei. 

Tema 10. Previziuni de marketing. 

Compartimentul IV. Politici de marketing. 

Tema 11. Politica de marketing şi coordonatele ei. 

Tema 12. Politica de produs. 

Tema 13. Politica de preţuri. 

Tema 14. Politica de distribuţie (plasament). 

Tema 15. Politica promoţională (de comunicaţii). 

Compartimentul V. Conducerea activităţii de marketing. 

Tema 16. Organizarea şi controlul activităţii de marketing. 

Tema 17. Planificarea de marketing. 

 

MANAGEMENT 

        Total ore – 120 (C.S. – 4) 

        de contact direct – 60 de ore 

        studiu individual – 60 de ore  

         Autori:  R. Lapuşin, dr., conf. univ. 

          E. Graur, dr., conf. univ. 
 

Scopul şi sarcinile disciplinei constau în acumularea de cunoştinţe, achiziţionarea de 

competenţe/abilităţi, aptitudini privind optica de management în domeniul dirijării eficiente a unei 

organizaţii/firme.  
 

Capitolul I.  Repere conceptuale şi metodologice ale ştiinţei manageriale. 

Tema 1 Concepte de bază ale managementului. 

Tema 2 Organizaţia – veriga de bază a economiei. 

Tema 3 Impactul factorilor mediului intern şi extern. 

Tema 4 Evoluţia gândirii şi practicilor manageriale. 

Tema 5 Metode, tehnici şi sisteme de management. 

Tema 6 Managerul: activităţile şi responsabilităţile lui. 

Capitolul II. Procesul managerial: componenţa şi caracteristicile elementelor 

constitutive. 

Tema 7 Planificarea managerială – funcţie de bază a procesului managerial. 

Tema 8 Organizarea ca funcţie şi tipuri de structuri organizatorice. 

Tema 9 Motivarea şi antrenarea personalului în procesul de conducere. 

Tema 10 Coordonarea şi comunicarea managerială. 

Tema 11 Controlul şi evaluarea – proces specific al managementului. 

Tema 12 Procesul decizional – parte integrantă a procesului managerial. 

Capitolul III Cultura organizaţională – factor decisiv în competitivitatea organizaţiei. 

Tema 13 Stilul de conducere şi puterea conducătorului. 
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Tema 14 Conflictul şi stresul în concepţia managerială. 

Tema 15 Echipa managerială – formarea şi activitatea eficientă. 

Tema 16 Cultura organizaţională şi etica afacerilor. 

 

 

 

ANUL III 
 

MERCEOLOGIA PRODUSELOR LACTATE, DIN OUĂ ŞI A GRĂSIMILOR 

                 Total ore – 150 (C.S. – 5) 

                 de contact direct – 90 de ore 

                 studiu individual – 90 de ore 

                                                                                                Autor: T. Maleca, conf. univ., dr. 
 

Scopul cursului constă în formarea şi dezvoltarea abilităţilor de colectare, sistematizare, 

evidenţă a celor mai recente informaţii despre importanţa laptelui şi produselor lactate, ouălor şi 

produselor din ouă, grăsimilor alimentare în alimentaţia omului, compoziţia chimică, structura şi 

proprietăţile lor de consum; despre obţinerea, clasificarea şi caracteristica sortimentului, indicii şi 

metodele de estimare şi cerinţele faţă de calitate, condiţiile de transportare şi păstrare, factorii care 

influenţează păstrabilitatea laptelui şi produselor lactate, ouălor şi produsele din ouă, grăsimilor 

alimentare, defectelor lor etc.  
 

Compartimentul I . Grăsimi alimentare. 

Tema 1. Importanţa, proprietăţile şi clasificarea grăsimilor alimentare. 

Tema 2. Grăsimile alimentare vegetale. 

Tema 3. Grăsimile animaliere topite.  

Tema 4. Hidrogenizarea grăsimilor şi grăsimile alimentare hidrogenizate, margarina. 

Tema 5. Maioneza. 

Compartimentul II. Laptele şi produsele din lapte. 
Tema 6. Laptele şi frişca.  

Tema 7. Produsele lactate acide. 

Tema 8. Brînzeturile. 

Tema 9. Untul de vacă. 

Tema 10. Conservele din lapte şi îngheţata. 

Compartimentul III. Ouăle şi produsele din ouă. 

Tema 11. Ouăle şi produsele din ouă. 

 

MERCEOLOGIA PRODUSELOR DIN CARNE ŞI PEŞTE 

       Total ore – 150 (C.S. – 5) 

       de contact direct – 90 de ore 

       studiu individual – 90 de ore 

                                                                                                Autor: M. Chihai, lector superior, univ. 
 

Scopul cursului constă în formarea şi dezvoltarea abilităţilor de orientare, sistematizare, 

evidenţă a celor mai recente informaţii despre importanţa cărnii şi produselor din carne, peştelui şi 

produselor din peşte în alimentaţia omului, compoziţia chimică, structura şi proprietăţile lor de 

consum; obţinerea, clasificarea şi caracteristica sortimentului, indicii şi metodele de estimare şi 

cerinţele faţă de calitate, condiţiile de transportare şi păstrare, factorii care influenţează 

păstrabilitatea cărnii şi produselor din carne, peştelui şi produselor din peşte, defectelor lor etc.  
 

Tema 1. Carnea animalelor de abator. 

Tema 2. Carnea de pasăre. 
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Tema 3. Subprodusele de abator, preparatele de carne afumate şi produsele de mezelărie.  

Tema 4. Conservele, preparatele culinare şi semifabricatele din carne. 

Tema 5. Peştele viu, refrigerat şi congelat. 

Tema 6. Peştele sărat, zvîntat şi uscat.  

Tema 7. Batogurile, icrele, produsele alimentare acvatice nepiscicole. 

Tema 8. Conservele, perservele, semifabricatele şi preparatele culinare din peşte. 

MERCEOLOGIA PRODUSELOR DE MENIRE SOCIO-CULTURALĂ 

                        Total ore – 180 (C.S. – 6) 

                        de contact direct – 90 de ore 

                        studiu individual – 90 de ore 

                                                                                                    Autor: E. Cecan, asist. univ.  
 

Scopul cursului constă în formarea la studenţi a cunoştinţelor teoretice şi deprinderilor 

practice privind formarea şi gestiunea sortimentului, estimarea calităţii la etapa comercializării şi 

informarea consumatorilor despre proprietăţile consumiste a mărfurilor de menire socio-culturală. 
 

Tema 1. Mărfurile electronice. 

Tema 2. Aparatele audiofonice. 

Tema 3. Aparatele pentru înregistrarea şi redarea magnetică a sunetelor. 

Tema 4. Radioreceptoarele. 

Tema 5. Receptoarele de televiziune. 

Tema 6. Mărfurile fotosensibile. 

Tema 7. Aparate foto-film şi accesoriile lor. 

Tema 8. Instrumente muzicale. 

Tema 9. Mărfuri de papetărie. 

Tema 10. Articole de birou. 

Tema 11. Jucării. 

Tema 12. Mărfuri sportive. 

Tema 13. Mărfuri de vînătorie. 

Tema 14. Articole de pescuit. 

Tema 15. Articole de bijuterie. 

Tema 16. Ceasuri. 

Tema 17. Mărfuri pentru ciclism şi automobilism. 

 

ETICA PROFESIONALĂ 

              Total ore – 60 (C.S. – 2) 

              de contact direct – 30 de ore 

              studiu individual – 30 de ore 

              Autor: R. Samoteeva, dr., conf. univ. 
 

Disciplina Etica profesională îşi propune cunoaşterea corectă de către studenţi a noţiunilor, 

principiilor şi normelor morale. 
 

Tema 1. Obiectul de studiu şi problematica eticii. 

Tema 2. Etica profesională: studiu asupra esenţei şi tipurilor principale 

Tema 3. Repere istorice ale evoluării Eticii şi Eticii profesionale. 

Tema 4. Categorii fundamentale ale eticii şi experienţei morale. 

Tema 5. Etica şi activitatea economică. Etica relaţiilor de afaceri. 

Tema 6. Dimensiunea etică a managementului. 

Tema 7. Deontologia contemporană. Elemente de deontologie profesională. 

Tema 8. Etica profesională, eticheta şi bunele maniere în relaţiile de serviciu şi afaceri. 

 

COMUNICAREA ÎN AFACERI 
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                                                                               Total ore – 60 (C.S. –2) 

                                                                                            de contact direct – 30 de ore 

                                                                                             studiu individual – 30 de ore  

                                                                                             Autor: V. Botnarciuc, dr. hab., conf. univ. 

         Scopul disciplinei este formarea/dezvoltarea studenţilor economişti a competenţelor de 

comunicare şi negociere profesională.  

Sarcinile: 

• Dezvoltarea culturii comunicării studentului economist, ca şi componentă a culturii generale 

profesionale. 

• Optimizarea competenţelor de comunicare şi negociere profesională ale studenţilor. 

• Îmbogăţirea şi ordonarea bagajului lexical. 
 

Tema 1. Comunicarea eficientă – trăsătură definitorie a omului cult. 

Tema 2. Comunicarea umană. Caracterizare generală. 

Tema 3. Procesul comunicării interpersonale. Comunicarea directă şi  indirectă. 

Tema 4. Formele comunicării. 

Tema 5. Elementele comunicării. 

Tema 6. Nivelurile comunicării umane. 

Tema 7. Comunicarea publică. 

Tema 8. Comunicarea de grup. Rolul şedinţelor de brainstorming. 

Tema 9. Categoriile publicului: ostil, neutru, indecis, neinformat, susţinător. Caracterizare generală. 

Tema 10. Competenţa de comunicare. 

 

CONTABILITATE 

                                              Total ore - 50 (C.S. – 5) 

                                                   de contact direct – 60 de ore 

                                                    studiu individual - 90 de ore 

                                                             Autori:  I.Maleca,  dr., conf. univ. 

                                                                                                 E. Parpulov – Chiorescu, lector asist. 
 

Scopul şi sarcinile disciplinei constau în prezentarea de sisteme, principii, metode şi tehnici de 

organizare a contabilităţii în condiţiile diverselor forme de proprietate şi  de gestiune a 

patrimoniului. De asemenea, sunt studiate veniturile, cheltuielile şi consumurile, care sunt generate 

de modificările şi transformările elementelor patrimoniale, ce apar în urma activităţii desfăşurate. 
 

Tema 1. Bazele organizării contabilităţii financiare şi de gestiune 

Tema 2. Contabilitatea activelor materiale şi nemateriale pe termen lung 

Tema 3. Contabilitatea investiţiilor financiare 

Tema 4. Contabilitatea stocurilor de mărfuri şi materiale 

Tema 5. Contabilitatea mijloacelor băneşti 

Tema 6. Contabilitatea  creanţelor şi a datoriilor 

Tema 7. Contabilitatea capitalului propriu 

Tema 8. Contabilitatea consumurilor şi cheltuielilor 

Tema 9. Contabilitatea veniturilor 

Tema 10. Rapoartele financiare componenţa, modul de întocmire şi prezentare 

 

ECONOMIA COOPERAŢIEI DE CONSUM 

        Total ore – 150 (C.S. – 5) 

         de contact direct – 60 de ore 

         studiu individual – 90 de ore  

         Autor:  Cl. Melinte,  dr., conf. univ. 
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Scopul şi sarcinile disciplinei permit formarea viitorilor specialişti, care vor activa în calitate 

de întreprinzători sau asociaţi, personal operaţional sau de specialitate în cadrul întreprinderilor 

private, cooperatiste sau publice, deoarece contribuie la dezvoltarea capacităţilor de a alege, a 

analiza şi a folosi într-un mod operaţional informaţia economică şi comercială pentru întreprinderi 

variate ca mărime sau ca sector de activitate. 
 

Tema 1. Conceptele teoretice de bază ale cursului Economia cooperaţiei de consum. 

Tema 2. Întreprinderea cooperatistă în sistemul economic de piaţă. 

Tema 3. Tendinţe mondiale în evoluţia economică a întreprinderilor cooperatiste.  

Tema 4. Rezultatele activităţii economice a întreprinderii. 

Tema 5. Cifra de afaceri, vânzările – rezultat şi măsură ale performanţelor întreprinderii. 

Tema 6. Resursele materiale ale întreprinderii – concepte, analize şi aprecieri economice. 

Tema 7. Stocurile – aprecieri economice. 

Tema 8. Consumurile şi cheltuielile în întreprinderile cooperatiste.  

Tema 9. Potenţialul uman al întreprinderilor cooperatiste. 

Tema 10. Preţurile în economia de piaţă – sistem, politici şi aprecieri economice 

Tema 11. Activitatea economică a întreprinderilor cooperatiste în sfera comerţului. 

Tema 12. Economia întreprinderilor cooperatiste de producere. 

Tema 13. Particularităţile activităţii economice în domeniul achiziţiilor. 

Tema 14. Activitatea economică în sfera alimentaţiei publice. 

Tema 15. Eficienţa activităţii economice a întreprinderii. 

 

PROTECŢIA CIVILĂ 

                         Total ore – 30 (C.S. – 0) 

                         de contact direct – 16 ore 

                         studiu individual – 14 ore 

                         Autor: G. Crăciun, conf.univ, dr. 
   

Scopul şi sarcinile disciplinei Protecţia civilă ţin să completeze cunoştinţele şi deprinderile 

practice ale viitorilor specialişti vizate de noile orientări şi principii de organizare a protecţiei 

populaţiei, bunurilor materiale şi valorilor culturale în situaţii excepţionale. 

 

Tema 1. Principii generale de organizare a Protecţiei Civile în R. Moldova 

Tema 2. Organizarea , structura şi misiunile Protecţiei Civile în R. Moldova 

Tema 3. Situaţii excepţionale posibile în R. Moldova pe timp de pace şi război. Urmările 

calamităţilor  naturale şi catastrofelor 

Tema 4. Modalităţi de organizare şi efectuare a acţiunilor în vederea asigurării protecţiei populaţiei 

şi proprietăţii în situaţii excepţionale 

Tema 5. Aparataj de cercetare radioactivă şi chimică. Control dozimetric 

Tema 6. Principii şi măsuri de combatere a consecinţelor grave în focarele situaţiilor excepţionale 

Tema 7. Principii de organizare a măsurilor de salvare – deblocare în focarele situaţiilor 

excepţionale 

Tema 8. Traumatismele şi maladiile drept consecinţe ale situaţiilor excepţionale : 

Generalizări privind traumatismele 

Clasificarea traumatismelor 

Clasificarea plăgilor şi primul ajutor medical 

Clasificarea hemoragiilor şi hemostaza provizorie 

Clasificarea fracturilor şi primul ajutor medical 

Arsurile, degerăturile, electrocutarea, intoxicaţiile alimentare şi primul ajutor medical 

Focarele epidemice şi combaterea maladiilor infecţioase                                                                    

Tema 9. Maladiile sexual – transmisibile 
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Tema 10. Efectele produse asupra oamenilor de factorii distructivi ai armei nucleare şi avariilor cu 

caracter tehnologic 

 

*   * 

* 

 

 

 

 

 

 


