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Stimaţi studenţi,

Facultatea  de  contabilitate  şi  informatică  economică din  cadrul  Universităţii 
Cooperatist-Comerciale  din  Moldova  (UCCM),  prin  preocuparea  majoră  în  formarea 
generaţiilor de noi specialişti de înaltă calificare în domeniul economiei şi al cooperaţiei de 
consum,  dezvoltă  şi  menţine  o  atmosferă  de  studiu  şi  creaţie,  promovează  un  spirit  
universitar pe care urmează să-l descoperiţi prin  parcursul Dumneavoastră în calitate de 
studenţi,  să-l cultivaţi,  să-l aplicaţi  şi  să-l trăiţi,  derivând din aceasta o formă aleasă de 
gândire şi conduită intelectuală.

Ghidul studentului este un document-călăuză care vine să Vă sprijine în  demersul de 
formare  profesională.  Studiindu-l  cu  atenţie,  veţi  reuşi  să  descoperiţi  esenţa  ştiinţelor 
predate/învăţate  în  domeniul  respectiv,  în  cadrul  unui  sistem  de  valori  ce  conduc  la 
performanţe şi excelenţă, incluzând realizare, contribuţie, autodepăşire, creativitate, calitate  
şi oportunitate, toate întrunind o frumoasă afirmare de sine.

Conştientizând imperativul  de  a  crea  o  Europă a  cunoaşterii,  unanim recunoscut 
drept factor prioritar în dezvoltarea umană, socială şi economică, s-a resimţit nevoia unirii  
eforturilor mediului  academic din cadrul UCCM în constituirea unui sistem educaţional 
comparabil,  compatibil,  competitiv  şi  atractiv,  bazat  pe cunoaştere şi  cercetare,  care să  
asigure realizarea expectanţelor de formare intelectuală a studenţilor, prezentând dovada 
unei  veritabile  etichete morale şi culturale. 

Ghidul  studentului,  specialitatea  361.1Contabilitate,  reprezintă  un  suport  pentru 
orientarea profesională şi încadrarea studenţilor în procesul de învăţământ din universitate,  
în contextul  specificului  domeniului  de formare,   încadrat  într-un sistem de învăţământ 
superior deschis şi flexibil. Respectarea prevederilor Ghidului asigură oportunităţi pentru 
mobilitatea academică în procesul de  formare a Dumneavoastră, în baza unui program de 
instruire prin utilizarea Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS). 

Traseul educaţional din cadrul UCCM cuprinde o serie de discipline fundamentale şi 
de specialitate, obligatorii şi opţionale. Acumularea numărului de credite de către student  
la fiecare disciplină, modul în cadrul unei perioade academice prestabilite prezintă dovada 
cunoştinţelor, abilităţilor şi competenţelor acumulate în procesul de studiu şi  constituie un 
indicator al calităţii formării profesionale. 

Activitatea didactică a UCCM este orientată spre pregătirea specialiştilor moderni,  
eficienţi, deschişi spre noi experienţe, formare de competenţe profesionale, care să poată 
promova într-un mod persuasiv cele mai înalte valori moral–spirituale, general–umane şi  
naţionale. 

Facultatea de contabilitate şi informatică economică este alegerea pe care aţi făcut-
o în procesul de orientare profesională, Vă marchiază viitorul şi asigură toate oportunităţile  
de formare. 

Implicarea  eficientă  în  activităţile  didactice,  realizarea  cursurilor  şi  lucrărilor 
practice, vor constitui dovada exigenţei  faţă de propria persoană şi faţă de planurile de 
viitor. 

Vă dorim, bun venit, incursiune cît mai reuşită în statutul de student,  perseverenţă,  
insistenţă,  dârzenie  şi  curaj,  iniţiativă  şi  creativitate  în  formarea  profesională  a 
Dumneavoastră.

LARISA  ŞAVGA,
prof.univ., dr.hab., rector UCCM
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Informaţii despre Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova

       Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova (UCCM) a fost înfiinţată 
în  anul  1993 de  către  Guvernul  Republicii  Moldova  (Hotărârea  din  22  iunie  1993, 
nr.376) şi Conducerea Moldcoop (Hotărârea din 24 iunie 1993, pr.verb. nr.10 pct.5), 
este  acreditată prin Hotărârea Colegiului Ministerului Educaţiei şi Tineretului nr.11.3 
din 29 noiembrie 2007 (Certificat de acreditare Seria AU Nr.000130) şi posedă Licenţa 
Camerei de Licenţiere din Republica Moldova Seria A MMII Nr.029073 reperfectată la 
18.06.2008, este acreditată ştiinţific de Consiliul Naţional pentru acreditare şi atestare 
(Certificat de acreditare a organizaţiei din sfera ştiinţei şi  inovrii Seria A Nr.004) în 
baza Hotărârii Comisiei de acreditare a CNAA nr. AC-06/2 din 12 noiembrie 2009, este 
membru afiliat al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (Certificat de membru al Academiei 
de Ştiinţe a Moldovei, Seria MA nr.04 din 29 iulie 2010). UCCM este unica instituţie de 
învăţământ superior din republică specializată în pregătirea specialiştilor în  domeniul 
comerţului. 

UCCM este membru al Memorandumului Instituţiilor cooperatiste de învăţământ 
universitar din spaţiul CSI din 1995, al Asociaţiei Mondiale a Universităţilor din 1999, 
Asociaţiei  Internaţionale  a  Învăţământului  Comercial-Economic  din  2000  şi  al 
Asociaţiei Internaţionale a Merceologilor şi tehnologiilor  din 2006.

 UCCM  din  2006  a  purces  la  implementarea  Sistemului  de  Management  al 
calităţii în baza standardului ISO 9001:2000. În februarie 2009 a fost certificată extern, 
obţinând certificatul nr.6986 din 16 februarie 2009 pentru implementarea şi menţinerea 
SMC în serviciile educaţionale universitare şi în ianuarie 2010 s-a efectuat tranziţia la 
noul standard ISO 9001:2008. Certificarea a fost efectuată de către SRAC - Organism 
de certificare a sistemelor de management din România în parteneriat cu IQNet (The 
International  Certification  Network).  În  februarie  2012  UCCM  a  fost  recertificată 
extern,  implementează,  menţine  şi  dezvoltă  Sistemul  de  Management  al  calităţii 
conform condiţiilor standardului ISO 9001:2008.
       Universitatea Cooperatist-Comercială  din  Moldova întruneşte  3  facultăţi: 
Management  şi  drept,  Marketing  şi merceologie,  Contabilitate  şi  informatică  
economică  şi 9  catedre  universitare;  dispune  de  corp  profesoral  didactic  de  înaltă 
prestaţie  profesională,  inclusiv  42  de  doctori  şi  doctori  habilitaţi,  conferenţiari  şi 
profesori universitari. Actualmente contingentul constituie peste 2000 de studenţi, dintre 
care peste 900 la studii cu frecvenţă redusă, peste 200 de masteranzi şi 18 doctoranzi.

Constituită  ca  un  centru  educaţional  modern  şi  de  cercetare-dezvoltare, 
Universitatea  Cooperatist-Comercială  din  Moldova  deţine  poziţia  de  lider  şi 
coordonator  în  domeniul  învăţământului  superior  comercial-economic  din  ţară, 
promovându-se  în  realizarea  programelor  educaţionale  într-un  spectru  larg  de 
specialităţi  cu  precădere  în  domeniile  merceologie  şi  comerţ,  tehnologie  şi 
managementul  alimentaţiei  publice,  marketing  şi  logistică,  achiziţii,  business  şi 
administrare,  contabilitate, finanţe şi bănci,  economie mondială şi  relaţii  economice 
internaţionale, informatică economică, drept, servicii, turism ş.a.
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Universitatea Cooperatist-Comercială  din  Moldova  implementează  prevederile 
Declaraţiei de  la  Bologna  şi  se  aliniază   standardelor  educaţionale  europene,  ce 
constituie  un garant  al  calităţii   pregătirii  cadrelor.  În  acest  scop sunt  elaborate  noi 
planuri de învăţământ, se implementează Sistemul European de Credite  Transferabile, 
funcţionează  un nou sistem de  evaluare  a  cunoştinţelor  studenţilor,  este  instituit  un 
sistem  de  autoguvernare  studenţească. Începând  cu  anul  universitar  2005-2006 
instruirea este organizată în 2 cicluri:
            *ciclul I, studii de licenţă cu durata de 3(4) ani  şi alocarea a 180/240 de credite 
de studii;

*ciclul II, studii de masterat cu durata de 2(1,5) ani şi alocarea a 120/90 de credite 
de studii.

UCCM, începând cu a. 2009 a participat în parteneriat cu universităţi din ţară – 
ASEM, UTM, USM, UASM, Universitatea din Comrat şi de peste hotare – Asociaţia 
Universitară  AGRENA  (Rennes,  Franţa),  în  colaborare  cu  Universitatea  Catolică 
Portugheză  (Porto,  Portugalia)  şi  BOKU  University  (Viena,  Austria)  Proiectul  
internaţional TEMPUS 1444544 1–2008-1-FR– JPHES „Dezvoltarea parteneriatului  
cu întreprinderile din Moldova”.  În prezent este în derulare un alt proiect  „Crearea 
reţelei universitare tematice în ştiinţe aplicate şi economice din Republica Moldova”  
516597- TEMPUS- JPCR - 1-2011-1FR.

UCCM  are o infrastructură modernă,  care se completează şi  se perfecţionează 
continuu:  dispune  de  3  blocuri  de  studiu,  40  de  laboratoare  specializate,  9  săli  de 
calculatoare moderne,  conectate  la Internet,  2  săli  multimedia,  Bibliotecă Ştiinţifică, 
dotată cu tehnică de calcul şi literatură de profil în limbile de circulaţie internaţională, 
două  cămine,  Complex  sportiv,  Casă  de  cultură,  punct  medical,  cafenea,  Muzeul 
cooperaţiei de consum şi al învăţământului cooperatist din Republica Moldova. 

Instruirea  aplicativă  a  studenţilor  este  realizată  la  235  de  întreprinderi  şi 
organizaţii de stat, cooperatiste, private şi mixte ale Republicii Moldova (printre care 
organizaţiile  şi  întreprinderile  cooperaţiei  de  consum  din  sistemul  Moldcoop,  S.A. 
„Zorile”, S.A. „Bucuria”, S.A. „Aroma”, S.A. „Franzeluţa”, S.A. „CTC-Tutun”, S.A. 
„Hidropompa”,  S.A.  „QBE  Asito”,  S.A.  „Carmez”,  S.A.  „Viorica-Cosmetic”,  S.A. 
„Busuioc”, S.A. „Moldtelecom”, „Mobiasbanca”, „Moldova Agroindbank”, „Bursa de 
valori”, „Camera de comerţ şi Industrie a RM” etc.), precum şi la unităţile comerciale - 
baze de practică ale instituţiilor cooperatiste de învăţământ superior din spaţiul CSI.
          Universitatea practică schimbul de studenţi cu instituţiile de profil comercial-
economic din străinătate, oferă studenţilor posibilitatea de a studia concomitent la două 
specialităţi, de a însuşi două limbi moderne, de a  face  studii postuniversitare (prin 
masterat şi doctorantură).

UCCM cooperează fructuos cu instituţii de profil comercial-economic din peste 
25  de  ţări,  inclusiv:  Azerbaigan,  Belarus,  Italia,  Kazahstan,  Lituania,  România, 
Federaţia Rusă, Tagikistan, Ucraina etc.                    

Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova este deschisă pentru toţi cei 
care doresc să obţină cunoştinţe temeinice şi să-şi dezvolte competenţele intelectuale şi 
spirituale în domeniul de formare profesională comercial-economic.

8



Informaţii despre facultate
FACULTATEA CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ  

ECONOMICĂ 

Facultatea  asigură  pregătirea  specialiştilor  cu  studii  universitare  de  licenţă  la 
specialităţile:

361.1 Contabilitate
364.1 Finanţe şi bănci
368.1 Cibernetica şi informatica economică
444.3 Informatică aplicată

Toate specialităţile   facultăţii  au fost  acreditate  de  către  Consiliul  Naţional  
pentru Atestare şi Acreditare al Republicii Moldova, fapt care atestă nivelul calitativ 
înalt al procesului didactico-instructiv desfăşurat la facultate.

9

Decan 
CUŞNIR CORINA, 

conferenţiar universitar, 
doctor

Sediul decanatului:
MD 2001, Chişinau, bd. 
Iu.Gagarin, 8, oficiu 401/2
 (+37322)  275346

Facultatea  Contabilitate  şi  Informatică 
Economică  a  fost  fondată  în  anul  1997 şi 
pregăteşte specialişti de înaltă calificare în domeniul 
economiei.

Misiunile  principale  ale  facultăţii:  formarea 
resurselor de cadre înalt calificate pentru cooperaţia de 
consum  şi  economia  naţională  a  republicii;  înnoirea 
permanentă  a  cunoştinţelor  economice  şi  spiritului 
gândirii  libere; colaborarea permanentă cu facultăţile şi 
catedrele similare ale instituţiilor de învăţământ superior 
din republică şi de peste hotare. 

Catedrele facultăţii:

Contabilitate şi audit;

Finanţe şi bănci; 

Informatică  economică  şi 

Matematică.

Studii în masterat:

361.1.1 Contabilitatea în comerţ
364.1.1 Administrarea financiar-bancară
368.1.1. Tehnologii informatice economice 

şi de programare moderne

Studii în doctorantură:
08.00.10 Finanţe, monedă şi credit
08.00.12 Contabilitate; audit; analiza 

economică
08.00.13 Metode economico-matematice 

(informatică economică)



Calendar universitar
(Graficul procesului de studii)

Semestrul de toamnă                         15 săptămâni       
Sesiunea de iarnă                                 3 săptămâni

Sesiunea suplimentară de iarnă         1 săptămână

Vacanţa  de iarnă, inclusiv 

Vacanţa de Crăciun                             2 săptămâni 

Semestrul de primăvară                    15 săptămâni 
Vacanţa  de Paşti                                 1 săptămână

Sesiunea de vară                                   3 săptămâni

Sesiunea suplimentară de vară          1 săptămână
Vacanţa  de vară                                  9 săptămâni

Semestrul  de primăvară pentru 

studenţii  absolvenţi                           15 săptămâni           
Practica de producţie                         10 săptămâni

Practica de licenţă                                5 săptămâni
Examene de licenţă                               3 săptămâni
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Programul de licenţă 361.1 - Contabilitate

Descriere generală

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

• liceale (bacalaureat);
• medii de specialitate;
• superioare (de licenţă).

Scopuri  educaţionale  şi  profesionale  –  Dezvoltarea  şi  obţinerea  de  către  student  a 
următoarelor competenţe:

− Cunoaşterea,  înţelegerea  şi  utilizarea  conceptelor,  teoriilor,  principiilor  şi 
metodelor fundamentale de investigare şi prospectare specifice  economiei;

− Activitatea contabilă şi de analiză economico-financiară la entităţile din diferite 
ramuri şi  sfere a economiei  naţionale (industrie,  comerţ,  transport,  construcţie, 
agricultură, cooperaţia de consum, instituţie  bugetară, bancară, etc.);

− Elaborarea  politicii  de  contabilitate  pentru  programarea  proceselor  de 
contabilitate şi  prezentării  rapoartelor  financiare  şi  fiscale  la orice entitate  din 
diferite domenii de activitate;

− Capacitatea  de  organizare a  contabilităţii  în  conformitate  cu prevederile  Legii 
Contabilităţii,  Standardele  Naţionale  şi  Internaţionale  de  Contabilitate  şi 
Raportare Financiară precum şi altor acte legislative şi normative în domeniu;

− Conceperea,  organizarea şi  gestionarea funcţiilor de auditor,  controlor,  cenzor, 
inspector  în  subiecte  economice,  instituţii  financiar-bugetare,  în  Inspectoratul 
fiscal,  Centrul combaterii  crimelor economice şi corupţiei, în diferite asociaţii, 
firme şi organizaţii;

− Operaţionalizarea programelor de management proceselor activităţii economico-
financiare a întreprinderilor;

 Cerinţe şi reglementări pentru  calificare – Calificarea se acordă studentului care:
• demonstrează cunoştinţe avansate în domeniul ştiinţelor economice;
• poate aplica cunoştinţele obţinute în domeniul  de formare profesională - 

contabilitate;
• demonstrează  capacitatea  de  a  argumenta  şi  a  soluţiona  problemele  din 

domeniul contabilităţii, controlului şi analizei economice;
• dispune de  abilitatea să  utilizeze  concepte,  principii  şi  metode  specifice 

cercetării în contabilitate, audit şi control pentru fundamentarea politicilor 
contabile conform legislativului şi normativului în domeniu;

• demonstrează  capacitatea  utilizării  tehnologiilor  informaţionale 
contemporane  pentru  obţinerea,  transmiterea  şi  prelucrarea  informaţiilor 
economico-financiare;
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• are  abilitatea  de  organizare  a  contabilităţii,  controlului  şi  raportării 
financiare în cooperativele şi organizaţiile cooperaţiei de consum reeşind 
din specificul structural al sistemului şi tipul lui de proprietate;

• specialistul  cu  studii  superioare  de  licenţă  dispune  de  o  pregătire 
fundamentală de ordin economic, contabil, comercial şi de capacitatea de a-
şi renova cunoştinţele prin orice forme în continuu şi de sinestătător.  

Domeniul general de studiu  – Ştiinţe economice.
Finalităţile de studiu – programul include 59 unităţi de curs, grupate în următoarele 

componente:

• Discipline fundamentale – F - (48 credite, 14 unităţi de curs) – acumularea de 
către studenţi a cunoştinţelor de bază şi a informaţiei necesare pentru asimilarea 
cunoştinţelor  în domeniul de formare profesională – contabilitate;

• Discipline de formare a abilităţilor şi competenţelor generale – G - (10 credite, 5 
unităţi de curs); Discipline de orientare socio-umaniste – U - (17 credite, 7 unităţi 
de curs)  – cultivarea la viitorul  specialist  a  deprinderilor  de a  învăţa,  cerceta, 
analiza,  expune efectiv  oral  şi  în  scris,  inclusiv prin intermediul  tehnologiilor 
informaţionale  în  domeniul  de  formare  profesională  -  contabilitate,  precum şi 
formarea  unui  orizont  larg  de  cultură  juridică,  sociologică,  psihologică  şi 
economică,  care i-ar permite să-şi asume responsabilităţi  şi  să se poată adapta 
operativ şi eficient la modificările ce au loc în societate;

• Discipline  de  orientare  spre specializare  – S -  (75  credite,  33  unităţi  de  curs 
inclusiv: opţionale – A - 20 credite, 13 unităţi de curs; AO - 2 stagii de practică, 
14  credite,  examenul  de  licenţă  –  7  credite)  –realizează  obiective  formative, 
asigură  asimilarea  de  cunoştinţe  la  nivel  ştiinţific  şi  creator  contemporan, 
orientate spre formarea identităţii profesionale a studentului.

Profilurile ocupaţionale ale absolvenţilor
Specialistul în contabilitate va fi  apt să activeze în următoarele direcţii profesionale: 
întreprinderi şi organizaţii din diferite ramuri şi sfere ale economiei naţionale, inclusiv 
de  comerţ,  producere,  prestări  de  servicii  precum şi  în  instituţii  financiar  bugetare, 
bancare,  de  revizie  şi  control,  inspectoratul  fiscal,  centrul  combaterii  crimelor 
economice  şi  corupţiei  şi  alte  organe,  inclusiv  la  întreprinderi  şi  cooperative  din 
sistemul cooperaţiei de consum.

Studentul absolvent poate activa în calitate de: contabil, contabil-şef, controlor, 
cenzor,  inspector,  economist,  finanţist,  manager  la  nivel  de  întreprindere,  firmă, 
asociaţie  şi  alte  organe  financiar-economice  din  economia  naţională  a  Republicii 
Moldova.
Accesul  la  continuarea  studiilor  –  Deţinătorii  diplomei  de  licenţă  în  domeniul  
Contabilitate pot:

• urma studiile de masterat;
• urma un alt program de masterat;
• avea oportunităţi (învăţământ pe parcursul întregii vieţi).
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Reguli de examinare, evaluare şi notare
• Programul  de  studii  prevede  următoarele  tipuri  şi  forme  de  evaluare  a 

cunoştinţelor, capacităţilor teoretice şi deprinderilor practice:
-    evaluare periodică pe parcursul  întregului  semestru la lucrările  practice şi  de 
laborator, tezelor de an în scopul estimării competenţelor specifice şi instrumentale;
-    două  evaluări  intermediare  în  semestru  la  fiecare  unitate  de  curs,  în  scopul 
stabilirii  nivelului  şi  ritmului  de  acumulare  a  cunoştinţelor  de  către  studenţi, 
rezultatele cărora constituie parte componentă a evaluării  finale a unităţii  de curs 
respective;
-   evaluarea stagiilor de practică în scopul aprecierii competenţelor sistematice;
-   evaluarea finală semestrială menită să aprecieze gradul de însuşire a unităţii de 
curs.

Cerinţe la absolvire
• Examenul  de  licenţă  include  o  probă  de  profil,  o  probă  de  specialitate  şi 

susţinerea tezei de licenţă, care se organizează şi se desfăşoară în conformitate cu 
actele  normative  în  vigoare  şi  se  realizează  într-o  singură  sesiune  la  finele 
ultimului semestru al studiilor de licenţă.

• Se admit la examenul de licenţă, studenţii care au realizat integral programul de 
studii şi au acumulat 171 credite ECTS obligatorii pentru acest program. În anul 
universitar 2010 - 2011 probele se vor susţine la: disciplina fundamentală - Teoria 
economică; modulul de specialitate – Contabilitate.

• Teza de licenţă constituie o investigaţie sistematică din domeniul Contabilitate şi 
analiza activităţii economico-financiare, utilizând studiul critic al problemei. În 
teză  se  implică  actualitatea  temei,  descrierea  obiectului  şi  problemelor  de 
cercetare, formularea ideilor şi căilor de perfecţionare a contabilităţii şi metodelor 
de analiză economică. 

Studentul care a realizat o teză de licenţă va fi capabil:
• Să elaboreze politica de contabilitate şi  fiscalitate la întreprindere, organizaţie, 

asociaţie, firmă;
• Să utilizeze principiile şi caracteristicile calitative ale contabilităţii şi raportării 

financiare  în  baza  cerinţelor  prevăzute  de  Legea  contabilităţii  şi  Standardelor 
Internaţionale şi Naţionale de Contabilitate;

• Să  aplice  relaţiile,  instrumentele,  reglementările  şi  mecanismele  financiare  şi 
contabile;

• Să utilizeze elementele raţionale de organizare a proceselor tehnologice celor mai 
performante în efectuarea contabilităţii şi raportării financiare la nivel operativ, 
corect şi oportun;

• Să  majoreze  nivelul  de  eficientizare  privind  automatizarea  şi  creşterea 
productivităţii muncii contabile;

• Să aplice  peste  tot  legislaţia  contabilităţii  şi  actele  normative  prin respectarea 
convenţiilor fundamentale şi principiilor de bază ale contabilităţii şi rapoartelor 
financiare;
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• Să aplice  metodica,  tehnica  şi  modul  de  analiză  economica  pentru  elaborarea 
măsurilor legate de planificare şi prognozare a activităţii economice;

 Pentru evaluarea componentelor examenului de licenţă nu se utilizează zecimi în 
notare, iar nota minimală de promovare este „5”.

 Probele  examenului  de  licenţă  se  susţin  oral.  Subiectele  sunt  prezentate  la 
cunoştinţa studenţilor cu o lună înaintea susţinerii primei probe.

Forma de instruire – învăţămînt de zi, cu frecvenţă redusă.
Administrator de program–Doctor habilitat, profesor universitar T. Tuhari

Diagrama structurală a programului cu indicarea creditelor
  Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Nr. de credite 

ECTS
Anul I de studii 

U.01.O.001 Filosofie 5
F.01.O.002 Matematici aplicate în economie 4
F.01.O.003 Sisteme electronice de calcul economic 6
U.01.O.004 Cultura şi civilizaţie europeană 4
G.01.O.005 Limba străină de afaceri I 5
F.01.O.006 Teorie economică I (microeconomie) 4
F.01.O.007 Istoria şi teoria cooperaţiei de consum 2

G.01.OE.008 Educaţia fizică I *** 4
F.02.O.009 Teoria probabilităţii şi statistica matematică 6
F.02.O.010 Teorie economică  II (macroeconomie) 5
F.02.O.011 Baze de date şi sisteme expert 5
G.02.O.012 Limba străină de afaceri II 6
S.02.O.013 Bazele contabilităţii 4
U.02.O.014 Bazele statului şi dreptului 2
U.02.O.015 Dreptul afacerilor 2

Total  credite anul I 60
Anul II de studii

F.03.O.017 Finanţe 5
S.03.O.018 Merceologie comercială a mărfurilor alimentare 6
S.03.O.019 Contabilitate financiară I 6
F.03.O.020 Statistica economică 4
S.03.O.021 Control şi audit financiar 3

Pachet I
F.03.A.022 Management 4
F.03.A.023 Managementul financiar
F.03.A.024 Managementul serviciilor

Pachet II
U.03.A.025 Mediul european de afaceri 2
U.03.A.026 Construcţia şi economia europeană

G.03.OE.027 Comunicare în afaceri
S.04.O.028 Contabilitatea financiară II 6

S.04.O.029
Modulul I
Contabilitate în comerţ 4

S.04.O.030 Automatizarea contabilităţii (1 C) 2
Modulul II
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S.04.O.031 Contabilitatea impozitelor 3
S.04.O.032 Contabilitatea bancară şi bugetară 3
U.04.O.033 Etica profesională 3
S.04.O.034 Teza de curs la S.03.O.019, S.04.O.028

Pachetul I
F.04.A.035 Marketing 3
F.04.A.036 Marketingul serviciilor

Pachetul II
S.04.A.037 Organizarea şi tehnologia comerţului 6
S.04.A.038 Organizarea şi tehnologia serviciilor
G.04.OE.039 Protecţie civilă ***

                           Total  credite anul II 60
Anul III de studii

Modulul I
S.05.O.040 Contabilitate de gestiune 4
S.05.O.041 Organizarea contabilităţii 2
S.05.O.042 Contabilitatea financiară III 4
S.05.O.043 Analiza activităţii economico-financiare 6

Pachetul I
S.05.A.044 Standardele naţionale de contabilitate 6
S.05.A.045 Standardizarea contabilităţii în ţări dezvoltate

Pachetul II
S.05.A.046 Contabilitate în ramuri ale economiei naţionale 4
S.05.A.047 Contabilitatea operaţiilor în construcţii

Pachetul III
S.05.A.048 Economia întreprinderii 4
S.05.A.049 Economia cooperaţiei de consum
S.05.A.050 Economia serviciilor
S.05.A.051 Economia comerţului

                           Total  credite anul III 60
Total pe ani de studii 180

Discipline la liberă alegere
Nr.d/o Denumirea unităţii de curs Nr. de credite 

ECTS
1 Introducere în specialitate -
2 Limba română (pentru alolingvi) 2
3 Limba străină II 2
4 Sport şi educaţie fizică(secţii sportive) -
5 Geoeconomie 2
6 Doctrine economice 2
7 Bazele cercetărilor ştiinţifice -
8 Managementul calităţii 2
9 Integrare economică europeană 2
10 Auditul intern 2
11 Convergenţe contabile internaţionale 2
12 Contabilitatea internaţională 2
13 Iniţierea afacerii 2
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Caracteristica succintă a disciplinelor de studii din 
planul de învăţământ la specialitatea 

361.1 Contabilitate

Catedra  Economie şi administrare

Istoria şi teoria cooperaţiei de consum
*FO; C-I; S-I; Ex; Cr.-2

Se studiază etapele principale de dezvoltare a  
cooperaţiei  de  consum în ţinutul  nostru,  trăsăturile  ei  
specifice şi evidenţierea formelor de activitate din trecut  
ce  pot  fi  de  real  folos  actualmente.  Cursul  ajută  
absolventul  să  se  adapteze  cu  uşurinţă  la  realitatea  
vieţii,   să-şi  apere  propriile  interese  socio-economice.  
Principiile  cooperatiste  percepute  de  către  tineretul  
studios vor contribui la implementarea lor în practică, la  
stabilirea unor relaţii de piaţă cu caracter umanistic, la  
protecţia mişcării cooperatiste.  

Limba  de predare:  română şi  rusă.
E. Graur, dr.,conf. univ.

Teorie economicã I (microeconomie)
FO; C-I ; S-I; Ex; Cr.-4

Cursul oferă un ansamblu de teorii, concepte,  
principii,  cu  ajutorul  cărora  poate  fi  înţeleasă  şi  
explicată adecvat realitatea economică. Microeconomia  
urmăreşte cunoaşterea principiilor de comportament al  
agenţilor  economici  (producători  şi  consumatori),  
înţelegerea proceselor fundamentale care au loc la nivel  
microeconomic,  precum  şi  formarea  unor  abilităţi  de  
aplicare practică a cunoştinţelor acumulate. Domeniile  
principale  sunt:  deciziile  întreprinzătorilor  pentru  
optimizarea  producţiei,  alegerile  raţionale  ale  
consumatorilor, funcţionarea diferitelor tipuri de pieţe şi  
formarea preţurilor etc.

Limba  de predare:  română şi  rusă.
C.Tcaciuc, conf. univ., dr.

Teorie economicã II (macroeconomie)
FO; C-I; S-II; Ex; Cr.–6

Cursul  are  drept  obiectiv  general  formarea  
gândirii  economice  contemporane,  studiază  mărimile  
globale  dintr-o  economie,  numite  agregate,  
interdependenţele  dintre  diferite  variabile  globale  ale  
economiei  şi  sistemul  economic  în  totalitatea  sa,  
principiile  funcţionării  economiei  naţionale  ca  un  tot  
unitar.  Cele  mai  importante  categorii  studiate  sunt:  
nivelul general al preţurilor, oferta şi cererea agregată,  
venitul  naţional,  ocuparea şi  şomajul,  inflaţia şi  masa  
monetară, deficitul  bugetar şi datoria publică, balanţa  
de  plăţi  externe,  tendinţele  dominante  în  dezvoltarea  
economiei

Limba  de predare:  română şi  rusă.
C.Tcaciuc, conf. univ., dr.

FO  - discipline fundamentale    obligatorii; 
GO  - discipline  generale   obligatorii;
GA  - discipline  generale    opţionale; 
UO  - discipline socio-umane    obligatorii;
UA  - discipline  socio-umane opţionale; 
SO  - discipline  de specialitate    obligatorii;
SA  - discipline  de specialitate opţionale;
L  -   discipline la liberă alegere 
C  -  anul de studii;

S  -   semestru;
Ex  -  examen;
Cr -  credite de studiu.

Economia cooperaţiei de consum
SA;C-III; S-V; Ex; Cr.-4

Scopul  cursului  este  de  a  forma  la  studenţi  
competenţele necesare pentru a evalua, a justifica şi a  
face concluziile necesare privind realizările economice  
ale  întreprinderilor  din  diverse  ramuri  de  activitate  
economică, în special a celor din sferele de activitate în  
sistemul  cooperatist  –  comerţ,  producere,  alimentaţie  
publică,  achiziţii  etc.  Cursul  include  studiul  privind  
întreprinderea ca element-cheie al dezvoltării economice  
a  societăţii,  aprecierea  rezultatelor  concrete  ale  
activităţii sale economice şi coraportul lor cu resursele  
antrenate,  efectele  sociale  şi  economice  obţinute,  
investiţiile necesare pentru dezvoltare  ulterioară. 

Limba  de predare:  română şi  rusă.
C Melinte, conf. univ., dr.

Economia întreprinderii
SA; C-III; S-V;  Ex; Cr.-4

Cursul  se  axează  pe  studierea  teoriei  şi  
practicii  activităţii  economice  în  strânsă  legătură  cu  
exigenţele fundamentării  şi  luării  deciziilor în vederea  
funcţionării eficiente a întreprinderii. El include studiul  
formelor  organizatorice,  funcţiilor,  problemelor  
acumulării  şi  utilizări  eficiente  a  resurselor  în  scopul  
desfăşurării activităţii economice a întreprinderii cu un  
rezultat economic maxim.

Limba  de predare:  română şi  rusă.
O. Sîrbu, conf. univ., dr.,
C. Melinte, conf. univ., dr.

Economia comerţului
 SA; C-III; S-V; Ex; Cr.-4

Cursul  Economia  comerţului  prevede  crearea  
cadrului  de  competenţe  în  domeniul  activităţii  
comerciale  atît  la  nivel  de  ramură,  cât  şi  la  nivel  de  
întreprindere comercială. 

Disciplina formează specialistul prin edificarea  
cadrului conceptual al activităţii comerciale, evaluează  
sferele  relaţiilor  comerciale  în  economia  naţională,  
cadrul specific de activitate în comerţul en-detail şi en-
gros,  problemele  actuale ale comerţului  din Republica  
Moldova.

 Funcţionarea ramurii de comerţ este studiată  
focalizat nemijlocit prin prisma întreprinderii concrete,  
în special prin caracteristica acesteia, prin intermediul  
indicatorilor  specifici  cantitativi  –  cifra  de  afaceri,  
stocuri,  costuri,  profit  etc.,  calitativi  –  productivitate,  
rentabilitate,  costuri  unitare  etc.  Includerea  în  
programul cursului „Economia comerţului” a studiilor  
de caz axează studenţii pe formarea competenţelor lor  
profesionale analitice şi de generalizare a cunoştinţelor  
teoretice şi practice în domeniul comerţului.

Limba  de predare: română şi  rusă.
 C Melinte, dr., conf. univ.
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Economia serviciilor
SA; C-III; S-V; Ex; Cr.-4

În  cadrul  disciplinei  “Economia  serviciilor”  
este prevăzută studierea  conceptelor fundamentale ale  
proceselor  economice  din  sfera  serviciilor,  
interacţiunilor  acesteia  în  structura  activităţilor  
economice,  precum  şi  a  particularităţilor  specifice  
acestui domeniu în ce priveşte evaluarea şi cuantificarea  
indicatorilor  de  analiză  economică  a  activităţii  în  
această  sferă.  Inclusă  în  categoria  disciplinelor  
economice de ramură, aplicate, cursul de “Economie a  
serviciilor”  abordează  problematica  funcţionării  
mecanismului economic în domeniul serviciilor, studiază  
modul  de manifestare a legităţilor  economice  în  acest  
sector,  analizează  contribuţia  serviciilor  în  evoluţia  
economică şi socială a societăţii, la ridicarea nivelului  
de viaţă a populaţiei.

Limba  de predare:  română şi  rusă.
  C Melinte, conf. univ., dr.

Mediul  european de afaceri
U; C-II; S-III; Ex.; Cr.-2

Cursul  abordează  organizarea  şi  activitatea  
economică în cadrul Comunităţii Europene, dezvoltarea  
şi  aprecierea  relaţiilor  economice  şi  instituţional  
economice,  analiza  instrumentelor  de  politică  
economică  europeană,  crearea  imaginii  favorabile  a  
Republicii Moldova în procesul integrării europene. 

Limba  de predare:  română şi  rusă.
V. Gavriliţă conf. univ., dr.

Management
FA; C-II; S-III; Ex; Cr-4

Cursul abordează  conceptul de management şi  
locul acestuia în sistemul ştiinţelor economice, evoluţia  
practicii  şi  gândirii  manageriale  în  condiţii  
concurenţiale,  procesul  managerial  fiind  reflectat  prin  
funcţiile  sale  de  bază,  metodele  şi  tehnicile  de  
conducere,  principiile  de  organizare  a  personalului,  
formarea  echipelor  de  muncă  şi  crearea  condiţiilor  
favorabile pentru activitate.   Scopul este de a antrena  
studentul  în  lumea  administrării  eficiente  a  oricărei  
activităţi şi vieţii personale. 

Limba  de predare:  română şi  rusă.
R. Lapuşin, conf. univ.,  dr.,
E. Graur, conf. univ.,  dr.

Managementul financiar
FA; C-II; S-III; Ex; Cr-4

Cursul abordează conceptele fundamentale ale  
managementului financiar şi unele instrumente specifice  
activităţii  financiare  a  întreprinderii  şi  analiza  
financiară. Studenţii vor fi  capabili a elabora strategii  
financiare ce vor spori competitivitatea întreprinderii în  
cadrul economiei de piaţă.

Limba  de predare:  română şi  rusă.
  O.Sîrbu conf. univ.,  dr.,
 L.Hacina lector superior

Managementul serviciilor
FA; C-II; S-III; Ex; Cr-4

Limba  de predare:  română şi  rusă.

C. Melinte dr., conf. univ.
M.Smolevschi asist. univ.

Cursul  dat  sintetizează  cunoştinţele  de  bază  
referitoare  la  managementul  întreprinderilor  
prestatoare  de  servicii,  integrând   într-un  tot  organic  
aspectele  calitative  şi  cele  cantitative  ce  contribuie  la  
îmbunătăţirea  calităţii  serviciilor.  Prezentarea  
disciplinei  într-o  formă  integrală  relevă  mai  multe  
avantaje, cum ar fi o înţelegere mai clară a conceptelor  
specifice prestării serviciilor, formarea unei imagini de  
ansamblu a problemelor  şi  posibilităţilor  de rezolvare  
din acest sector al economiei, furnizarea de instrumente  
operaţionale  pentru  îmbunătăţirea  sistemelor  de  
prestare a serviciilor, etc.  

Limba  de predare: română şi  rusă. 
        R. Lapuşin, conf. univ., dr. – coordonator,
      M. Smolevscaia, asist. univ.

Doctrine economice
L; C-I; S-II; Ex; Cr.- 2

Disciplina  are  scopul  să  formeze  nemijlocit  
ştiinţa  despre  legile  şi  principiile  vieţii  economice  a  
societăţii.  Obiectivele  disciplinei  oferă  nu  numai  
cunoştinţe  despre  evoluţia  teoriei  economice,  dar face  
posibil şi o cunoaştere mai profundă şi mai completă a  
teoriei economice contemporane cu toate problemele ei. 
Cunoaşterea mecanismului modern al funcţionării vieţii  
economice, a modului de gândire propriu altor popoare,  
“miracolelor economice”, devine astăzi tot mai actuală,  
la  fel  ca  şi  necesitatea  de  a contribui  la  prosperarea  
economiei RM.

Limba  de predare:  română şi  rusă.
                C Melinte, conf. univ., dr.

Integrarea economică europeană
L; C-II; S-IV; Ex; Cr.- 2

Cursul studiază potenţialul economic european în  
dezvoltare,  evoluţia  procesului  integrării  europene,  
precum  şi  politicile  adecvate  de  redimensionare  şi  
reajustare structurală a economiei  Republicii  Moldova  
conform standardelor internaţionale. 
      Limba  de predare: română şi  rusă.
           V. Gavriliţă dr., conf. univ.

Geoeconomice
L; C-I; S-II; Verif; Cr.- 2

Statele membre ale Uniunii Europene au ajuns  
la convingerea ca multe activităţi economice şi sociale  
pot  fi  soluţionate  mai  bine  la  nivel  european decît  la  
nivel  naţional.  Pe  parcursul  creşterii  integrării  
economice a crescut şi voinţa de a conlucra împreună pe  
baza intereselor comune. Disciplina dată are ca obiectiv  
principal  de  a  cerceta  specificul  şi  particularităţile  
economiei  regionale  prin  spectru  profund  absolut  
necesar  formării  unei  viziuni  economice  clare  a  
studentului.

Limba  de predare română şi  rusă.
      S. Moraru, dr., conf. univ.

Construcţia şi economia europeană
UA; C-II; S-III; Ex; Cr-2
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Construcţia  şi  economia  europeană  oferă  
studenţilor  cunoştinţe  necesare  pentru  înţelegerea  
mecanismelor şi  proceselor  specifice ce au loc în UE.  
Larga  paletă  tematică  cuprinsă  în  acest  curs  reflectă  
complexitatea evoluţiei rezultatelor integrării europene  
sub aspect  economic,  politic  şi  social.  Cert  este  că la  
începutul  celui  de-al  treilea  mileniu  UE a  dovedit  un  
succes istoric devenind un pol de atracţie spre care tind  
aşteptările  unor  ţări,  inclusiv  RM,  ce  doreşte  să-şi  
consolideze tânăra democraţie şi
 să-şi  reconstruiască  o  economie  eficientă  şi  
competitivă.

Limba  de predare: română şi  rusă.
C Melinte, dr,.conf. univ.

      
  Iniţiere în afaceri
L; C-III; S-V; Ex; Cr.- 2

Cursul  Iniţierea  în  afaceri  este  elaborat  cu  
scopul  de  a  motiva  şi  de  a  susţine  studentul  în  
dezvoltarea  iniţiativei  de  întreprinzător  şi  oferirea  
suportului informaţional pentru studierea aprofundată a  
bazei  antreprenoriatului,  precum  şi  formarea  
competenţelor şi abilităţilor  de creare şi administrare a  
afacerii proprii. 

 Acest curs de lecţii dă posibilitatea de a motiva  
studentul pentru iniţierea afacerii şi vine cu propuneri  
concrete  creând  un  cadru  teoretico-practic  pentru  
formarea cunoştinţelor. Astfel,  cursul  Iniţierea afacerii  
are  scopul  de  a  forma  studentului  competenţe  în  
iniţierea şi gestionarea afacerii proprii.

Limba  de predare: română şi  rusă.
C. Melinte dr., conf. univ.

Catedra Informatica economică şi matematică 

Matematici aplicate în economie
FO; C-I; S-I; Ex; Cr.-4

Spaţiul  n-dimensional.  Funcţii  de  mai  multe  
variabile.  Limite.  Continuitate.  Derivate  parţiale.  
Diferenţiale.  Extreme  locale  şi  globale.  Extreme  
condiţionate.  Integrale  multiple.  Programare  liniară.  
Metoda  simplex.  Dualitate.  Programe  de  transport.  
Noţiune  de  programare  neliniară.  Sisteme  economice  
închise  şi  deschise.  Modelul  matematic  al  balanţe-lor.  
Ecuaţii  de  echilibru.  Coeficienţi  tehnici  de  producţie.  
Preţuri.  Spaţiul  bunurilor.  Funcţii  de  utilitate.  Relaţii  
producător-consumator. Coeficienţi de elasticitate.

Limba  de predare:  română şi  rusă.
P.Chirilov, conf. univ., dr.,
A. Sandu, conf. univ., dr. 

Teoria probabilităţilor şi statistica matematică
FO; C-I; S-II; Ex; Cr.-4

Experimente.  Evenimente.  Probabilitatea  ca  
măsură  a  posibilităţii  de  măsură  a  posibilităţii  de  
producerea  evenimentu-lui.  Proprietăţile  probabilităţii.  
Probabilităţi  condiţionale.  Independenţă.  Formu-lele:  
probabilităţi totale, Bayes, Bernoulli, Moivre-Lapalace.  
Variabile  aleatoare  discrete  şi  continue.  Funcţia  de  
repartiţie.  Densitatea  de  repartiţie.  Caracteristice  
numerice:  momente,  valoarea  medie,  dispersia.  
Variabile aleatoare bidimensionale. Moment, coeficient  

de  corelaţie.  Populaţie  statistică,  selecţie.  
Caracteristicile  selecţiei:  media,  dispersia.  Distribuţii  
teoretice şi experimentale. Ajustare lini-ară. Interval de  
încredere.  Noţiuni  din  teoria  estimării,  verificarea  
ipotezelor statistice. 

Limba  de predare:  română şi  rusă.
V. Marin, conf. univ., dr.,

 
Statistica economică

FO; C-II; S-III; Ex; Cr.-4
Obiectul  de  studiu  şi  metodele  statistice.  

Observarea  statistică.  Prelucrarea  datelor.  Serii  
numerice.  Tabele  statistice.  Forme  de  reprezentare  
grafică  a  informaţiilor.  Indicator  statistic.  Mărimi  
absolute  şi  relative.  Media  aritmetică,  geometrică,  
armonică,  pătratică  şi  cronologică.  Mărimi  medii  de  
poziţie. Indicatorii simpli şi sintetici ai variaţiei. Selecţia  
statistică. Serii cronologice. Indicii statistici. Clasificări  
şi grupări economice. Statistica populaţiei, ocupării şi a  
şomajului. Statistica avuţiei naţionale. Analiza venitului  
şi a consumului populaţiei. Statistica rezultatelor macro-
economice. Analiza eficienţei social-economice.

Limba  de predare:  română şi  rusă.
A. Mosinţov, lect.sup. univ.

Sisteme electronice de calcul economic 
F0; C-I; S-I; Ex.; Cr.-6

Studierea disciplinei este predestinată pentru a  
face  cunoştinţă  şi  a  însuşi  bazele  generale  de  
funcţionare a sistemelor de calcul economic şi reţelelor  
informatice,  de prezentare şi  manipulare a informaţiei  
ca  date  în  interiorul  calculatorului,  a  sistemelor  şi  
mediilor de operare, redactoarelor de texte, limbajelor  
de  programare  moderne  şi  tabelelor  electronice  de  
calcul.

Limba  de predare:  română şi  rusă.
S. Oprea conf. univ., dr., 

Baze de date şi sisteme expert 
FO; C-II;S-II; Ex., Cr.-5

Disciplina are drept scop primordial însuşirea  
cunoştinţelor  teoretice  şi  obţinerea  deprinderilor  
practice  de  aplicare  în  soluţionarea  problemelor  
informative  economice  a  sistemelor  de  gestiune  a  
bazelor  de  date  (S.G.B.D.).  De  asemenea  se  studiază  
aspectele teoretic şi practic ale sistemelor expert (S.E.)  
şi  bazelor de cunoştinţe,  aplicarea  lor  în soluţionarea  
problemelor informaţionale gestionale economice..

Limba  de predare:  română şi  rusă.
S. Oprea, conf. univ., dr.,

Catedra Finanţe şi bănci

Finanţe 
FO;.C-II; S-III Ex.; Cr.-5

Principalele  aspecte  propuse  pentru  studiu  
permit  de  a  acumula  cunoştinţe  privind  noţiunea  de  
finanţe publice,  sec-torul şi economia publică; formele  
de  manifestare  a  relaţiilor  dintre  stat  şi  agenţii  
economici;  planificarea financiară şi  esenţa pârghiilor  
economico-financiare  de  gestiune  la  nivelul  
macroeconomic. Studiul noţiunilor privind funcţionarea  
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sistemului financiar, examinarea metodelor de utilizare  
a  resurse-lor  financiare  la  nivelul  macro-şi  
microeconomic. 

Concomitent,  o  atenţie  deosebită  se  atrage  
întrebărilor  ce  ţin  de  însuşi-rea  prevederilor  bazei  
legislative  aferente  finanţelor  publice;  clasificării  
veniturilor  şi  cheltuielilor  sectorului  public;  formării  
deprinderilor privind ordinea planificării  principalelor  
categorii de venituri şi cheltuieli ale sec-torului public.  
Nu  sunt  trecute  cu  vederea  problemele  referitor  la  
împrumutul de stat şi datoria publică. 

Limba  de predare:  română şi  rusă.
I. Maxim, conf. univ., dr.,

Catedra Drept şi activitate vamală
Bazele statului şi dreptului

UO;C-I;S-II;Ex.; Cr.-2
Conţinutul  cursului  cuprinde:  Obiective  

generale  ale  disciplinei  şi  principalele  noţiuni  despre  
stat, drept, normă juridică, izvoarele dreptului , sistemul  
de drept, raportul juridic, răspunderea juridică.

Limba  de predare:  română şi  rusă.
L. Catrinici lect. asist. univ.

Dreptul afacerilor
UO; C-I; S-II; Ex; Cr.- 2

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. 

Limba  de predare: română şi  rusă.
L. Dandara, dr., conf. univ.

Catedra Merceologie, expertiza şi marketing al 
mărfurilor

Merceologia comercială a mărfurilor alimentare
SO; C-II; S-III;  Ex; Cr. - 6

Semnificaţia  şi  locul  pe  piaţa  de  consum  a  
mărfurilor  alimentare.  Starea   şi  perspectivele  
dezvoltării  producerii,  consumului  şi  comercializării  
mărfurilor  alimentare  în  R.M.  Normele  raţionale  de  
consum.  Producătorii  şi  furnizorii  principali.  
Clasificarea  generală.  Caracteristica  materiei  prime,  
tehnologia  producerii  şi  obţinerii,  clasificarea  şi  
caracteristica sortimentului, proprietăţile consumiste şi  
factorii  ce  le  determină,  ambalarea,  marcarea,  
transportarea  şi  păstrarea  diferitor  grupe  şi  tipuri  de  
mărfuri  alimentare.  Procesele  ce  au  loc  în  mărfurile  
alimentare pe parcursul păstrării, defectele posibile.
Indicii şi cerinţele faţă de calitate, metodele determinării  
şi  particularităţile  evaluării  indicilor  de  calitate,  
particularităţile comerciale şi ale consumului mărfurilor  
alimentare.

Limba  de predare:  română şi  rusă.
T. Maleca, conf.univ., dr.,

Catedra Marketing, comerţ şi turism
Organizarea şi tehnica comerţului 

SA; C-II; S-IV; Ex.; Cr6

Cursul  permite  studenţilor  de  a  studia  şi  
cunoaşte  cadrul  legal-instituţional  al  comerţului  
interior,  modelele  organizaţionale  şi  structurile  
funcţionale ale comerţului,  organizarea comerţului  en-
gros  şi  en-detail,  asigurarea  transportării  şi  utilizării  
ambalajului  în  procesele  tehnologico-comerciale  şi  de  
distribuţie, organizarea procesului de comercializare şi  
de deservire comercială a cumpărătorilor. 

Limba  de predare:  română şi  rusă.
G. Valovoi, conf. univ., dr.

Marketing
FA; C-II;S-IV; Ex.;Cr.3

Cursul  este  axat  pe  cunoaşterea  şi  definirea  
conceptelor  de  bază  ale  marketingului,  identificarea,  
descrierea  şi  interpretarea  conţinutului  mediului  de  
marketing, comportamentului consumatorului, politicilor  
de produs, preţ, promovare şi plasament.
Studenţii se vor familiariza cu cercetarea pieţei tehnicii  
de marketing, previzionarea cererii consumatorilor prin  
metode de  previziune  pe  termen lung,  mediu şi  scurt;  
programarea activităţii de marketing la întreprinderi şi  
estimarea eficienţei variantelor mixului de marketing la  
întreprinderi.

Limba  de predare:  română şi  rusă.
S. Muştuc, conf. univ., dr.

Marketing serviciilor
FA; C-II; S-IV; Ex.; Cr.3

          Studiul cursului este concentrat pe cunoaşterea  
şi  înţelegerea  afirmării  teoretice  a  marketingului  
serviciilor,  contribuţia  serviciilor  la  procesul  creşterii  
economice,  identificarea  şi  interpretarea  succesiunii  
actelor care definesc procesul decizional de cumpărare  
a serviciilor.
       În consecinţă, studentul va fi în stare să explice  
şi  să  analizeze  factorii  ce  influenţează  strategiile  în  
întreprinderile  de  servicii;  să  sintetizeze  şi  să  
argumenteze mixul de marketing în domeniul serviciilor  
şi să demonstreze particularităţile marketingului turistic,  
financiar, în transport, educaţional, cultural şi sportiv.

 Limba  de predare: română şi  rusă.
       S. Muştuc, dr.,conf. univ.

Organizarea şi tehnologia  serviciilor
SA; C-II; S-IV; Ex; Cr.-6

          Disciplina are ca obiectiv studierea conceptelor  
teoretice  şi  practice  în  domeniul  terţiarului,  
caracteristica compartimentală a lui  (servicii  turistice,  
de transport, comerciale, alimentaţie publică).
           Studentul îşi formează deprinderi şi aptitudini  
de  elaborare  şi  susţinere  a  argumentărilor  eficienţei  
serviciilor, de a colecta informaţii, de a lucra în echipă  
prin circulaţia de informaţii, idei, probleme şi soluţii.
      Limba  de predare: română şi  rusă.

A.Cazacu, lector sup.univ.

Organizarea şi tehnologia  comerţului
SA; C-II; S-IV; Ex; Cr.-6

               Cursul permite studenţilor de a studia şi  
cunoaşte  cadrul  legal-instituţional  al  comerţului  
interior,  modelele  organizaţionale  şi  structurile  
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funcţionale ale comerţului,  organizarea comerţului  en-
gros  şi  en-detail,  asigurarea  transportării  şi  utilizării  
ambalajului  în  procesele  tehnologico-comerciale  şi  de  
distribuţie, organizarea procesului de comercializare şi  
de deservire comercială a cumpărătorilor. 

Limba  de predare:  română şi  rusă.
     G. Valovoi, dr., conf.univ.

Catedra Ştiinţe umanistice şi limbi moderne 

Filosofie
UO; C-I; S-I; Ex; Cr.-5

      În  cadrul  studierii  cursului  de   Filosofie  
studenţii  obţin  cunoştinţe  despre  om  şi  lume,  despre  
existenţă  şi  gândire  însuşind  materiile  referitor  la  
atitudinea practică, cognitivă şi axiologică faţă de lume,  
faţă de conceperea binelui şi răului, despre necesitatea  
înţelegerii  sensului  şi  a  scopului  vieţii  şi  activităţii  
oamenilor. 
     Filosofia contribuie la formarea deprinderilor  
de  a  gândi  şi  a  activa  în  mod  creator,  de  a  utiliza  
cunoştinţele teoretice în activitatea practică. 

      Limba  de predare: română şi  rusă.
     R.Samoteeva, dr., conf. univ.

Limba engleză  de afaceri
GO; C-I; S-I-II; Ex; Cr. -10

            Cursul  se  axează  în  special  pe  studierea  
terminologiei  de specialitate şi  expresiilor cel  mai des  
întrebuinţate  în  menţinerea  unui  dialog,  pentru  
desfăşurarea negocierilor şi la studierea textelor ce ţin  
strict de specialitate.
           La  finele  cursului  studenţii  vor  fi  capabili  să  
vorbească fluent folosind expresiile şi termenii studiaţi  
pe  parcursul  semestrului.  Cursul  reflectă  lexicul  de  
afaceri.
       Textele  sunt  selectate  din  diferite  surse  
originale,  ceea  ce  garantează  modernitatea  şi  
naturaleţea limbii folosite.

D.Vasilieva, lect.sup. univ.

Limba franceză de afaceri
GO; C-I; S-I- II; Ex; Cr.- 10

          Cursul  vizează  formarea  şi  dezvoltarea  
competenţelor de comunicare (orală şi scrisă) şi a celor  
comportamentale  în  scopuri  profesionale  (prezentări,  
dezbateri,  negocieri,  schimb de  informaţie în  afaceri).  
Conţinutul  cursului  este  axat  pe  acumularea  
vocabularului de specialitate, pe studierea şi practicarea  
unor structuri legate de organizarea mesajului în baza  
subiectelor:  economia  de  piaţă,  întreprinderea  şi  
ambientul  ei,  corespondenţa  comercială,  contractul,  
documente în relaţiile de serviciu, tehnici şi instrumente  
de plată etc.

V. Scutelniciuc, dr., conf.univ.

Limba engleză II
L; C-I-II; S-II-IV; Ex; Cr.-8

      Cursul  respectiv  este  fundamentat  pe  câteva  
obiective  referenţiale:  de  a  familiariza  studenţii  cu  
termenii de bază din lexicul englez, de a oferi posibilitate  
studenţilor  să-şi  consolideze  şi  să-şi  dezvolte  

competenţele  de  comunicare  în  limba  engleză  prin  
însuşirea  structurilor  gramaticale  şi  a  lexicului  nou  
pentru a putea citi, înţelege, traduce corect şi de a forma  
aptitudini  necesare  pentru întreţinerea  unei  conversaţii  
libere în limba engleză.
           D. Vasilieva, lect.sup. univ.

              Limba germană II
L; C-I-II; S-II-IV; Ex; Cr.-8

 Cursul  este  elaborat  pentru  studenţii  
universitari de la toate  specialităţile,  conţinând reguli  
de  citire,  un  set  vast  de  exerciţii  fonetice  şi  teme  
gramaticale  fundamentale:  verbul,  substantivul,  
adjectivul etc., precum şi lexicul pentru însuşirea activă  
a vorbirii monologate şi dialogate. 

Studierea acestui curs contribuie la dezvoltarea  
competenţei  şi  a  performanţei  de  comunicare,  astfel  
încât  studentul  să  posede  abilităţi  de  exprimare  şi  
reprezentări culturale pertinente care îi vor permite să  
înţeleagă  şi  să  se  facă  înţeles  în  diferite  situaţii  de  
comunicare în limba germană. 
                       L. Lupaşcu, asist. univ.

Limba franceză II
L; C-I-II; S-II-IV; Ex; Cr.-8

       Cursul prevede iniţierea în cunoaşterea limbii  
franceze  ca  limbă  străină  secundă.  În  cadrul  acestui  
curs  studenţii  vor  asimila  noţiunile  de  bază  ale  
compartimentelor  limbii  (fonetică,  morfologie,  sintaxă,  
vocabular) şi un volum suficient de unităţi lexicale care,  
îmbinate eficient cu materialul gramatical, vor duce la  
însuşirea tehnicii de citire, la înţelegerea celor citite şi  
la formarea deprinderilor de exprimare scrisă şi orală  
coerentă.

V. Scutelniciuc, dr., conf.univ.

Limba română
 L; C-I-II; S-I-IV; Ex.; Cr.-8

Studierea  disciplinei  are  drept  obiectiv  de  
referinţă atât  cultivarea  la  studenţi  a  capacităţilor  de  
vorbire şi descriere corectă, coerentă în limba română  
(prin  valorificarea  tuturor  compartimentelor  limbii:  
lexical, morfologic, sintactic, ortografic, ortoepic), cît şi  
a  unor  deprinderi  de  comunicare  eficientă,  
indispensabile  fiecărui  om cult,  pentru  a  reda  într-un  
mod corect şi original propriile idei, judecăţi şi opinii.

Limba  de predare:  română. 
                V. Botnarciuc, dr., conf. univ. 

Cultură şi civilizaţie europeană
UO;C-I;S-I; Ex.; Cr.-4

Cursul  studiază  principalele  prevederi  ale  
Tratatelor  Europene,  istoria  creării  şi  structura  
instituţională  a  U.E,  valori  şi  simboluri  europene.  
Extinderea  U.E..  Integrarea  culturii  ţărilor  central  şi  
est-europene în cultura europeană. Cultura românească  
vis`a-vis cultura europeană.

Limba  de predare-  română.
I. Cereş conf.univ.,dr.

Etică profesională 
UO; C-II;S-IV; Ex., Cr.-3
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Etica  profesională  se  ocupă  de  elaborarea  
normelor de comportament civilizat în diferite sfere de  
activitate profesională (drept, management, comerţ etc.).  
Orice  activitate  profesională  dictează  necesitatea  
cunoaşterii  principiilor,  normelor morale  care  stau  la  
baza comportamentului uman.

Limba  de predare:  română şi  rusă.
                V. Socolov  lect. sup. univ.

Protecţie civilă
GOE; C-II; S-IV. Verif.

Are  drept  scop  protecţia  omului  şi  a  bunurilor  
materiale  în  diferite  situaţii  excepţionale  posibile  pe  
teritoriul Republicii Moldova şi în lume.

Se  dau  indicaţii  metodice  pentru  planificarea  
măsurilor  de  combatere  a  calamităţilor  naturale  şi  
tehnogenice,  organizarea  măsurilor  de  salvare,  
mijloacele individuale, colective şi speciale de protecţie  
a populaţiei.

Cursul  prevede  o  studiere  a  traumelor  şi  
maladiilor  ce  pot  avea  loc  în  situaţii  excepţionale,  
acordarea  urgenţei  medicale  şi  reanimarea  activă  a  
persoanelor accidentate în lipsa medicului de către cei  
ce se află în preajma lor.   

      Limba  de predare: română şi  rusă.
          Gh.Craciun, dr., conf. univ.

Educaţie fizică
GOE; C-I; S-I-II; C.

Cursul  prevede  studierea  bazelor  teoriei,  
metodicii  şi  organizării  educaţiei  fizice  şi  sportului,  
procedeelor  tehnice  din  diferite  probe  de  sport  şi  
contribuie  la  dezvoltarea  calităţilor  motrice  de  bază,  
întărirea stării sănătăţii a studenţilor, la acu-mularea şi  
aplicarea cunoştinţelor din domeniul igienei, fiziologiei  
şi  medicinii,  educă  calităţile  moral-volitive  şi  eticii  
sociale. 

Limba  de predare:  română şi  rusă.
Gh.Craciun, conf. univ., dr.

Catedra Contabilitate şi audit

Bazele contabilităţii 
SO; C-I; S-II; Ex; Cr.-6

Obiectivul  disciplinei  constă  în  studierea  
metodologiei  şi  principiilor  modelului  contabil,  a  
proceselor şi funcţiilor acestuia. O atenţie deosebită se  
acordă studierii faptelor economice, efectuării analizei  
prin înregistrarea în conturi, gruparea, sistematizarea şi  
calculul  operaţiilor în aceste conturi.  Prin intermediul  
sintezei  se  pot  determina  informaţii  necesare  de  
eficientizare  a  gestiunii  unităţilor  patrimoniale.  La  
această disciplină se examinează modul de perfectare a  
documentelor  primare  şi  centralizatoare,  a  registrelor  
contabile;  se studiază funcţiile  şi  etapele inventarierii,  
determinarea şi calculaţia costurilor de producţie. 

Limba  de predare:  română şi  rusă.
S.Căpăţînă, lect. sup. univ.,
 V.Fulga, lect. sup. univ.

Standardele contabilităţii
SO; C-III;S-IV; Ex.; Cr.-6

Standardele  naţionale  de  contabilitate  
reprezintă  actele  normative  de  bază,  care  determină  

regulile  de  ţinere  a  contabilităţii  şi  prezentării  
rapoartelor  financiare.  SNC  sunt  elaborate  în  baza  
standardelor  internaţionale  de  contabilitate.  La  1  
ianuarie  2005  sunt  elaborate  şi  puse  în  aplicare  28  
standarde şi 12 comentarii la standarde. 

Disciplina permite acumularea cunoştinţelor de  
către studenţi privind  cerinţele SNC şi Comentariilor la  
SNC  în  baza  studierii  exemplelor  concrete  privind  
aplicarea prevederilor acestora. Cunoaşterea regulilor  
impuse de cerinţele SNC vor asigura o reflectare corectă  
a  operaţiilor  economice  în  contabilitate  de  viitori  
specialişti.

Limba  de predare:  română şi  rusă.
T.Tuhari, prof. univ., dr.hab.,
V.Guţan, lect. sup. univ. 

Automatizarea contabilităţii 
SO; C-II; S-IV; Ex.; Cr.-2

Cursul  prevede studierea particularităţilor de  
ţinere evidenţei contabile automatizat.

Scopul predării disciplinei este de a familiariza  
studenţii  cu  modul  de organizare  şi  ţinere  a evidenţei  
contabile în baza formei de contabilitate automatizată.  
Aceasta permite de a ajusta contabilitatea la cerinţele  
actuale  impuse  de  economia  de  piaţă,  de  a  însuşi  
contabilitatea ca o tehnologie informaţională aparte de  
reflectare  şi  grupare  a  operaţiunilor  economico-
financiare într–o anumită consecutivitate, de prelucrare  
şi păstrare a datelor şi de schimb de date la distanţă. De  
a fundamenta şi de a extinde cunoştinţele studenţilor în  
ţinerea evidenţei contabile la întreprinderi cu utilizarea  
bazelor  de  date  şi  a  programelor  specializate.  De  a  
învăţa  studenţii  desinestătător  să  implementeze  
programele  specializate  în  funcţie  de  specificul  
activităţii întreprinderilor.

Limba  de predare:  română şi  rusă.
T.Tuhari, prof.univ.,dr.hab.,

Contabilitatea financiară (I)
 SO; C-II; S-III; Ex.; Cr.6

În cadrul cursului se prezintă conceptul, scopul  
şi  obiectul  contabilităţii  financiare,  se  explică  
convenţiile şi principiile fundamentale ale contabilităţii.  
În  acest  context  ca  obiect  de  studiu  a  contabilităţii  
financiare  serveşte  înregistrarea  existenţei  şi  
modificărilor  elementelor  rapoartelor  financiare.  În  
partea I a contabilităţii financiare se studiază noţiunile  
de  active  pe  termen  lung,  inclusiv  active  nemateriale,  
materiale  şi  financiare;  se  prezintă  modul  de  
recunoaştere,  evaluare  şi  contabilizare  a  mişcării  
activelor şi  a uzurii  (amortizării)  acestora. Distinct  se  
examinează  modul  de  contabilizare  a  arendei  
operaţionale  şi  finanţate  atât  la  arendator,  cît  şi  la  
arendaş.  În  acest  compartiment  se  descriu  regulile  şi  
metodele  de  evaluare  a  stocurilor,   se  analizează  
documentele aferente operaţiunilor de întrări şi ieşiri a  
stocurilor,  se  explică  modul  de  contabilizare  a  
operaţiunilor privind stocurile de mărfuri şi materiale şi  
reflectarea acestora în registrele contabile.

Limba  de predare:  română şi  rusă.
T. Tuhari, prof. univ., dr.hab., 
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S.Căpăţînă, lect. sup. univ.

Contabilitatea financiară (II)
 SO; C-II; S-IV; Ex.; Cr.6

În compartimentul menţionat se caracterizează  
şi  se  descriu  principiile  de  evaluare  şi  constatare  a  
creanţelor  şi  datoriilor,  se  analizează  modul  de  
perfectare  documentară  a  operaţiunilor  privind  
încasarea  numerarului,  decontările  în  numerar,  se  
examinează modul de ţinere a contabilităţii creanţelor,  
datoriilor şi mijloacelor băneşti în conturile curente în  
valută  naţională  şi  valută  străină,  precum  şi  în  alte  
conturi bancare. Un rol deosebit se acordă contabilităţii  
capitalului  propriu:  identificarea  componentelor  
acestuia,  examinarea  modului  de  înregistrare  în  
contabilitate  a  formării  modificărilor   capitalului  
propriu. 

Limba  de predare:  română şi  rusă.
T. Tuhari prof. univ., dr.hab.,
V.Fulga, lect. sup.univ.

Contabilitatea financiară (III)
 SO; C-III; S-V; Ex.; Cr.4

Evidenţa  consumurilor  şi  cheltuielilor  
întreprinderii constituie unul dintre cele mai importante  
şi  dificile  sectoare  de  contabilitate.  Deaceia  în  acest  
compartiment  se  descriu  regulile  de  evaluare  şi  
constatare  a  consumurilor  şi  cheltuielilor,  se  
examinează modul de contabilizare a acestora pe tipuri  
de activităţi. În aceiaşi ordine de idei, se caracterizează  
modul  de  obţinere,  constatare  şi  contabilizare  a  
veniturilor  pe  tipuri  de  activităţi.  O  atenţie  deosebită  
rapoartelor financiare: specificarea locului acestora în  
sistemul  contabil,  destinaţia,  componenţa şi  utilizatorii  
rapoartelor  financiare,  examinarea  consecutivităţii  
efectuării lucrărilor premergătoare pentru întocmirea şi  
prezentarea rapoartelor financiare.

Limba  de predare:  română şi  rusă.
T. Tuhari, prof. univ., dr.hab.
S.Căpăţînă, lect. sup.univ. 

Contabilitatea în comerţ
SO; C-II; S-IV; Ex.; Cr.4

Obiectivul  disciplinei  constă  în  studierea  
particularităţilor de organizare şi ţinere a contabilităţii  
principalelor  operaţii  în  întreprinderile  de  comerţ  şi  
alimentaţie  publică.  O  atenţie  deosebită  se  acordă  
formării  preţurilor  la  mărfuri  şi  produse  preparate,  
formelor  şi  modului  de  perfectare  documentară  şi  
contabilitate  a  recepţiei  şi  vânzării  mărfurilor  prin  
diferite forme de vânzare: în numerar, prin virament, cu  
mică ridicată, pe credit, în consignaţie.

Distinct  se  examinează  contabilitatea  
schimbului de mărfuri, organizarea evidenţei operative a  
mărfurilor  şi  ambalajelor  în  locurile  de  păstrare  şi  
contabilitate.  Un  rol  deosebit  se  acordă  
particularităţilor  contabilităţii  cheltuielilor  şi  a  
rezultatelor obţinute de aceste întreprinderi.

Limba  de predare:  română şi  rusă.
T.Tuhari, prof. univ., dr.hab., 
I.Maleca, lect. sup. univ., dr.

Analiza activităţii economico-financiare
SO; C-III; S-V; Ex.; Cr.6

Utilizatorii  informaţiei  contabile  interesaţi  de  
activitatea  unităţii  economice  analizează  rezultatele  
financiare,  situaţia  financiară.  Utilizatorii  informaţiei  
contabile  cu  interes  financiar  direct  şi  indirect  
analizează  principalii  indicatori  ce  caracterizează  
activitatea  economică  a  întreprinderii  cu  scopul  de  a  
releva  gradul  de  dezvoltare  a  unităţii,  contribuţia  
acesteia la  nivelul  dezvoltării  economiei  naţionale.  La  
această disciplină se examinează metodele şi principiile  
de bază ale analizei. Un rol deosebit se acordă analizei  
activităţii  economico-financiare  care  cuprinde  analiza  
activităţii  de  desfacere,  analiza  stocurilor  de  mărfuri,  
analiza  gestiunii  resurselor  umane,  analiza  eficienţei  
utilizării  bazei  tehnico-materiale,  analiza  cheltuielilor  
întreprinderii, analiza rezultatelor financiare şi situaţiei  
financiare  a  întreprinderilor  şi  alte  momente  în  
dependenţă de forma de proprietate şi particularităţile  
activităţii întreprinderilor.

Limba  de predare:  română şi  rusă.
T. Tuhari, prof. univ., dr.hab, 
V.Guţan, lect. sup. univ. 

Contabilitatea bancară şi bugetară
SO; C-II; S-IV; Ex.; Cr.3

Cursul  respectiv  este  format  din  două  părţi:  
Contabilitatea în băncile comerciale şi contabilitatea în  
instituţiile  bugetare  şi  dă  posibilitatea  studenţilor  să  
capete cunoştinţe privind principiul de bază şi sarcinile  
contabilităţii bancare şi bugetare.

Limba  de predare:  română şi  rusă.
T. Tuhari prof. univ., dr.hab, 
T.Ciolpan, asist. univ.

Contabilitatea impozitelor 
SO; C-II; S-IV; Ex.,Cr.3

 Disciplina  contabilitatea  impozitelor  
familiarizează  studenţii  cu  componenţa,  modul,  de  
determinare şi contabilitate a impozitelor pe venit, TVA,  
accize, alte impozite şi taxe.

Ea  se  bazează  pe  Codul  fiscal  şi  alte  acte  
normative referitoare la fiscalitate şi Planul de conturi  
unice  ce  permite  obţinerea  informaţiei  referitoare  pa  
plata  impozitelor  în  codul  reflectat  tuturor  operaţiilor  
economice care se efectuează la întreprindere.
Conţinutul  disciplinei  este  determinat  delimitarea  
privind   calcularea  venitului  contabil  şi  impozabil  a  
diferenţelor apărute,  a diverselor situaţii  de impunere,  
contabilitatea şi determinarea obligaţiilor fiscale privind  
impozitele.

Limba  de predare:  română şi  rusă.
T. Tuhari, prof. univ., dr.hab, 
V.Guţan, lect. sup. univ.

Contabilitatea de gestiune
 SO; C-III; S-V; Ex.; Cr.4

Disciplina  "Contabilitate  de  gestiune"  
completează  cunoştinţele  specialiştilor  în  domeniul  
gestiunii  patrimoniului,  bugetării  activităţii  şi  
organizării contabilităţii în ramura de producţie. Studiul  
acestei  discipline  permite  studenţilor  să  acumuleze  
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cunoştinţe  necesare  privind  evidenţa  şi  repartizarea  
consumurilor,  calculaţia  costului  de  producţie  prin  
diferite  metode  de  calculaţie,  previzionarea  
consumurilor prin întocmirea bugetelor interne.

Obiectivul  disciplinei  constă  în  asigurarea  
studenţilor  pe  lângă  pregătirea  teoretică,  formarea  
deprinderilor  corespunzătoare  lucrului  practic  în  
contabilitatea managerială

Limba  de predare:  română şi  rusă.
T. Tuhari, prof. univ., dr.hab.,
I.Maleca, lect. sup. univ:,dr.

Contabilitate în producţie
 SA; C-III; S-VI; Ex.; Cr.3

Studiul acestei discipline permite studenţilor să 
acumuleze  cunoştinţe  necesare  privind  evidenţa  şi 
repartizarea  consumurilor,  calculaţia  costului  de 
producţie  reieşind  din  diferite  metode  de  calculaţie, 
previzionarea  consumurilor  prin  întocmirea  bugetelor 
interne.  Totodată  sînt  studiate  particularităţile 
contabilităţii  consumurilor  şi  ale  calculării  costului  în 
întreprinderile de panificaţie,  construcţie, agricole şi de 
transport.

Limba  de predare:  română şi  rusă.
T.Tuhari, prof. univ., dr.hab., 
I.Maleca, lect. sup. univ., dr.

Control şi audit financiar 
SA; C-II; S-III; Ex.; Cr.3

Cursul  de  control  şi  audit  financiar  permite  
studenţilor să acumuleze cunoştinţe anume în domeniul  
controlului şi audit, studierea Standardelor naţionale de  
audit şi principiilor de efectuare a controlului precum şi  
toate  actele  şi  dările  de  seamă  care  se  întocmesc  de  
revizor şi auditorii.

Limba  de predare:  română şi  rusă.
T. Tuhari, prof. univ., dr.hab, 
T.Ciolpan, asist. univ. 

Organizarea contabilităţii
 SA; C-III; S-V; Ex.,Cr.2

Standardizarea şi internaţionalizarea sistemului  
contabil şi de impozitare cere mari eforturi şi cunoştinţe  
pentru  organizarea  raţională  la  nivel  ştiinţific  de  la  
funcţionării contabili şi mai cu seamă de la contabil şef  
al întreprinderii.

O  contabilitate  corectă  şi  oportună  ţinută  la  
întreprindere,  adoptată  unui  politice  de  contabilitate  
depinde de organizarea  şi normarea  muncii  de condiţii  
favorabile.

Pentru  a  organiza  procesul   de  contabilitate  
necesar  de  respectat  legea  Contabilităţii,  legislativul  
economic şi alte acte  normative respectând convenţiile  
şi  principiile  ale  contabilităţii.  Prin  cunoaşterea  
tehnologiei  contabile  şi  respectarea  cerinţelor  
Standardelor  de  contabilitate  şi  Codului  fiscal  
specialistul  asigură  dirijarea  activităţii  contabile  şi  
întocmirea,  prezentarea  şi  analiza  indicatorilor  
reflectate în  raportul financiar a întreprinderii.

Limba  de predare:  română şi  rusă.
T. Tuhari, prof. univ., dr.hab. 

Introducere în specialitate 

L; C-I; S-I; C.
Disciplina  „Introducere  în  specialitate”  este  

predispusă pentru  studenţii specialităţii „Contabilitate”  
cu scopul de a familiariza cu noţiuni generale privind  
specialitatea şi profesia de contabil, a determina rolul şi  
semnificaţie  specialiştilor  de  acest  profil  în  economie  
naţională inclusiv  în cooperaţia de consum. Studierea  
cursului  va   aduce  la  cunoaşterea  planului  de  
învăţământ  la  specialitatea  Contabilitate,  componenta  
disciplinelor  care  se  vor  studia,  legăturile  dintre  
disciplinele   secundare  şi  cele  de  specialitate.  Se  
studiază modul de organizare a procesului de formare a  
specialistului şi deosebirile dintre formele şi conţinutul  
instruirii în  şcoala superioară de la cea generală

Limba  de predare:  română şi  rusă.
T. Tuhari, prof. univ., dr.hab. 

Contabilitatea internaţională 
L; C-III; S-V; Ex.; Cr.-2

Cursul contabilitatea contemporană are scopul  
de familiariza studenţii specialităţii  de contabilitate cu  
diferite  sisteme  şi  forme practicate  de  contabilitate  în  
diferite ţări a lumii.

Studierea  Standardelor  Internaţionale  a  
Contabilităţii şi desfăşurarea lor aplicativă practică în  
Moldova şi ţările de după hotare formează o orientare a  
cunoştinţelor specialiştilor pentru a moderniza teoria şi  
practica  contabilităţii,  auditului  controlului,  analizei  
economice  în  interesul  creşterii  stării  economico-
financiare  a  întreprinderii  şi  economiei  naţionale  în  
ansablare.

Limba  de predare:  română şi  rusă.
T. Tuhari, prof. univ., dr.hab,

Bazele cercetării ştiinţifice 
L; C-II; S-III; V. 

Cursul  Bazele  cercetărilor  ştiinţifice   este  
predispus studenţilor la diferite specialităţi,  inclusiv şi  
de   Contabilitate  pentru  ai  antrena  în   activitatea  
ştiinţifice de cercetare şi formare atitudinilor de studii  
de sine stătător şi sistematizare a bibliografiei ştiinţifice  
în  anumite   domenii  de  organizare  şi  desfăşurare  a  
cercetărilor  ştiinţifice.  Componenţa  cursului  prevede  
aspecte  teoretice  şi  practice  de  activitatea  creativă,  
performanţă la ori şi ce loc şi domeniu de activitate a  
specialistului. În cursul dat sunt orientate unele direcţii,  
care  necesită   studierea  şi  cercetarea  lor  la  nivel  
ştiinţific  referitor  la  contabilitate  financiară,  
contabilitatea  de  gestiune,  analiza  economico-
financiară, auditului, controlul, etc. 

Limba  de predare:  română şi  rusă.
T. Tuhari  prof. univ., dr.hab,

Standardizarea contabilităţii 
în ţări dezvoltate

SA;C-III; S-V; Ex.;Cr.6
Standardele  naţionale  şi  internaţionale  de  

contabilitate  şi  raportării  financiare  şi  organe  de  
elaborare  şi aprobare  la nivel naţional şi internaţional.  
Legea  contabilităţii, nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007 şi  
politica  Republicii  Moldova  de  standardizare  a  
sistemului contabil corporativ şi  public. Sistemul anglo-
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saxon  şi  deosebirile  lui  de  la  sistemul  continental  
francez de contabilitate. 

Standardele  naţionale  de  contabilitate  în  
Moldova şi revizuirea lor  conform IAS şi IFRS aprobate  
de 01 ianuarie 2007.

Limba  de predare:  română şi  rusă.
T. Tuhari  prof. univ., dr.hab,

Contabilitatea în ramuri 
ale economie naţionale
SA;C-III; S-V; Ex.;Cr.4

Industria  ş  ramurile  de  bază  de  producţie  în  
economia Republicii Moldova. Dezvoltarea   industriei  
producţiei  alimentare.  Componenţa  şi  consumurilor  şi  
metode  de includere  a consumurilor directe în costurile  
produselor  fabricate.  Specificarea  contabilităţii  
consumurilor  şi  calculării  consumurilor  în  entităţi  de  
panificaţie,  vinificaţie,   zahăr,  conserve  de  ulei,  
bomboane  etc.   Contabilitatea  consumurilor   şi  
calcularea  costurilor  în   producţia  agricolă.  
Repartizarea  consumurilor  indirecte  de  producţie  în  
producţia deferitor ramuri.

Limba  de predare:  română şi  rusă.
 T. Tuhari, prof. univ., dr.hab.

Contabilitatea operaţiilor 
în construcţii

SA;C-III; S-V; Ex.;Cr.4
Organizarea  contabilităţii  în  construcţie.  

Contabilitatea  consumurilor  conform  contractelor  de  
construcţie.  Contabilitatea  consumurilor  la  diferite  
nivele  şi  repartizarea  lor.  Organizarea  contabilităţii  
veniturilor  şi  rapoartelor  financiare  la  obiectele  de  
construcţie. Organizarea controlului privind respectarea  
normelor de consum la locuri de efectuare şi obiecte de  
calculare a costurilor. Respectarea SNC 11”Contracte  
de construcţie în contabilitate”.

Limba  de predare:  română şi  rusă.
T. Tuhari, prof. univ., dr.hab.

Auditul intern
L; C-II; S-IV; Ex.;Cr.2

Cursul  dat  se  constituie  într-un  îndrumar  util  
pentru  aprofundarea  auditului  ca  viitoare  activitate  
profesională.   perfecţionarea  abordării  teoretice  în  
concordanţă cu practicile din domeniu. integrarea celor  
mai importante concepte ale auditului, precum şi anumite  
aspecte  practice  într-o  metodă  logică,  astfel  încât  
studentul  să  înţeleagă  procesul  decizional  aplicat  în  
audit.  Studiul  disciplinei  este  dedicată  instruirii  
specialistul  în  obţinerea  cunoştinţelor  cu  privire  la  
practicile  actuale  de  exercitare  a  auditului;  
perfecţionarea raţionamentului în aplicarea cunoştinţelor  
de  gestionare  a  auditului;  formarea  aptitudinilor  
profesionale  de  a  acţiona  în  conformitate  cu  cerinţele  
standardelor  de  audit,  cu  atenţie,  meticulozitate  şi  
oportunitate. 

Limba  de predare:  română şi  rusă.
T. Tuhari, prof. univ., dr.hab.

Convergenţe contabile Internaţionale
L; C-III; S-IV; Ex.;Cr.2

Deosebirile  conţinutului  organizatoric  privind  
contabilitatea  în  sistemul  anglo-saxon  şi  sistemul  
continental-francez.

Documentele  legislative  la  organizarea  şi  
reglementarea contabilităţii în diferite sisteme, ţări. 
Standardizarea contabilităţii şi incoincidenţa acesteia în  
diferite ţări şi continente. Sistemul european şi american  
de standardizare a contabilităţii.

Limba  de predare:  română şi  rusă.
T. Tuhari, prof. univ., dr.hab.
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Informaţii generale

Studenţii  Universităţii  sunt integral  asiguraţi  cu  spaţii  de cazare,  beneficiind de 
condiţii adecvate în cele două cămine universitare.

Universitatea oferă studenţilor şi angajaţilor condiţii de alimentare prin intermediul 
cantinei universitare şi cafenelei studenţeşti.

Căminele  şi  cafeneaua  studenţească  sunt  frecvent  utilizate  pentru  desfăşurarea 
manifestărilor culturale, întâlnirilor  cu personalităţi remarcabile.

Casa  de  cultură le  oferă  studenţilor  variate  activităţi  culturale  prin  intermediul 
diferitor cercuri.

Complexul  sportiv  include  3  săli  (jocuri  sportive,  atletică  grea  (cu  trenagere), 
gimnastică)  şi  2  terenuri  pentru  sport.  Complexul  este  amenajat  cu  utilaj  sportiv 
performant,  oferă  vaste  posibilităţi  pentru  antrenamente  şi  competiţii  sportive  la  multe 
probe, cu precădere la basket,  volei,  atletism, tenis de masă,  badminton, turism, fotbal,  
aerobică, dansuri sportive ş.a.
          Actualmente fiecare al cincilea student este ocupat în unul sau mai multe genuri de  
sport, preponderenţă oferindu-se basketului, voleiului, badmintonului, fotbalului.
           Echipele  sportive  ale  UCCM  participă  frecvent  în  diverse  competiţii 
interuniversitare, municipale, republicane. 

Biblioteca Ştiinţifică restructurată şi modernizată se prezintă  ca o importantă unitate 
de informare şi documentare ştiinţifică în domeniile de profesare a universităţii.

Biblioteca dispune de un fond de carte de peste 62 mii exemplare, asigură studenţilor 
şi cadrelor didactice condiţii optime de documentare.
 Pe lângă cataloagele şi cartotecile tradiţionale a fost  format şi e în continuă extensie  
Catalogul Electronic al Bibliotecii, accesibil pentru  toţi solicitanţii.

Studenţii care însuşesc programul de studii foarte bine sunt scutiţi total sau parţial de 
plata  studiilor,  pot  beneficia  de  burse  nominale.  Universitatea  creează  condiţii  optime 
pentru  funcţionarea  autoguvernării  studenţeşti  prin  Senatul  studenţesc,  consiliile  de 
autodirijare  ale  facultăţilor  şi  căminelor  UCCM,  Comitetul  sindical  al  studenţilor, 
Societatea Ştiinţifică a Studenţilor, organizează viaţa extracurriculară şi odihna  studenţilor.  
Studenţii  se implică activ  în  guvernarea studenţească,  organizează conferinţe  ştiinţifice,  
competiţii  sportive,  manifestări  cultural-artistice,  serate  tematice,  discoteci,  excursii,  
concursuri etc.

Studenţii  şi  angajaţii  UCCM beneficiază de  asistenţă medicală (consultanţă ş.a.), 
oferite de serviciul medical al UCCM.
           În incinta Universităţii se află Muzeul Naţional al Cooperaţiei de Consum şi  
Învăţământului  Cooperatist  din  Moldova,  care  a  fost  înfiinţat  la  29  septembrie  1974. 
Muzeul păstrează în memorie absolvenţii instituţiilor de învăţământ cooperatiste, în mod 
deosebit pe cei care au activat cu mare devotament şi dăruire de sine întru prosperarea 
societăţii şi ţării noastre. 
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Telefoane utile
Funcţia,

subdiviziunea
Numele,

prenumele
Număr
telefon

Rector Şavga Larisa 27.02.03 
(anticameră)

Prorector pentru cercetare, doctorat şi 
relaţii internaţionale  - şef centru 
cercetare, inovare şi dezvoltare

Maleca Tudor 54.49.22

Prorector pentru programe de licenţă şi 
masterat Trofimov Victoria 27.07.84

Prorector pentru dezvoltare 
instituţională şi proiecte Musteaţă Simion 27.06.45

Secretar ştiinţific Dandara Liliana 27.06. 48
Decan Facultatea marketing şi 
merceologie Muştuc Svetlana 27.02.55

Decan Facultatea contabilitate şi 
informatică economică Cuşnir Corina 27.53.46

Decan Facultatea management şi drept Ciubuc Lilia 27.56.99
Secţia Resurse umane, servicii de 
cancelarie şi protocol Pâslaru Valentina 54.91.24

Secţia informatizare a procesului 
didactic şi servicii informatice Pavalachi Pavel 54.12.11

Secţia studii Catînsus Svetlana 27.06.43
Biblioteca Şveţ Raisa 27.26.04
Centrul didactico – ştiinţific, secţia 
doctorantură şi studii de masterat şi 
pregătitoare în a doua specialitate, 
metodist superior

Maleca Galina 27.06.48

Filiala catedrei militare Laur Valeriu 27.06.48
Preşedinte al Senatului Studenţesc 
UCCM Chicu Ana 27.53.46

Preşedinte al Comitetului Sindical  al 
studenţilor UCCM Sîrbu Ion 27.53.46

Serviciul medical Ciorap Tatiana 27.40.05

Intendent al căminului nr. 1, nr. 3 Blanaru Violeta 55.33.91
55.73.57

                                                                  Adrese utile
Imobilul Adresa 

Blocul de studii nr. 1 bd. Gagarin, 8
Blocul de studii nr. 2 bd. Gagarin, 6
Biblioteca Ştiinţifică bd. Gagarin, 8
Serviciul medical bd. Gagarin, 8
Căminul nr.1 str.Trandafirilor 5/1
Căminul nr.3 str.Trandafirilor, 5/3
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