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Stimaţi studenţi,
Facultatea  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 Informatică aplicată, 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 Contabilitate şi informatică economică este alegerea pe care aţi făcut-o 
în  procesul  de  orientare  profesională,  Vă  marchează  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  cât  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.
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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 Cibernetică şi informatică 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, Chişinău, 

bd. Iu.Gagarin, 8, oficiul 401/2
 (+37322)  275346

Facultatea  „Contabilitate  şi  Informatică 
Economică” a fost fondată în anul 1997.

Scopul  principal  al  formării  facultăţii  a  fost 
asigurarea  pregătirii  calitative  a  specialiştilor  de 
calificare  superioară  în  domeniul  contabilităţii, 
finanţelor  şi  băncilor,  ciberneticii  şi  informaticii 
economice,  informaticii  aplicate.  In  componenţa 
catedrelor facultăţii activează profesori de calificare 
superioară,  doctori  şi  doctori  habilitaţi  în  ştiinţe, 
profesori şi conferenţiari universitari. Baza material-
tehnică  a  facultăţii  este  compusă  din  săli  de  curs 
spaţioase,  laboratoare  moderne  şi  5  săli  cu 
calculatoare.  Sălile cu calculatoare sunt unite într-o 
reţea  locală  cu  acces  nemijlocit  la  reţeaua  globală 
INTERNET.

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 444.3 Informatică aplicată
Descriere generală

Calificarea acordată – Licenţiat în ştiinţe exacte
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:

• Posedarea  cunoştinţelor  depline  privind limbajele  de  programare,  realizarea 
programelor aplicând un limbaj de programare.

• Cunoaşterea resurselor programate moderne.
• Cunoaşterea şi aplicarea celor mai moderne şi performante mijloace şi metode 

informatice  în  activităţile  de  elaborare,  implementare  şi  funcţionare  a 
sistemelor informatice economice.

• Capacitatea de a soluţiona probleme de bază privind elaborarea şi funcţionarea 
sistemelor informatice economice.

• Posedarea cunoştinţelor depline privind activităţile informaţionale economice, 
mijloacele  tehnice  informatice  performante  (de  calcul,  de  date  primare, 
organizatorice  şi  de  comunicare),  modelarea  şi  metodele  economico  – 
matematice,  programele  – produs,  managementul,  marketingul  şi  businessul 
informatic. 

• Analizarea stărilor şi  situaţiilor existente în cadrul sistemului  informaţional al 
întreprinderii  şi  asumarea  responsabilităţilor   în  procesul  soluţionării 
problemelor,  abilitatea  de  a  comunica  şi  a  demonstra  rezultatele  propriei 
activităţi.

• Crearea abilităţilor şi  aptitudinilor de selectare a mijloacelor şi tehnologiilor 
informatice  şi  informaţionale  pentru  domeniile  concrete  de  activităţi 
informaţionale economice.

• Dezvoltarea  capacităţilor  de  argumentare  a  conceptelor  şi  deciziilor  sale, 
operând  cu  cele  mai  recunoscute  teze  şi  experienţă  practică  avansată  în 
domeniu, utilizând anumite criterii de calcul şi de fondare.

• Realizarea  cunoştinţelor  teoretice  şi  deprinderilor  practice  în  activităţile  de 
elaborare, implementare şi funcţionare a sistemelor informatice economice.

• Dispunerea de pregătire teoretică şi practică fundamentală de ordin informatic.
• Abilitatea  de  autoinstruire  continuă,  formarea  calităţilor  civice  şi  etice 

superioare şi a responsabilităţii faţă de activităţile profesate.
• Analiza,  proiectarea  şi  implementarea  sistemelor  informatice  economice  în 

vederea atingerii obiectivelor strategice ale unităţilor economice.
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Cerinţe şi reglementări pentru calificare - Calificarea se acordă studentului care:
• poate  aplica  cunoştinţele  obţinute  în  domeniul  de  formare  profesională  – 

informatică aplicată;
• demonstrează  capacitatea  de  a  elabora,  dezvolta  şi  utiliza  diverse  aplicaţii 

programate în subsistemele economice;
• demonstrează  cunoştinţe  avansate  în  domeniul  informaticii  şi  ştiinţelor 

economice;
• demonstrează capacitatea de a rezolva probleme de bază privind elaborarea şi 

funcţionarea sistemelor informatice economice;
• are  abilitatea  şi  aptitudinea  de  experimentare  performantă  prin  selectarea 

mijloacelor  şi  tehnologiilor  informatice  şi  informaţionale  pentru  domeniile 
concrete de activităţi informaţionale economice;

• are  abilitatea  de  a  aplica  cunoştinţele  teoretice  şi  deprinderile  practice  în 
activităţile de elaborare, implementare şi funcţionare a sistemelor informatice 
economice;

• specialistul  cu  studii  universitare  de  licenţă  trebuie  să  dispună de  pregătire 
teoretică  şi  practică  fundamentală  de  ordin  economic  şi  informatic,  să  fie 
capabil  de  sine  stătător  să-şi  renoveze  şi  să-şi  îmbogăţească  continuu 
cunoştinţele, să dispună de calităţi civice şi etice superioare, să aibă atitudine 
totalmente responsabilă faţă de activităţile profesate.

Domeniul general de studiu – Ştiinţe exacte.
Finalităţile  de  studiu  –  programul  include  55  de  unităţi  de  curs,  grupate  în 
următoarele componente:

• Discipline fundamentale – F - (60 de credite, 19 unităţi de curs) – acumularea 
de  către  studenţi  a  cunoştinţelor  de  bază  şi  a  informaţiei  necesare  pentru 
asimilarea  cunoştinţelor  în  domeniul  de  formare  profesională  –  informatică 
aplicată;

• Discipline  de  formare  a  abilităţilor  şi  competenţelor  generale –  G  -  (10 
credite, 6 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  –  informatică  aplicată, 
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 - (93 credite, 23 de unităţi de 
curs, inclusiv: obligatorii – O – 47 credite, 8 unităţi de curs; opţionale – A – 16 
credite, 10 unităţi de curs; AO - 2 stagii de practică, 21 credite, examenul de 
licenţă  –  9  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
12



Domeniile de bază de valorificare a specialiştilor sunt următoarele:
a) întreprinderi,  organizaţii  şi  subdiviziuni  ale  lor,  care  efectuează  modelarea 

proceselor  informaţionale  economice,  organizarea  şi  prelucrarea  automată  a 
informaţiilor economice;

b) instituţii,  subdiviziuni şi  laboratoare de proiectare preocupate de problemele 
elaborării sistemelor informatice economice.
Specialiştii  sunt  predestinaţi  pentru a activa în subdiviziunile informaţionale 

economice ale întreprinderilor, organizaţiilor şi  a altor diverşi agenţi economici  ai 
economiei naţionale a Republicii Moldova.

La începuturile activităţii sale specialistul poate activa în funcţiile de inginer – 
programator sau inginer – proiectant inferior in domeniul activităţilor economice.
Accesul  la  continuarea  studiilor  –  Deţinătorii  diplomei  de  licenţă  în  domeniul  
Informatică aplicată pot:

• urma studiile de masterat;
• urma un alt program de masterat;
• avea oportunităţi (învăţământ pe parcursul întregii vieţi).

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 partea 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  proiectului  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 de credite ECTS obligatorii pentru acest program. 
Probele  se  vor  susţine  la  disciplinele:  Programarea  calculatoarelor  şi 
Proiectarea sistemelor informatice economice.

• Proiectul  de  licenţă  constituie  o  investigaţie  sistematică  din  domeniul 
proiectării  sistemelor  informatice  economice.  El  implică  analiza  sistemului 
informaţional  existent  al  unei  unităţi  economice,  proiectarea  generală  şi  de 
detaliu al sistemului informatic, precum şi implementarea lui în cadrul unităţii 
economice concrete. 
Studentul care a realizat un proiect de licenţă va fi capabil:
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o să identifice noile informaţii şi interpretări în contextul unei discipline;
o să demonstreze înţelegere privind structura de ansamblu a domeniului de 

cercetare şi conexiunile dintre componentele sale;
o să implementeze metodele de analiză critică şi de dezvoltare a teoriilor;
o să aprecieze calitatea unei activităţi de cercetare din domeniul de formare;
o să aplice modalităţi  de testare experimentală  şi  observaţională a teoriilor 

ştiinţifice;
o să argumenteze modul de rezolvare a problemelor în cadrul domeniului de 

studiu; 
o să  demonstreze  că  stăpâneşte  capacităţi  necesare  pentru  iniţierea  şi 

realizarea unei cercetări; 
o să adapteze mesajul profesional la diverse medii socio-culturale.

• Pentru evaluarea componentelor examenului de licenţă nu se utilizează zecimi 
în notare, iar nota minimă de promovare este “5”;

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

Forma de instruire – învăţământ de zi.
Administrator de program – Doctor, conferenţiar universitar Sergiu Oprea.
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Programul de licenţă 444. 3 Informatică aplicată

Descriere generală
Diagrama structurală a programului cu indicarea creditelor

  

Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Nr. de credite  
ECTS

Anul I de studii
F.01.O.001 Istoria şi teoria cooperaţiei de consum 2
U.01.O.002 Filosofie 5
F.01.O.003 Matematici  aplicate în economie 6
S.01.O.004 Sisteme de operare 6
F.01.O.005 Construcţia şi funcţionarea tehnicii informatice 6
G.01.O.006 Limba străină de afaceri I 5

G.01.OE.007 Educaţie fizică I
F.02.O.008 Teoria probabilităţii şi statistică matematică 5
F.02.O.009 Teorie economică 6
S.02.O.010 Procesoare textuale şi tabelare 6
G.02.O.011 Limba străină de afaceri II 5
F.02.O.012 Metode de optimizare 4
U.02.O.013 Cultură şi civilizaţie europeană 4

G.02.OE.014 Educaţie fizică II
Total  credite anul I 60

Anul II de studii
Modulul I

U.03.O.015 Bazele statului şi dreptului 2
U.03.O.016 Dreptul afacerilor 2

Modulul II
F.03.O.017 Programarea calculatoarelor 6
F.03.O.018 Structuri de date şi algoritmi de calcul 4

F.03.O.019 Statistică economică 4
Pachetul I

F.03.A.020 Management 4
F.03.A.021 Managementul serviciilor
F.03.A.022 Managementul financiar

Pachetul II
F.03.A.023 Matematici de calcul 6
F.03.A.024 Analiză numerică
F.03.A.025 Teoria sistemelor

Pachetul III
U.03.A.026 Mediul european de afaceri 2
U.03.A.027 Construcţia şi economia europeană
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G.03.OE.028 Comunicare în afaceri
S.04.O.029 Proiectarea sistemelor informatice economice 6
S.04.O.030 Programarea orientată pe obiecte 6
S.04.O.031 Sisteme de gestiune a bazelor de date 5
F.04.O.032 Contabilitate 4
U.04.O.033 Etică profesională 2

Pachetul I
F.04.A.034 Marketing 3
F.04.A.035 Organizarea şi tehnologia comerţului
F.04.A.036 Marketingul serviciilor

Pachetul II
S.04.A.037 Programe multimedia 4
S.04.A.038 Web design

G.04.OE.039 Protecţie civilă
Total  credite anul II 60

Anul III de studii
S.05.O.040 Proiectarea bazelor de date 6

Proiect  anual la disciplinele  S.04.O.029, S.05.O.040
S.05.O.041 Bazele programării Web 6
S.05.O.042 Reţele de calculatoare 6

Pachetul I
S.05.A.043 Economia întreprinderii 4
S.05.A.044 Economia cooperaţiei  de consum
S.05.A.045 Economia serviciilor
S.05.A.046 Economia comerţului

Pachetul II
S.05.A.047 Programarea interfeţelor grafice 4
S.05.A.048 Programe aplicative

Pachetul III
S.05.A.049 Fundamentele limbajului Java 4
S.05.A.050 Fundamentele limbajului PHP

S.06.AO.051 Practică de producţie 14
S.06.AO.052 Practică de licenţă 7

S.06.AO.053 Examen de licenţă la programarea 
calculatoarelor 3

S.06.AO.054 Examen de licenţă la proiectarea sistemelor 
informatice economice 3

S.06.AO.055 Susţinerea proiectului de licenţă 3
Total  credite anul III 60
Total pe ani de studii 180
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Discipline la liberă alegere

Nr.d/o. Denumirea unităţii de curs Nr. de credite 
ECTS

1. Introducere în specialitate -
2. Limba română (pentru alolingvi) 8
3. Limba străină II 8
4. Sport şi educaţie fizică (secţie sportivă) -
5. Grafica proceselor de calcul 2
6. Bazele cercetărilor ştiinţifice -
7. Corespondenţa de afaceri 2
8. Integrare economică europeană 2
9. Depănarea şi asamblarea calculatoarelor 2
10. Iniţierea afacerii 2
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Caracteristica succintă 
a disciplinelor de studii

din planul de învăţământ 
la specialitatea 

444. 3 Informatică aplicată 

Catedra Informatică economică şi 
matematică

Procesoare textuale şi tabelare
1SO; C-I; S-II; Ex; Cr.–6

Disciplina  dată  este  predestinată  pentru  
însuşirea  bazelor  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, procesoarelor  
textuale  şi  tabelare,  precum  şi  elaborarea  
prezentărilor electronice.

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

Sisteme de operare
SO. C-I; S-I; Ex.; Cr.-6

Se urmăreşte scopul contribuirii la însuşirea  
şi  cunoaşterea  profundă  a  principiilor  de  
organizare a sistemelor de operare şi  cultivării  
aptitudinilor  practice  în  aplicarea  diferitor  
sisteme  de  operare  (în  baza  MS-DOS,  
WINDOWS, UNIX etc.).

Limba de predare: română şi rusă.
E. Iachim, lect. sup. univ.

Construcţia şi funcţionarea tehnicii  
informatice

FO. C-I; S-I; Ex.; Cr.- 6
Studierea  disciplinei  date  are  următoarele  

scopuri: însuşirea bazelor fizice de funcţionare a  
calculatorului  şi  a  altor  mijloace  tehnice  
informatice;  cunoaşterea  dispozitivelor  
construcţiei şi principiilor funcţionării lor. 

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

1 FO – discipline fundamentale obligatorii;
GO – discipline generale obligatorii;
GA – discipline opţionale obligatorii;
SO – discipline de specialitate obligatorii;

SA – discipline de specialitate 
opţionale;

UO - discipline socio-umane obligatorii;
UA - discipline  socio-umane opţionale;
L - discipline la liberă alegere 
C – anul de studii;
S – semestru;
Ex. – examen;
Cr. – credite de studiu.

Programarea calculatoarelor
FO. C-II; S-III; Ex.; Cr.-6

Studierea  disciplinei  este  predestinată  
instruirii  teoretice  şi  însuşirii  practicii  
programării. 

Disciplina  în  cauză  este  divizată  în  două  
compartimente:  primul  ţine  de  bazele  
programării,  iar  cel  de  al  doilea  include  
studierea limbajului de programare C.

Limba de predare: română şi rusă.
E. Iachim, lect. sup. univ.

Structuri de date şi algoritmi de calcul
FO. C-II; S-III; Ex.; Cr.-4

Disciplina cuprinde probleme de bază privind  
organizarea,  structurarea  şi  reprezentarea  
datelor  economice  în  memoria calculatorului  şi  
studierea diverşilor algoritmi de calcul  aplicate  
în domeniul economic.

Limba de predare: română şi rusă.
E. Iachim, lect. sup. univ.

Proiectarea sistemelor informatice 
economice

SO. C-II; S-IV; Ex.; Cr.-6
Scopul  disciplinei  constă  în  studierea  

principiilor  de  bază  de  analiză  a  sistemului  
informaţional  existent  în  cadrul  unităţii  
economice,  a  proiectării  de  ansamblu  şi  de  
detaliu  a  sistemelor  informatice  cu  aplicare  în  
domeniul economiei, a implementării proiectului  
elaborat  prin  intermediul  diverselor  resurse  
programate.

Limba de predare: română şi rusă.
E. Iachim, lect. sup. univ.

Programarea orientată pe obiecte
SO. C-II; S-IV; Ex.; Cr.-6

Disciplina  este  orientată  spre  obţinerea  
cunoştinţelor  conceptuale  şi  aplicarea  lor  în  
practica  programării  privind  soluţionarea  
problemelor  informative  economice  proprii  
pentru  domeniile  profesionale  de  această  
categorie.

În  cadrul  acestei  discipline  se  va  studia  
aprofundat  limbajul de programare C++.

Limba de predare: română şi rusă.
E. Iachim, lect. sup. univ.

Sisteme de gestiune a bazelor de 
date 

SO; C-II ; S – IV; Ex; Cr.–5
Disciplina are drept scop primordial însuşirea  

cunoştinţelor teoretice şi obţinerea deprinderilor  
practice  de  aplicare  a  sistemelor  de  gestiune a  
bazelor de date relaţionale şi a limbajului SQL.  

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

Programe multimedia
SA. C-II; S-IV; Ex.; Cr.-4

Cursul   propune   prezentarea   componentelor 
 multimedia   digitale,  modalităţile   practice   de 
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 lucru   cu   acestea,   elemente   de   bază   privind 
 documentul multimedia de pe Internet.

Studenţilor  li  se  vor  transmite  cunoştinţe  
privind  digitizarea,  prelucrarea  şi  salvarea  
componentelor  multimedia  cât  şi  cunoştinţe  
privind asamblarea,  salvarea şi  difuzarea  unui  
document multimedia online. 

Limba de predare: română şi rusă.
D. Bălănel, dr., conf. univ.

Web design
SA. C-II; S-IV; Ex.; Cr.-4

Disciplina  conţine  bazele  conceptuale  şi  
modalităţile  practice  ale  elaborării  şi  realizării  
activităţilor  profesionale  prin  intermediul  WEB  
Design-ului. În cadrul cursului se prezintă tipuri  
de site-uri Web, caracteristicile lor, modalităţi de  
implementare,  tehnicile  de  realizarea  a  lor,  
modele de layout şi design a paginilor Web. Este  
orientată  la  diverse  domenii  de  activitate  ale  
specialităţilor.

Limba de predare: română şi rusă.
D. Bălănel, dr., conf. univ.

Proiectarea bazelor de date
SA. C-III; S-V; Ex.; Cr.-6

Disciplina  are  predestinaţie  de  a  aduce  la  
cunoştinţă şi de a consolida cunoaşterea bazelor  
teoretice  şi  deprinderile  practice  privind  
conceptul  general  al  băncilor  automatizate  de  
date,  problemelor  de  ordin  teoretic  şi  
organizatorico-metodic  de  constituire  şi  de  
funcţionare  a  bazelor  de  date,  în  acapararea  
deprinderilor  practice  de  proiectare  şi  
funcţionare a băncilor automatizate de date.

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

Bazele programării WEB
SO; C-III; S-V; Ex; Cr.-6

Disciplina  este  predestinată  formării  la  
studenţi  a  abilităţilor  privind  elaborarea,  
implementarea şi funcţionarea a paginilor WEB. 

Sunt  studiate  procedeele  de  bază  de  
machetare  şi  programare  în  mediul  limbajelor  
HTML, XML etc. şi e utilizare a unor platforme  
pentru elaborarea paginilor WEB.

Limba de predare: română şi rusă.
D. Bălănel, dr.,conf. univ.

Reţele de calculatoare
SO; C-III; S-V; Ex; Cr.-6

Cursul  este  predestinat  familiarizării  
viitorilor specialişti – informaticieni cu noţiunile  
generale, clasificarea şi caracteristica sistemelor  
şi  reţelelor  de  calculatoare  ce  constituie  baza  
tehnică  a  sistemelor  informatice  economice  
moderne  distributive.  De  asemenea  sunt  
examinate tehnologiile moderne WEB şi direcţiile  
evoluţiei lor.

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

Programe aplicative
SA. C-III; S-V; Ex.; Cr.-4

Disciplina  este axată pe studierea pachetelor  
de programe aplicative moderne,  principiilor  de  
proiectare  a  lor  şi  de  utilizare  în  activitatea  
profesională. 

Limba de predare: română şi rusă.
D. Bălănel, dr.,conf. univ.

Programarea interfeţelor grafice
SA. C-III; S-V; Ex.; Cr.-4

Disciplina  de  studiu  asigură  studierea  
principiilor  de  bază  de  proiectare  şi  de  
programare  a  interfeţelor  grafice  ale  
utilizatorilor  unor  programe  aplicative  sau  a  
bazelor de date relaţionale în mediul limbajului  
obiect-orientat Visual Basic. 

Limba de predare: română şi rusă.
D. Bălănel, dr.,conf. univ.

Fundamentele limbajului Java
SA. C-III; S-V; Ex.; Cr.-4

Obiectivul  de  bază  al  disciplinei  constă  în  
familiarizarea  studenţilor  cu  fundamentele  
limbajului  de  programare  Java.   În  cadrul  
disciplinei  se  studiază  fundamentele  limbajului  
Java, tipurile de date, operatorii şi structurile de  
control folosite, utilizarea claselor, interfeţelor şi  
vectorilor,  lucrul  cu  şirurile  de  caractere  şi  
folosirea  excepţiilor,  fluxurile  de  intrare-ieşire,  
serializarea  obiectelor,  organizarea  claselor  şi  
colecţiilor,  folosirea  firelor  de  execuţie,  
elaborarea applet-urilor, proiectarea de interfeţe  
cu AWT şi Swing, programarea în reţea şi lucrul  
cu bazele de date prin JDBC.

Limba de predare: română şi rusă.
C. Tutunaru, asist.  univ.

Fundamentele limbajului PHP
SA. C-III; S-V; Ex.; Cr.-4

Scopul  principal  al  disciplinei  este  de  a  
familiariza  studenţii  cu  particularităţile celui  
mai  folosit  limbaj  de  scripting  destinat  
dezvoltării  aplicaţiilor  web  in  special  a  site-
urilor.

Limba de predare: română şi rusă.
D. Bălănel, dr., conf. univ.

Grafica proceselor de calcul
L. C-I; S-II; Ex.; Cr.-2

Disciplina este predestinată pentru a forma  
cunoştinţe  teoretice  şi  deprinderi  practice  în  
domeniul  perfectării  grafice  standarde  a  
proceselor  din  domeniul  tehnologiei  colectării,  
transmiterii, prelucrării şi emiterii informaţiilor  
în sistemele informatice economice moderne.

Sunt studiate următoarele aspecte: metodele  
de  prezentare  grafică  a  diverselor  variante  de  
organizare  ale  procesului  tehnologic  de  
prelucrare  automatizată  a  informaţiilor  
economice, elaborarea  schemelor structurale ale  
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mijloacelor tehnice şi a fluxurilor de informaţii,  
elaborarea  algoritmilor  grafici  ale  proceselor  
tehnologice,  formarea deprinderilor practice de  
bază  necesare  pentru  elaborarea  desenelor  
tehnice şi a schemelor în domeniul tehnologiilor  
informaţionale,  în  conformitate  cu  cerinţele  
standardelor în vigoare.

Limba de predare: română şi rusă.
E. Iachim, lect. sup. univ.

Introducere în specialitate
L. C-I; S-I; V.

Disciplina  în  cauză  are  predestinaţia  de  a  
familiariza  studenţii  anului  I  cu  specificul  şi  
conţinutul specialităţii selectate atât din punct de  
vedere  instructiv,  cât  şi  privind  viitoarea  
activitate profesională în diverse unităţi  social-
economice  de  orice  categorie  materială  şi  
organizatorică.

Se elucidează conceptul general de instruire  
teoretică şi practică cu indicarea obiectivelor lor.  
De asemenea sunt aduse la cunoştinţă esenţa şi  
conţinutul  interconexat  al  instruirilor  ştiinţifice  
de bază, facultativă, opţională şi de specializare.

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

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

Obiectivul  de  bază  al  disciplinei  constă  în  
familiarizarea  studenţilor  cu  teoria  şi  practica  
efectuării  cercetărilor ştiinţifice în general  şi  în  
domeniul specialităţii respective.

Se  elucidează  specificul  domeniilor  de  
cercetări  în  viitoarele  activităţi  profesionale,  
modalităţile  conceptuale  de  promovare,  
problemele organizării şi realizării lor.

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

Depănarea şi asamblarea calculatoarelor
L. C-II; S-IV; Ex; Cr.-2

Obiectivul  de  bază  al  disciplinei  este  
aprofundarea  cunoştinţelor  în  depănarea  
hardware şi  software,  privind  structura  şi  
funcţionarea  principalelor  componente,  
ansamble şi subansamble ale calculatoarelor.

 Sunt  descrise  detaliat  placa  de  bază,  
procesorul,  memoria,  hardisk-ul,  clock-urile,  
magistralele.  Se  prezentat  în  detaliu  BIOS-ul,  
configurarea  lui,  optimizarea  principalilor  
parametri.

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

Matematici aplicate în economie
FO; C-I; S-I; Ex; Cr.-6

În cadrul disciplinei se studiază următoarele  
noţiuni:  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  balanţelor.  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, dr., conf. univ. 

Teoria probabilităţii şi statistică 
matematică

FO; C-I; S-II; Ex; Cr.-5
În cadrul disciplinei se studiază următoarele  

noţiuni:  Experimente.  Evenimente.  
Probabilitatea  ca   măsură  a  posibilităţii  de  
măsură  a  posibilităţii  de  producerea  
evenimentului.  Proprietăţile  probabilităţii.  
Probabilităţi  condiţionale.  Independenţă.  
Formulele: probabilităţi totale, Bayes, Bernoulli,  
Moivre-Lapalace. Variabile aleatoare discrete şi  
continue.  Funcţia  de  repartiţie.  Densitatea  de  
repartiţie.  Caracteristici  numerice:  momente,  
valoarea  medie,  dispersia.  Variabile  aleatoare  
bidimensionale. Moment, coeficient de corelaţie.  
Populaţie  statistică,  selecţie.  Caracteristicile  
selecţiei: media, dispersia. Distribuţii teoretice şi  
experimentale.  Ajustare  liniară.  Interval  de  
încredere.  Noţiuni  din  teoria  estimării,  
verificarea ipotezelor statistice. 

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

Metode de optimizare
FO. C-I; S-II; Ex; Cr.-4

În cadrul disciplinei se studiază următoarele  
noţiuni:  Probleme  extremale  în  spaţii  finit-
dimensionale.  Elemente  de  programare  
matematică.  Condiţii  necesare  şi  suficiente  de  
extrem. Funcţionale. Extreme ale funcţionalelor.  
Condiţii necesare şi suficiente. Se aplică la studiul  
problemelor economice.

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

Statistică economică
FO; C-II;S-III; Ex; Cr.-4

În cadrul disciplinei se studiază următoarele  
noţiuni:  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. Indicatori  
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.
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 Limba de predare: română şi rusă.
A. Mosinţov, lect. sup. univ.

Teoria sistemelor
FO. C-II; S-III; Ex.; Cr.- 6 

În cadrul disciplinei se studiază următoarele  
noţiuni:  Sistem.  Clase  de  sisteme.  Operatorul  
unui2 sistem.  Spaţii  de  transformări  liniare.  
Sisteme  diferenţiale  liniare.  Ecuaţii  diferenţiale  
liniare.  Sisteme  de  ecuaţii.  Sisteme  cu  timp  
discret.  Ecuaţii,  sisteme  cu  diferenţe  finite.  
Metode  operaţionale  în  analiza  sistemelor.  
Sisteme dinamice controlabile. Controlul optimal  
al sistemelor. Principiul lui Pontriaghin. Metoda  
programării dinamice în analiza sistemelor. 

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

Matematici de calcul
FO. C-II; S-III; Ex.; Cr.- 6 

Scopul  disciplinei  este  de  a  familiariza  
studenţii, viitorii specialişti de profil economico-
comercial,  cu  o  gamă  largă  de  metode  şi  
algoritmi ai  matematicii  de  calcul,  ce  se  aplică  
eficient  la  rezolvarea  problemelor  actuale  ale  
economiei şi ale comerţului. 

Disciplina  conţine  temele:Modele  de  
algoritmi  ai  matematicii  de  calcul.  Erori  şi  
operaţii cu erori.  Problema directă şi reciprocă a  
erorilor.  Rezolvarea  aproximativă  a  ecuaţiilor  
algebrice şi transcendente. Rezolvarea sistemelor  
de  ecuaţii  liniare.  Rezolvarea  aproximativă  a  
sistemelor  de  ecuaţii  neliniare.  Aproximarea  şi  
restabilirea  analitică  a  funcţiilor.  Integrarea  şi  
diferenţierea numerică.

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

Analiză numerică
FO. C-II; S-III; Ex.; Cr.- 6 

Scopul  disciplinei  este  de  a  familiariza  
studenţii  de  profil  economico-comercial  cu  cele  
mai  importante  metode  aproximative  şi  
numerice de rezolvare a problemelor actuale din  
domeniul economiei şi comerţului.

Disciplina  conţine  temele:  Metode  şi  
algoritmi  ai  analizei  numerice.  Teoria  erorilor.  
Problema directă şi reciprocă a lor.  Rezolvarea  
aproximativă  şi  numerică  a  ecuaţiilor.  
Rezolvarea aproximativă a sistemelor de ecuaţii  
liniare  şi  neliniare.  Interpolarea  funcţiilor.  
Polinoame  de  interpolare.  Diferenţierea  
numerică.  Integrarea  numerică.  Formule  de  
cuadratură.  Rezolvarea  aproximativă  a  
problemei  Cauchy  pentru  ecuaţii  diferenţiale.  
Rezolvarea numerică a problemelor cu condiţii la  
limită  pentru  ecuaţii  diferenţiale.  Metode  
numerice  şi  aproximative  de  rezolvare  a  
ecuaţiilor  cu  derivate  parţiale  şi  a  ecuaţiilor  
integrale.

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

2

Catedra Drept şi activitate vamală

Bazele statului şi dreptului
UO; C-II; S-III; Ex; Cr.- 2

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. 

Limba de predare: română şi rusă.
L. Cecan, lect. sup. univ. 

Dreptul afacerilor
UO; C-II; S-III; 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 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  
susţină  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. 

Construcţia şi economia europeană
UA; C-II; S-III; Ex; Cr.-2

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.
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Teorie economică
FO; C-I ;SII; Ex;Cr.-6

Teoria  economică  se  include  în  
compartimentul  ştiinţelor  fundamentale  fiind  o  
parte inerentă a pregătirii specialiştilor cu studii  
universitare,  oferind  acestora  un  ansamblu  de  
teorii,  concepte,  principii,  cu  ajutorul  cărora  
poate fi înţeleasă şi explicată adecvat realitatea  
economică.  Însuşirea  acestei  discipline  va  
contribui  la  formarea  unei  culturi  şi  gândiri  
economice  ca  bază  a  unui  comportament  
raţional  şi  eficient  referitor  la  utilizarea  
resurselor  limitate  pentru  satisfacerea  nevoilor  
nelimitate.

Cursul de Teorie economică, de regulă conţine  
două componente  importante microeconomie şi  
macroeconomie.  Microeconomia  urmăreşte  
cunoaşterea  principiilor  de  comportament  al  
agenţilor economici - producători şi consumatori  
şi  a  mecanismului  de  adoptare  a  deciziilor  pe  
diferite  pieţe.  Macroeconomia  studiază  
interdependenţele  dintre  diferite  variabile  
globale,  principiile  funcţionării  economiei  
naţionale ca un tot întreg, tendinţele dominante  
în evoluţia economică, măsurile de orientare spre  
o creştere economică durabilă etc.

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

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, dr., conf. univ.

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  a  
vieţii personale. 

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

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

Studiul  cursului  este  concentrat  pe  
cunoaşterea  şi  înţelegerea  afirmării  teoretice  a  
managementului  serviciilor,  contribuţia  
serviciilor  la  procesul  creşterii  economice,  
identificarea şi interpretarea succesiunii actelor  
care definesc procesul decizional de cumpărare a  
serviciilor.

În rezultat studentul va fi în stare să explice  
şi să analizeze factorii ce influenţează strategiile  
în întreprinderile de servicii.

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

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.
L. Hacina, lect.sup. univ.,
A. Jerebnîi, asist. univ.

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.  Cursul  are  drept  
obiectiv  general  formarea  gândirii  economice  
contemporane,  studierea  mărimilor  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. Melinte, dr., conf. univ.

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

Cursul  „Economia  serviciilor”  prevede  
crearea  cadrului  de  competenţe  în  domeniul  
activităţii serviciilor atât la nivel de ramură, cât  
şi la nivel de întreprindere de servicii. 

Disciplina  formează  specialistul  prin  
edificarea  cadrului  conceptual  al  activităţii  
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comerciale,  evaluează  sferele  serviciilor  în  
economia naţională.

 Funcţionarea  ramurii  serviciilor  este  
studiată  focalizat  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 serviciilor” a studiilor de caz axează  
studenţii  pe  formarea  competenţelor  lor  
profesionale  analitice  şi  de  generalizare  a  
cunoştinţelor  teoretice  şi  practice  în  domeniul  
serviciilor.

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

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

Cursul Economia comerţului prevede crearea  
cadrului  de  competenţe  în  domeniul  activităţii  
comerciale atât 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.

Mediul european de afaceri
UA; C-II; S-III; 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.

Iniţierea afacerii
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.

Integrarea economică europeană
L; C-II; S-IV; 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, dr., conf. univ.

Catedra Marketing, comerţ şi turism

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

Studierea cursului este axată 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 vor lua cunoştinţă cu conceperea şi  
exemplificarea  strategiei  de  marketing  aplicate  
la întreprinderi, de structurile organizatorice ale  
compartimentelor  de  marketing,  previziunea  
activităţii  de  marketing  a  întreprinderilor  prin  
diverse metode, programarea la întreprinderi.

Limba de predare:română şi rusă.
S. Petrovici, prof. univ., dr. hab.

Marketingul 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.
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Organizarea şi tehnologia comerţului
FA; C-II; S-IV; Ex; Cr.-3

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, dr., conf. univ.

Catedra Contabilitate şi audit

Contabilitate
FO; C–II; S.–.IV; Ex; Cr.–4

Prin  studierea  disciplinei  Contabilitatea  
studentul  va  acumula  cunoştinţe  ce  ţin  de  
obiectul,  metoda,  principiile  contabilităţii.  
Studiului vor fi  supuse activele pe termen lung,  
activele curente, modul de constatare, evaluare şi  
contabilizare  a  acestora,  de  asemenea  se  va  
examina  contabilitatea  surselor  de  finanţare  
proprii  şi  atrase,  veniturile,  cheltuielile  şi  
rezultatele financiare ale întreprinderii.

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

Catedra Ştiinţe umanistice şi limbi 
moderne 

Comunicare în afaceri
GO; C-II; S-III; V.

Cursul  Comunicarea  în  afaceri  capătă  un  
caracter  tot  mai  pragmatic,  fiind  chemat  să  
răspundă unor imperative şi necesităţi vitale, în  
primul  rând,  pentru  o  mai  bună  inserţie  a  
absolvenţilor  învăţământului  universitar  în  
cadrul social şi cel profesional.

Scopul  cursului  este  formarea/dezvoltarea 
studenţilor  economişti  a  competenţelor  de  
comunicare şi negociere profesională. 

Cultura  comunicării,  ca  obiectiv  
transdisciplinar  va  fi,  implicit,  şi  obiectivul  
tuturor  profesorilor.  Tehnicile  de  învăţare  prin  
cooperare,  diversele  discuţii,  dezbaterile  şi  
conferinţele,  de ex.,  vor conduce şi  la formarea  
culturii  comunicării  doar  dacă  întreg  corpul  
didactic  al  instituţiei  îşi  va  aduce  partea  de  
contribuţie, căci orice abilitate de comunicare se  
consolidează  doar  în  cadrul  unui  sistem  bine  
structurat. 

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

Limba engleză de afaceri
GO; C-I; S-I; Ex; Cr. -5

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; Ex; Cr. -5

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-I-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.

D. Vasilieva, lect. sup. univ.

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

Cursul prevede iniţierea în cunoaşterea limbii  
franceze  ca  limbă  străină  secundă.  În  cadrul  
acestui  curs  studenţii  vor  asimila  noţiunile  de  
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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  de  scriere  corectă,  
coerentă  în  limba  română  (prin  valorificarea  
tuturor  compartimentelor  limbii:  lexical,  
morfologic, sintactic, ortografic, ortoepic),  cât 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.

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

Corespondenţă de afaceri
L; C-II; S-III; Ex; Cr.-2

Scopul  disciplinei  Corespondenţa de afaceri  
este  de  a  le  oferi  viitorilor  profesionişti  în  
domeniul  economiei  de  piaţă  un instrument  de  
lucru  util  în  activitatea  practică  de  zi  cu  zi  
Disciplina  în  cauză  are  ca  obiectiv  principal  
formarea unor competenţe de comunicare scrisă,  
accentul  fiind  pus  pe  asimilarea  tehnicii  de  
redactare a documentelor specifice şi comerciale  
într-un  stil  simplu,  clar  şi  concis,  folosind  
terminologia proprie activităţii comerciale.

Limba de predare: română şi rusă.
S. Guţu, lect. sup. univ.

Cultură şi civilizaţie europeană
UO; C-I ; S-II; 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 şi cultura europeană.

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

Etică profesională
UO; C-II; S-IV; Ex; Cr.- 2

Cursul  tratează  esenţa,  structura,  funcţiile  
moralei, principiile, normele morale, orientarea  
morală,  motivarea,  aprecierea,  situaţia,  
alegerea  morală,  responsabilitatea,  conflictul  
moral.

Etica profesională contribuie la formarea la  
studenţi  a  normelor  şi  principiilor  de  
comportament  civilizat  în  diferite  sfere  ale  
activităţii lor viitoare.

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

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.

Protecţie civilă
GOE; C- II; S-IV. V.

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. Crăciun, 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  acumularea  şi  aplicarea  
cunoştinţelor  din  domeniul  igienei,  fiziologiei  şi  
medicinii, educă calităţile moral-volitive şi eticii  
sociale. 

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

Sport şi educaţie fizică 
L. C-I-II; S-I-IV;

Disciplina  are  obiectivul  studierii  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  acumularea  şi  
aplicarea  cunoştinţelor  din  domeniul  igienei,  
fiziologiei  şi  medicinii,  educă  calităţile  moral-
volitive şi eticii sociale.  

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