
Scurt istoric 

Învățământul economic în USARB a fost înființat la 1 iulie 1995 prin Ordinul 

Ministerului Învățământului nr. 251 din 14.07.1995, Ordin ce avea drept baza 

Hotărârea Colegiului Ministerului Învățământului al Republicii Moldova nr. 12.3.2 

din 22.06.1995 în cadrul Facultății de Economie și Drept, în anul 1997 

reorganizându-se prin scindare și formându-se Facultatea de Economie. 

Până în anul 2005 la facultate sa efectuat pregătirea la următoarele 

specialități: Secretariat şi birotică, Management în comerţ, Management în 

învăţământ, Managementul firmei, Contabilitate şi audit, Contabilitate, Finanţe şi 

contabilitatea firmei.  

Din anul 2005 Facultatea a trecut la aplicarea sistemului Bologna. Tot în acest 

an, facultatea a primit dreptul de a efectua pregătirea specialiştilor la studii 

postuniversitare de master, specializările Contabilitate şi Management, iar în anul 

2008 la ciclul II - studii superioare de master profesional la specializările 

Contabilitate, Management financiar, Administrarea afacerilor comerciale, din 

2013 și la specialitatea Finanțe și bănci. În anul 2013 Facultatea de Economie a 

fuzionat cu Facultatea de Ştiinţe Reale şi Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi 

Agroecologie, formându-se Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale 

Mediului, învăţământul economic fiind organizat în cadrul Catedrei de ştiinţe 

economice.  

Obiectivul specific al catedrei este să ofere educaţie de înaltă calitate, în 

scopul dezvoltării capacităţilor intelectuale, a spiritului antreprenorial și a 

competențelor de specialitate ale studenţilor în scopul realizării progresului 

economic şi social. 

Catedra funcționează în baza Regulamentului de organizare și funcționare al 

catedrei de științe economice 

(http://www.usarb.md/fileadmin/universitate/Catedra_de_Stiinte_Economice/Regu

lamentul_Catedrei_Econom..PDF).  

Funcţionarea Catedrei de științe economice presupune asigurarea pregătirii şi 

coordonării procesului de instruire la specialităţile 361.1 Contabilitate, 363.1 

http://www.usarb.md/fileadmin/universitate/Catedra_de_Stiinte_Economice/Regulamentul_Catedrei_Econom..PDF
http://www.usarb.md/fileadmin/universitate/Catedra_de_Stiinte_Economice/Regulamentul_Catedrei_Econom..PDF


Business și administrare, 364.1 Finanţe şi Bănci și 812.1 Turism (ciclul I, licenţă), 

precum şi la specialitățile Administrarea afacerilor comerciale, Contabilitate, 

Finanțe și bănci și Management financiar (ciclul II, master).  

Obiectivul general al Catedrei de științe economice este consolidarea 

prestigiului academic şi ştiinţific al domeniului de specialitate în care sunt pregătiți 

viitorii specialiști, contribuția la formarea specialiştilor calificaţi în domeniul 

businessului și administrării, contabilităţii, finanţelor, activităţii bancare și în 

asigurări, managementului financiar, turismului. 

În sarcinile Catedrei de științe economice a USARB sunt incluse: a) 

proiectarea, organizarea și realizarea procesului didactic la ciclul I, licență și ciclul 

II, master; b) evaluarea activităților didactice, metodice și de cercetare; c) 

asigurarea metodică a procesului didactic; d) organizarea cercetărilor științifice la 

profilul „Modele de dezvoltare durabilă în economie și management”; e) pregătirea 

și perfecționarea cadrelor științifice și didactice prin doctorat (în alte universități), 

cursuri postuniversitare. 

 


