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FIŞELE UNITĂŢILOR DE CURS INCLUSE ÎN PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÎNT  
LA PROGRAMUL DE MASTER BĂNCI ŞI ASIGURĂRI 

 
1.1. DISCIPLINE DE BAZĂ 

 
FIŞA UNITĂŢII DE CURS 

TEORII ECONOMICE CONTEMPORANE 
 

Codul unităţii de curs în programul de studii: F.01.O.001 
Codul şi denumirea domeniului general de formare profesională: 041. Ştiinţe economice 
Tipul programului: Master de profesionalizare 
Denumirea programului de master: Management financiar 
Facultatea responsabilă de unitatea de curs: Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului 
Catedra responsabilă de unitatea de curs: Catedra de ştiinţe economice 
Număr de credite ECTS: 5 
Anul şi semestrul în care se predă: Anul I, semestrul 1 
Titularul: dr., conf. univ. Alla TRUSEVICI 
Descriere succintă a corelării/integrării cursului cu/în programul de studii: Unitatea de curs „Teorii economice 
contemporane” abordează o gamă extinsă de probleme legate de evoluţia şcolilor şi curentelor economice 
tradiţionale şi contemporane, cu scopul de a lărgi orizontul de cunoaştere al studenţilor. Astfel, după o sumară 
prezentare a gândirii economice premoderne, sunt examinate şi redate idei, teorii, doctrine, paradigme, şcoli şi 
curente de gândire economică din epoca modernă şi contemporană, cu un accent aparte pus pe acelea care surprind 
fundamente esenţiale şi durabile ale vieţii economice, conţin elemente perene, cu valabilitate permanentă. 
Cunoaşterea acestor construcţii teoretice ne permite să examinăm starea actuală a teoriei şi practicii economice nu 
numai în raport cu realităţile economice, ci şi în lumina încercărilor făcute de generaţiile anterioare de economişti 
pentru explicarea şi soluţionarea problemelor economice. Comparând punctele de vedere actuale cu realizările din 
trecut putem dezvălui atât progrese cât şi neajunsuri ale teoriilor actuale, precum şi interpretări care pregătesc 
evoluţia viitoare a ştiinţei (ştiinţelor) economice. 
Competenţe prealabile: 
- cunoaşterea legităţilor de bază a realizării activităţii economice a indivizilor; 
- stăpânirea limbajului economic pentru a putea opera cu concepte din domeniul teoriei economice; 
- capacitatea de a culege, prelucra şi sintetiza informaţii din practica economică; 
- înţelegerea mecanismului de elaborar şi realizare a politicilor economice. 
Competenţe dezvoltate:  
Competenţe profesionale: 
CP1. Operarea cu concepte şi metode ştiinţifice din domeniul băncilor şi asigurărilor, teoriilor decizionale moderne 
şi utilizarea lor în comunicarea profesională. 
CP2. Utilizarea creativă a cunoştinţelor fundamentale şi avansate, a metodelor moderne de activitatea bancară şi 
asigurări în activităţile specifice domeniului. 
CP3. Elaborarea modelelor pentru descrierea fenomenelor şi a proceselor reale, caracteristice domeniului activităţii 
bancare şi asigurărilor. 
Competenţe transversale: 
CT2. Desfăşurarea eficientă şi eficace a activităţilor organizate în echipă; 
CT3. Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă în vederea adaptării competenţelor 
profesionale şi manageriale la dinamica domeniului şi la exigenţele pieţei de muncă. 
Finalităţi de studii:  
La finalizarea studierii unităţii de curs masterandul va fi capabil: 
- să identifice curentele şi şcolile gândirii economice;  
- să aplice teoriile elaborate de economişti de vază la realităţile practicei contemporane; 
- să analizeze specificul programelor de cercetare şi a metodologiei de cercetare utilizate de diverse şcoli economice; 
- să evalueze modelele de creştere economică contemporană; 
- să interpreteze mecanismul reglementării de stat a proceselor economice. 
Unităţi de învăţare: Caracteristica generală a procesul de formare a paradigmei economice a teoriei economice. 
Teoriile keynesiene contemporane. Neoclasicismul modern şi neoliberalismul. Evoluţia direcţiei instituţionale a 
ghândirii economic în a doua jumătate a secolului XX. Concepte economice moderne social-democrate. Teorii 
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liberale neoclasice despre comerţul internaţional şi criticii acestora (1870 – 2000). Doctrinele economice ale 
subdezvoltării. Economia informaţională: evoluţia conceptelor teoretice. Creşterea şi dezvoltarea în actualele 
confruntări de idei. 
Strategii de predare-învăţare: expunerea, prelegerea interactivă, conversaţia euristică, demonstraţia, 
problematizarea, brainstorming-ul, lucrul în grup, studiul individual, lucrul cu manualul şi textul ştiinţific, prezentări 
Power Point, dezbaterea, realizarea sarcinilor practice, rezolvarea  problemelor, platforma didactică on-line Moodle 
etc. 
Strategii de evaluare: evaluare curentă, sarcini pentru lucrul individual, chestionarea orală, proiect de cercetare, 
studiu de caz. Evaluarea finală: Masteranzii vor fi apreciaţi, pe parcursul orelor practice, ca urmare a implicării lor 
în cadrul discuţiilor, dezbaterilor, exerciţiilor de reflecţie promovate la orele de seminare şi de laborator. Nota finală 
se calculează conform formulei: 

5,05,0  NeNcNf , 
unde Nf – nota finală; Nc – nota reuşitei curente; Ne – nota de la examen 
Bibliografie 
Obligatorie: 

1. BEAUD MICHEL, DOSTALER GILLES. Gândirea economică de după Keynes, Ed. Eurosong & Book, 
Bucureşti, 2000, 425 p. 

2. FRIEDMAN, MILTON. Capitalism şi libertate, Bucureşti: Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1994 
3. KEYNES, JOHN MAINARD. Teoria generală a folosirii mâinii de lucru, a dobânzii şi a banilor, 

Bucureşti: Ed. Ştiinţifică, 1970 
4. MARX, K. Capitalul, Bucureşti: Ed. Politică, 1960. 
5. MARX, K. Teorii asupra plusvalorii, Bucureşti: Ed. Politică, 1960. 
6. POPESCU, GHEORGHE H. Macroeconomie . Bucureşti: Ed. Economică, 2013, 736 p.  
7. SMITH, A. Avuţia naţiunilor. Cercetare asupra naturii şi cauzelor ei, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 

1962 
8. STANCU, S. Macroeconomie cantitativă avansată: Breviar teoretic şi aplicaţii. Bucureşti: Ed. ASE, 2013, 

294 p. 
9. НУРЕЕВ, Р. М. Экономика развития: модели становления рыночной экономики: учебник для 

студентов экономических вузов и факультетов: 2-е изд. М.: Норма, 2008, 375 c.  
10. АКИМОВА, Т. А. Основы экономики устойчивого развития. Учебное пособие для вузов. Москва: 

Изд.-во Экономика, 2018. 384 с. 
11. ТАЛЕР, Р. Новая поведенческая экономика. Почему люди нарушают правила традиционной 

экономики и как на этом заработать. Издательство: Эксмо. 2017, 225 c. 
Suplimentară: 

1. CHISTRUGA, M. Estimarea principalilor indicatori macroeconomici ai Republicii Moldova. Chişinău: 
Fin-Consultant, 2011 

2. ЖИТИНКИН, В. О роли госкорпораций в реализации экономической политики. Качество. 
Инновации. Образование. 2010. Nr 9. c. 56-61. 

3. Trusevici, Alla Некотоые аспекты трансграничного сотрудничества Розвиток прикордоних 
регiонiв  в системi танскордонного спiвробiтництва Матерiали Мiжнародноi науково - практичноi 
конференцii 21-28.04. 2017 Чернiвцi- Бельцi с. 38-42 

4. TRUSEVICI, A.; BRANAŞCO N. Culegere de teste şi probleme pentru lecţii practice la disciplina Teoria 
economică. Bălţi: Ed. Tipografia universitară bălţeană, 2010, 81 p. 

5. TRUSEVICI, A.; BRANAŞCO N. Indicaţii metodice pentru lecţii practice la disciplina Teoria economică. 
Bălţi: Ed.Tipografia universitară bălţeană, 2010, 85 p. 
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FIŞA UNITĂŢII DE CURS  
METODOLOGIA ŞI ETICA CERCETĂRILOR ÎN ECONOMIE 

 
Codul unităţii de curs în programul de studii: F.01.O.002 

Codul şi denumirea domeniul general de formare profesională: 041. Ştiinţe economice 

Tipul programului: Master de profesionalizare 

Denumirea proramului de master: Management financiar 

Facultatea responsabilă de unitatea de curs: Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului 
Catedra responsabilă de unitatea de curs: Catedra de ştiinţe economice 

Număr de credite ECTS: 5 

Anul şi semestrul în care se predă: anul I, semestrul 1 

Titularul: dr., conf. univ. Andrei BALÎNSCHI 

Descriere succintă a corelării/integrării cu/în programul de studii: Studierea obiectului „Metodologia şi etica 
cercetărilor în economie” constituie o bază teoretică pentru activităţile didactice şi de cercetare ale studenţilor 
masteranzi pe parcursul instruirii lor la ciclul II - studii superioare de master, precum şi căpătarea abilităţilor practice 
pentru activitatea de cercetare ştiinţifică viitoare după absolvirea universităţii, în munca după specialitate. 
Însuşirea acestui obiect se bazează pe cunoştinţele studenţilor ciclului I – studii superioare de licenţă, căpătate la astfel 
de discipline cum ar fi „Filozofia”, „Logica”, „Statistica”, „Informatica”, „Analiza economico-financiară” etc. Deci se 
subînţelege că studenţii trebuie deja să cunoască teoriile filosofice despre cunoaştere, rolul logicii în procesul de 
cunoaştere, noţiunile şi termenii asociaţi cu acest proces.  

Competenţe prealabile: 
Studenţii trebuie să fie capabili să se orienteze în problemele observării statistice, să opereze cu indicii statistici la 
studierea şi explicarea proceselor de producţie şi economice; să dispună de aptitudinile necesare pentru accesarea 
reţelei Internet, poştei electronice, să fie utilizatori eficienţi ai programelor Windows, Excel, Microsoft Office 
Publisher, Microsoft Office Power Point etc. 

Competenţe dezvoltate:  
Competenţe profesionale: 
CP1. Operarea cu concepte şi metode ştiinţifice din domeniul băncilor şi asigurărilor, teoriilor decizionale moderne şi 
utilizarea lor în comunicarea profesională. 
CP2. Utilizarea creativă a cunoştinţelor fundamentale şi avansate, a metodelor moderne de activitatea bancară şi 
asigurări în activităţile specifice domeniului. 
CP3. Elaborarea modelelor pentru descrierea fenomenelor şi a proceselor reale, caracteristice domeniului activităţii 
bancare şi asigurărilor. 
Competenţe transversale: 
CT2. Desfăşurarea eficientă şi eficace a activităţilor organizate în echipă; 
CT3. Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă în vederea adaptării competenţelor 
profesionale şi manageriale la dinamica domeniului şi la exigenţele pieţei de muncă.. 

Finalităţi de studii:  
La finalizarea studierii unităţii de curs masterandul va fi capabil: 

1. Să puncteze scopul şi sarcinile cercetării ştiinţifice; să determine problemele, obiecctul şi subiectul cercetării; 
să efectuieze planificarea generală a cercetării ştiinţifice; să aplice legi şi reguli logice în munca de cercetare; să 
argumenteze rezultatele primite şi să tragă concluzii; 

2. Să utilizeze eficient serviciile bibliotecii ştiinţifice; să identifice instrumentele de informare după indicii de 
clasificare; să utilizeze documentele primare în cercetările ştiinţifice; să utilizeze documentele secundare în cercetările 
ştiinţifice; 

3. Să aplice metodele de bază de căutare a informaţiilor ştiinţifice; să aplice tehnica studierii literaturii şi 
colectării informaţiilor ştiinţifice; să aplice metodele principale de prelucrare a informaţiilor colectate; să aplice 
metodele de expunere a textului ştiinţific; 

4. Să aplice aptitudinile de prezentare a materialului textual, ilustrativ şi numeric în lucrarea ştiinţifică; să 
cunoască ordinea prezentării datelor bibliografice în lucrarea ştiinţifică; să conştientizeze etica citării materialelor din 
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sursele literare şi responsabilitatea pentru plagiat; 
5. Să numească cerinţele generale faţă de teza de master; să cunoască structura şi particularităţile conţinutului 

părţilor componente ale tezei de master; să aplice aptitudinile şi ordinea de selectare şi studiere a surselor literare şi 
utilizare a realizărilor ştiinţifice la elaborarea tezei de master; să aplice aptitudinile de elaborare a concluziilor şi 
recomandărilor reieşind din rezultatele cercetărilor înfăptuite; să cunoască procedura de susţinere a tezei de master. 

Unităţi de învăţare: Concepte generale despre cercetare. Metodele de cercetare ştiinţifică. Informaţiile ştiinţifice şi 
rolul lor în cercetarea ştiinţifică. Surse şi tipuri de informaţii ştiinţifice. Tehnologia de căutare, colectare şi prelucrare a 
informaţiilor ştiinţifice. Redactarea lucrării ştiinţifice. Perfectarea lucrării ştiinţifice. Structura informaţiilor 
bibliografice. Metoda de pregătire şi procedura de susţinere a tezei de master. 

Strategii predare-învăţare: expunerea, prelegerea interactivă, conversaţia euristică, demonstraţia, problematizarea, 
lucrul în grup, studiul individual, lucrul cu manualul şi textele lecţiilor, prezentări Power Point, dezbaterea. 

Strategii de evaluare: Formele de evaluare curentă presupune următoarele activităţi didactice dominante: 
1. Evaluarea curentă asupra rezultatelor învăţării şi competenţelor de către studenţi se efectuează pe parcursul 

orelor de seminare. Rezultatele şi competenţele studenţilor vor fi evaluate pe parcursul semestrului;  
2. Evaluarea referatelor elaborate de student se efectuează cu două note: o notă – pentru calitatea conţinutului şi 

a doua notă – pentru corectitudinea formatării textului, perfectarea tabelelor, figurilor şi formulelor, prezentarea 
referinţelor bibliografice; 

3. Pe parcursul semestrului studenţii vor fi supuşi la o probă de evaluare curentă obligatorie în formă de teste. 
Evaluarea finală: Masteranzii vor fi apreciaţi, pe parcursul orelor practice, ca urmare a implicării lor în cadrul 
discuţiilor, dezbaterilor, exerciţiilor de reflecţie promovate la orele de seminare şi de laborator. Nota finală se 
calculează conform formulei:  

5,05,0  NeNcNf , 
unde Nf – nota finală; Nc – nota reuşitei curente; Ne – nota de la examen 

Bibliografie  
Obligatorie: 

1. Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova: nr. 259-XV din 15.07.2004. In: Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova. 2004, nr. 125-129/663 

2. Lege  privind dreptul de autor şi drepturile conexe: nr. 139 din  02.07.2010. In: Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova. 2010, nr. 191-193 

3. Lege cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale de stat: nr. 467-XV din 21.11.2003. In: 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2004, nr. 6-12/44 

4. Balînschi, Andrei. Metodologia cercetărilor ştiinţifice în economie. Bălţi : „MARKETING PLUS”, 2015. 
232 p. [online]. [citat 26.08.2020]. Disponibil: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/bitstream/123456789/1845/1/balin   
schii_metodologia.pdf 

5. Балынский, Андрей. Методология научных экономических исследований. Учебник / Кишинев : 
Издательство MARKETING PLUS, 2005. 208 с.  

6. Ghid practic [online]. Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. Alcăt. Ana NAGHERNEAC. Bălţi, 
2012. 47 p. [citat 26.08.2020]. Disponibil: http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/bsu/reguli_referinte.pdf 
Suplimentară: 

1. Duţă, Alexandrina. Elemente de metodologie a cercetării ştiinţifice, Editura Universităţii de Vest, Timişoara, 
2002 

2. Grafice şi diagrame [on-line]. [citat 17.05.2017]. Disponibil:   
http://ebooks.unibuc.ro/informatica/Birotica/4.6.htm 

3. Hulban, Horia. Tehnica cercetării ştiinţifice: Pentru fac. de Drept, fac. de Psihologie şi Asistenţă Socială şi 
pentru fac. de Economie. Iaşi : Ed. Graphix, 1994. 187 p. 

4. ISO 27000 / Securitatea informaţiei. [online]. [citat 26.08.2020]. Disponibil:    http://www.securitatea-
informatiilor.ro/standarde-de-securitate/standardul-de-securitate-iso-27000/ 

5. PANDREA, Maria. Cercetarea ştiinţifică / Maria Pandrea //Tehnici ale muncii intelectuale: tehnici şi 
metode în sprijinul studiului individual. Bucureşti : Editura OSCAR PRINT, 1997. 274 p. 

6. POPESCU, C. et al. Metodologia cercetării ştiinţifice economice. Bucureşti :  Editura ASE, 2006 
7. Lege privind accesul la informative: nr. 982-XIV din 11.05.2000. In: Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova. 2000, nr. 88-90. 
8. SM ISO 690:2012 Informare şi Documentare. Reguli pentru prezentarea referinţelor bibliografice şi citarea 

resurselor de informare (ISO 690:2010, IDT). Ch., 2012. 
9. SM ISO 4:1997 Informare şi documentare. Regulile de prescurtare a cuvintelor în titluri şi a titlurilor 
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publicaţiilor periodice. 
10. SM ISO 2789:2015 Informare şi documentare. Statistici internaţionale de bibliotecă (ISO 2789:2006, IDT). 

Ch., 2015 
11. ISO/IEC 27001:2013 [on-line]. Standard internaţional de securitate a informaţiei: “Tehnologia Informatiei 

- Tehnici de securitate - Sisteme de management al securităţii informaţiei – Cerinţe”. [citat 26.08.2020]. Disponibil: 
https://ro.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_27001:2013 

12. ȚAPOC, Vasile, CAPCELEA, Valeriu. Cercetarea ştiinţifică. Ch.: Arc, 2008 (F.E.-P. „Tipogr. Centrală”).  
312 p.  

13. БАЛЫНСКИ, Андрей. Рекламный менеджмент фирмы. Кишинэу: Еврика. 2001. 176 с.  
14. БОРИКОВА, Л. В. Пишем реферат, доклад, выпускную квалификационную работу: Учебное пособие 

для студентов средних педагогических учебных заведений / Л. В. Борикова, Н. А. Виноградова. М.: 
ACADEMA, 2000. 124 с. 

15. БУРДИН, К. С. Как оформить научную работу / К. С. Бурдин.,  П. В. Веселов Методическое 
пособие. - М., «Высшая школа», 1973. 152 с. 

16. ВАХРИН, И. П. Методика подготовки и процедура защиты дипломных работ по финансовым и 
экономическим специальностям: Учебное пособие. М. : Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 
2000. 135 с. 

17. ГОЛОДАЕВ, В. С. Рекомендации по подготовке и оформлению курсовых и дипломных работ. М.: 
Изд. дом. «Дашков и К», 2000. 18 с. 

18. Диаграммы в Word 2007 [on-line]. [citat 29.01.2019]. Disponibil: http://on-line-
teaching.com/word/lsn027.html 

19. ИОНОВА, А. Ф., СЕЛЕЗНЕВА Н. Н. Финансовый анализ: учеб. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 
2006. 624 с. ISBN 5-482-00559-3 

20. Классификация статистических графиков. [online]. [citat 26.08.2020]. Disponibil: https://helpiks.org/6-
31335.html   

21. КОТЛЕР, Филип et al.. Основы маркетинга: Пер. с англ. – 2-е изд. – М.; СПб.; К.: Издат. Дом 
«Вильямс», 1999. 1056 с.  

22. КУЗИН, Ф. А. Кандидатская диссертация: Методика написания, правила оформления и порядок 
защиты. Практическое пособие для аспирантов и соискателей ученой степени / Ф. А. Кузин - 2-е изд. – М. : 
«Ось-89», 1998. 208 с. 

23. ЛОПАТНИКОВ, Л. И. Экономико-математический словарь. – М.: «Наука», 1987. 572 с.  
24. Основные виды графиков [online]. [citat 26.08.2020]. Disponibil:   https://studopedia.org/1-119708.html 
25. Основные подходы и возможные ошибки при написании научного аппарата исследования. [online]. 

[citat 26.08.2020]. Disponibil: http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met91/met91.html 
26. РАДАЕВ, В. В. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 простых правил.  

М.: ГУ-ВШЭ: ИНФРА-M, 2001. 202 с.  
27. РАЙЗБЕРГ, Б. А. Диссертация и ученая степень. Пособие для соискателей. - 3-е изд., доп. – М.: 

ИНФРА-М, 2003. 410 с. 
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FIŞA UNITĂŢII DE CURS  
COMUNICAREA ŞI CORESPONDENȚA DE AFACERI ÎN LIMBA ENGLEZĂ 

 
Codul unităţii de curs în programul de studii: F.01.O.003 
Codul şi denumirea domeniului general de formare profesională: 041. Ştiinţe economice 
Tipul programului: Master de profesionalizare 
Denumirea programului de master: Bănci şi Asigurări 
Facultatea responsabilă de unitatea de curs: Facultatea de Litere 
Catedra responsabilă de unitatea de curs: Catedra Filologie Engleză şi Germană 
Număr de credite ECTS: 5 
Anul şi semestrul în care se predă: Anul I, semestrul 1 
Titularul: dr., conf. univ. M. ŢAULEAN 
Descriere succintă a corelării/integrării cursului cu/în programul de studii: Unitatea de curs „Comunicarea şi 
corespondenţa de afaceri în limba engleză” este o continuare a cursului obligatoriu de la ciclul I - Licenţă. Scopul 
principal al cursului este de a învăţa masteranzii să comunice în limba engleză, utilizând lexicul de specialitate; să 
scrie şi să perfecteze corect o scrisoare electronică; să poată întreba sau da sfaturi referitor la utilizarea 
calculatorului, programelor de bază şi a internetului. Cursul are menirea de a facilita asimilarea terminologiei de 
specialitate în limba engleză şi de a pregăti masteranzii de la Facultatea Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului 
pentru încadrarea în sfera tehnologiilor moderne. 
Competenţe prealabile: 
- cunoaşterea gramaticii limbii engleze; 
- utilizarea corectă a structurilor gramaticale învăţate în activităţile auditoriale; 
- aplicarea vocabularului achiziţionat în situaţii de comunicare (ex. la un interviu); 
- cunoaşterea surselor de documentare privind corectitudinea exprimării orale şi scrise în limba engleză. 
Competenţe dezvoltate:  
Competenţe profesionale: 
CP1. Operarea cu concepte şi metode ştiinţifice din domeniul băncilor şi asigurărilor, teoriilor decizionale moderne 
şi utilizarea lor în comunicarea profesională.  
CP2. Utilizarea creativă a cunoştinţelor fundamentale şi avansate, a metodelor moderne de activitate bancară şi de 
asigurări în activităţile specifice domeniului.  
CP4. Colectarea, prelucrarea, analiza şi interpretarea informaţiei specifice activităţii bancare şi în asigurări. 
Competenţe transversale: 
CT2. Desfăşurarea eficientă şi eficace a activităţilor organizate în echipă; 
CT3. Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă în vederea adaptării competenţelor 
profesionale şi manageriale la dinamica domeniului şi la exigenţele pieţei de muncă. 
Finalităţi de studii:  
La finalizarea studierii unităţii de curs masterandul va fi capabil: 
- să exemplifice conceptele fundamentale din domeniul limbii engleze;  
- să utilizeze structurile studiate în dialoguri şi scrisori de afaceri; 
- să se prezinte oral ca fiind angajat la un post de lucru şi să rǎspundǎ la întrebări referitoare la profesia aleasă; 
- să converseze în limba engleză utilizând lexicul specialităţii; 
- să aplice vocabularul economic în scrierea unor documente personale (CV-ul, resume, scrisoare către un angajator 
etc. 
Unităţi de învăţare: Reading: Jobs. Grammar: Many/much/few/little. Reading: A working day of a sales manager. 
Grammar: Present Simple vs Present Continuous. Reading: The history of Ford motor company. Grammar: Past 
Simple. Past Continuous. Consolidation Units 1-3. Testing. Reading: Travelling on business. Grammar: Present 
Perfect. Reading: E-commerce. Grammar: Past Simple. Reading: The work of a sales manager. Grammar: Modal 
verbs. Consolidation Units 4-6. Testing. Reading: Hospitality Industry. Grammar: Degrees of comparison. Past 
Perfect. Reading: Starting your own business. Grammar: Expressing future. Consolidation Units 7-8. Testing. 
Business Communication. Writing and Speaking – Your Keys to Business Success. Translation practice. The job 
campaign. Writing resume. Writing a CV. Translation practice. Business letters: Introducing your firm (the body the 
message of a letter). Official Invitations. Request. Claim, protest. Gratitude, thanks. Regret, apology. 
Strategii de predare-învăţare: Lucrul în pereche/grup (STAD-Student Teams Achievement Division), metoda 
învăţării reciproce (reciprocal teaching), pair-share circle (medoda schimbarii perechii), discuţii, dezbateri, situaţii 
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de problemă; (problem solving); proiect de cercetare (project work). 
Strategii de evaluare: Evaluarea este axată pe operaţii de apreciere şi notare a rezultatelor activităţii instructiv-
educative (cunoştinţe, deprinderi, capacităţi intelectuale, atitudini etc.) 
- Lucrare scrisă –test (în scris); 
- Evaluare în scris: test, paragraph-writing, mini-eseu; 
- Evaluare orală: dialog, povestire, prezentare; 
- Evaluarea finală – examen. 
Nota finală se calculează conform formulei:  

5,05,0  NeNcNf , 
unde Nf – nota finală; Nc – nota reuşitei curente; Ne – nota de la examen 
Bibliografie 
Obligatorie: 
Obligatorie: 
1. Kardovici I. English for students of economics. M.: Knijnii mir. 2012. 212 p.. 
Suplimentară: 
1. BERESFORD Cynthia. Business Communication: Practical Written English for the Modern Business World. – 

London: BBC English by Radio & Television, 1995. 
2. GONCEARENCO A., IONAŞ N., KOSTIUCIK G., ş.a. A Set of Texts for Home Reading. Chişinău:  ASEM, 

1998. 
3. CHIRIACESCU, Adriana, TOMOŞOIU, Nora et al., Practice in English grammar, Ed. ASE, Bucureşti, 1999. 
4. MACKENZIE, I. English for business studies, Cambridge University Press, 1997. 
5. IXARI A., KOSTIUCIK G. Essential Elements of Business Law. Chişinău: ASEM, 2003. 
6. MACMILLAN, L. Essential Dictionary for Learners of English. International Students Edition, 2004.  
7. TURCU F., ş.a. Engleza pentru  întreprinzători şi oameni  de afaceri. Vol. I.II.III. Chişinău: ASEM, 1993. 
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FIŞA UNITĂŢII DE CURS  
COMUNICAREA ŞI CORESPONDENŢA DE AFACERI ÎN LIMBA FRANCEZĂ 

 
Codul unităţii de curs în programul de studii: F.01.O.003 
Codul şi denumirea domeniului general de formare profesională: 041. Ştiinţe economice 
Tipul programului: Master de profesionalizare 
Denumirea programului de master: Bănci şi Asigurări 
Facultatea responsabilă de unitatea de curs: Facultatea de Litere 
Catedra responsabilă de unitatea de curs: Catedra de limbă română şi filologie romanică 
Număr de credite ECTS: 5 
Anul şi semestrul în care se predă: Anul I, semestrul I 
Titularul: lect. univ., dr. Ludmila CABAC 
Descrierea succintă a corelării/integrării unităţii de curs cu/în programul de studii: Cursul Comunicarea şi 
corespondenţa de afaceri în limba franceză este destinat masteranţilor de la Facultatea de Ştiinţe Reaşe, Economice 
şi ale Mediului, domeniul general de formare ştiinţe economice, ciclul II, studii de masterat, anul I de studii, ce au 
ales să studieze limba franceză ca limbă străină de afaceri şi au un nivel intermediar de cunoaştere al acesteea (B2 
conform CECR). Scopul cursului constă în dezvoltarea deprinderilor de comprehensiune orală şi scrisă, exprimarea 
orală şi scrisă, având în calitate de suporturi didactice texte de specialitate. Importanţa cursului rezidă din faptul că 
masteranzii vor avea posibilitatea să-şi îmbogăţească vocabularul cu termeni economici de bază, să cunoască mai 
bine diferite aspecte (economic, social, de drept) ale ţării, limba căreia o studiază, ceea ce le va permite facilitarea 
comunicării atât scrise cât şi orale în limba ţintă.  
Competenţe prealabile: Nivelul de cunoaştere a limbii străine B2. 
Competenţe dezvoltate: 
Competenţe profesionale: 
CP1. Operarea cu concepte şi metode ştiinţifice din domeniul băncilor şi asigurărilor, teoriilor decizionale moderne 
şi utilizarea lor în comunicarea profesională.  
CP2. Utilizarea creativă a cunoştinţelor fundamentale şi avansate, a metodelor moderne de activitate bancară şi de 
asigurări în activităţile specifice domeniului.  
CP4. Colectarea, prelucrarea, analiza şi interpretarea informaţiei specifice activităţii bancare şi în asigurări. 
Competenţe transversale: 
CT2. Desfăşurarea eficientă şi eficace a activităţilor organizate în echipă; 
CT3. Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă în vederea adaptării competenţelor 
profesionale şi manageriale la dinamica domeniului şi la exigenţele pieţei de muncă. 
Finalităţi de studii:  
La finalizarea studierii unităţii de curs masterandul va fi capabil: 
- să exemplifice conceptele fundamentale din domeniul limbii franceze;  
- să utilizeze structurile studiate în redactarea diferitor documente de specialitate; 
- să se prezinte oral ca fiind angajat la un post de lucru şi să rǎspundǎ la întrebări referitoare la profesia aleasă; 
- să converseze în limba engleză utilizând lexicul specialităţii; 
- să aplice vocabularul economic în scrierea unor documente personale (CV-ul, resume, scrisoare către un angajator 
etc. 
Unităţi de învăţare: I. Entreprise. 1. Entreprise. Différents types d'entreprises. 2. Organisation d'une entreprise. II. 
Emploi. Chômage. Types d’emploi. Embauche. 1. Emploi. Types d'emploi. Rédiger un CV. 2. Chômage – 
préoccupation de différents gouvernements. Explication des notions. 3. Embauche. Recevoir le poste recherché. 
Rédiger une lettre de motivation. 4. Entretien d'embauche. Compléter une demande. III. L’essentiel du droit du 
travail. 1. Accord d'entreprise.  Rédiger une lettre de recommandation. 2. Conditions de travail et de formation. 3. 
Hiérarchie des qualifications. Étude de cas. IV. Législation commerciale. 1. Contenu du droit commercial. 2. 
Obligations et droits du commerçants. Noter une commande et compléter un accusé de réception de commande. 3. 
Loi pour les consommateurs. Rédiger une réclamation. V. Impôts. 1. Types d'impôts. 2. Régions à fiscalité 
privilégiée. VI. Banque et entreprise. 1. Organisation du système bancaire et financier en France. 2. Développement 
des banques et des entreprises. Rédiger une lettre d'affaire. 3. La banque aide les entreprises. Écrire une lettre de 
remerciement. 4. Négocier avec un banquier. VII. Comptabilité et financement de l’entreprise. 1. La comptabilité des 
entreprises. 2. Le financement des entreprises. Rédiger un rapport.  
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Strategii de predare-învăţare: conversaţia, explicaţia, dezbaterea, simularea, metode de dezvoltare a gândirii 
critice, problematizarea, teste lexico-gramaticale, examen oral. 
Strategii de evaluare: Evaluarea este axată pe operaţii de apreciere şi notare a rezultatelor activităţii instructiv-
educative (cunoştinţe, deprinderi, capacităţi intelectuale, atitudini etc.) 
- lucrare scrisă –test (în scris); 
- evaluare în scris: test, mini-eseu; 
- evaluare orală: dialog, povestire, prezentare; 
- evaluarea finală – examen. 
Nota finală se calculează conform formulei:  

5,05,0  NeNcNf , 
unde Nf – nota finală; Nc – nota reuşitei curente; Ne – nota de la examen 
Bibliografie 
Obligatorie: 

1. DANILO, M., TAUZIN, B., Le français de l’entreprise, Cle International, Paris, 1990. 
2. CARPUSI, C., Le français d’affaires, Kiev, MAUP, 2004. 
3. ZMEEVA, T. et al. Le français économique, Moscou, Mejdunarodnie otnoshenia, 2005. 

Suplimentară: 
1. BERG, R.-J., Parlons d'affaires!, Ohio, Thomson/Heinle, 1995. 
2. BOMBARDIERI, C., Brochard, J.-B., L‘entreprise, Paris, Hachette Livre, 1996. 
3. BOULARÈS, M., Frérot, J.-M., Grammaire progressive du français, Paris, CLÉ Iternational, 1997. 
4. GILLMAN, B., Travailler en français en entreprise, Guide pedagogique, Paris, Didier, 2007. 
5. GILLMAN, B., Travailler en français en entreprise, Methode de francais sur des objectifs specifiques, Paris, 

Didier, 2007. 
6. SANCEZ Macagno, M., Od. Corado, L., Faire des affaires en français, Paris, Hachette, 1997. 
7. SOFRONIE, S, MIRAUTA, A., Donici, A., Le français pour les etudiants en economie, Chişinau, 2006. 
8. PENFORNIS, J-L., Vocabulaire progressif du français des affaires, Paris, CLÉ Internationale, 2004. 
9. Dictionnaire de l'économie, Paris, Larousse, 2000. 
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FIŞA UNITĂŢII DE CURS  
MEDIUL LEGAL AL INSTITUŢIILOR BANCARE ŞI DE ASIGURĂRI  

(înfiinţarea, restructurarea şi fuzionarea) 
 
Codul unităţii de curs în programul de studii: F.01.O.004 
Codul şi denumirea domeniului general de formare profesională: 041. Ştiinţe economice 
Tipul programului: Master de profesionalizare 
Denumirea programului de master: Bănci şi Asigurări 
Facultatea responsabilă de unitatea de curs: Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului 
Catedra responsabilă de unitatea de curs: Catedra de ştiinţe economice  
Număr de credite ECTS: 5 
Anul şi semestrul în care se predă unitatea de curs: anul I, semestrul 1 
Titularul unităţii de curs: dr., conf. univ. Victoria POSTOLACHE 
Descrierea succintă a corelării/integrării unităţii de curs cu/în programul de studii. Unitatea de curs „Mediul 
legal al întreprinderilor (înfiinţarea, restructurarea şi fuzionarea)” îşi propune o examinare prin prismă teoretică, 
jurisprudenţială şi normativă, a obligaţiilor şi contractelor privind activitatea comercială, evidenţiindu-le aspectele 
specifice, precum şi o prezentare a titlurilor comerciale de valoare şi procedurii insolvenţei, oferind studenţilor 
posibilitatea de a-şi însuşi mecanismele generale de soluţionare a cazurilor practice. Unitatea de curs asigură 
formarea/dezvoltarea competenţelor cognitive şi funcţionale ale viitorilor jurişti, permiţându-le acestora să se adapteze 
cu succes la solicitările specifice profesiei bancare, la schimbările şi dinamica aferente fenomenului bancar 
contemporan. 
Competenţe prealabile:  
Pentru buna însuşire a cursului, masterandul trebuie să demonstreze: 
- posedarea la nivel teoretic şi aplicativ a competenţelor vizate la principiile economiei de piaţă, fundamentele 
managementului organizaţiei; planificare afacerii; 
- posedarea la nivel teoretic şi aplicativ a competenţelor vizate la bazele activităţii bancare, bazele asigurărilor şi 
reasigurărilor;  
- cunoaşterea noţiunilor cheie din elemente de drept privat;  
- definirea aspectelor caracteristice ale persoanelor juridice;  
- înţelegerea modului de organizare şi conducere a activităţii, în centrala băncii, unităţile sale operative şi în cadrul 
companiilor de asigurare; 
- înţelegerea modului de organizare şi conducere a activităţii întreprinderii de la înfiinţare până la lichidare. 
Competenţe dezvoltate în cadrul unităţii de curs:  
Competenţe profesionale: 
CP1. Operarea cu concepte şi metode ştiinţifice din domeniul băncilor şi asigurărilor, teoriilor decizionale moderne şi 
utilizarea lor în comunicarea profesională.  
CP2. Utilizarea creativă a cunoştinţelor fundamentale şi avansate, a metodelor moderne de activitate bancară şi de 
asigurări în activităţile specifice domeniului.  
CP3. Elaborarea modelelor pentru descrierea fenomenelor şi a proceselor reale, caracteristice domeniului băncilor şi 
asigurărilor. 
Competenţe transversale: 
CT2. Desfăşurarea eficientă şi eficace a activităţilor organizate în echipă; 
CT3. Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă în vederea adaptării competenţelor 
profesionale şi manageriale la dinamica domeniului şi la exigenţele pieţei de muncă. 

Finalităţi de studii.  
La finalizarea studierii unităţii de curs masterandul va fi capabil: 
- să cunoască principiile, conceptele şi instituţiile juridice specifice mediului de afaceri; 
- să identifice elementele activităţii de întreprinzător; 
- să caracterizeze procedura de constituire a persoanelor juridice cu scop lucrativ; 
- să explice şi caracterizeze specificul procesului de restructurare a întreprinderilor; 
- să identifice şi caracterizeze formele de încetare a activităţii persoanelor juridice cu scop lucrativ. 
Unităţi de învăţare: Mediul legal al întreprinderilor: consideraţii generale, izvoare şi principii. Activitatea de 
întreprinzător. Reglementarea activităţii de întreprinzător. Subiecţii dreptului comercial. Regimul juridic şi 
componenţa patrimoniului societăţilor comerciale. Societăţile de persoane: societatea în nume colectiv şi societatea în 
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comandită. Regimul juridic al funcţionării SRL. Specificul normativ privind activitatea SA. Regimul juridic al 
întreprinderilor de stat şi municipale. Reorganizarea şi lichidarea persoanelor juridice cu scop lucrativ. Tratamentul 
juridic al activităţii bancare şi de asigurare. Reorganizarea şi procedura de lichidare a băncilor comerciale, a brokerilor 
în asigurări, a agenţilor în asigurări cu scop lucrativ. 
Strategii de predare – învăţare: prelegerea, explicaţia, conversaţia, învăţarea prin descoperire, studiul de caz, 
brainstorming-ul, lucrul în echipă, metoda hărţilor conceptuale, metoda comentariului de text, platforma didactică on-
line Moodle etc. 
Strategii de evaluare: teste de evaluare curentă, prezentarea referatelor, lucrări de control, rezolvarea speţelor, bilete 
de examinare. 
Evaluarea finală: Masteranzii vor fi apreciaţi, pe parcursul orelor practice, ca urmare a implicării lor în cadrul 
discuţiilor, dezbaterilor, exerciţiilor de reflecţie promovate la orele de seminare şi de laborator. Nota finală se 
calculează conform formulei:  

5,05,0  NeNcNf , 
unde Nf – nota finală; Nc – nota reuşitei curente; Ne – nota de la examen 
Bibliografie: 
Obligatorie 
1. Legea Republicii Moldova privind activitatea băncilor nr. 202 din 06.10.2017. În: Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova. 2017, nr. 434 - 439 art. 727 din 15.12.2017 (cu modificările şi completările ulterioare). 
2. Legea cu privire la BNM nr. 548-XII din 21.07.1995. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 1996, nr. 1 din 
01.01.1996 (cu modificările şi completările ulterioare)  
3. Legea privind redresarea şi rezoluţia băncilor nr. 232 din 03.10.2016 În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 
2016, nr. 343-346 din 04.10.2016  
4. Regulamentul BNM cu privire la cadrul de administrare a activităţii băncii aprobat prin din Hotărârea Consiliului 
de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 146 din 7 iunie 2017. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 
2017, nr. 201-213 art. 1183 din 23.06.17 (cu modificările ulterioare). 
5. Lege cu privire la asigurări nr. 407-XVI din 21.12.2006. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2007, nr. 
47-49 (cu modificările şi completările ulterioare)..   
6. Legea cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule nr. 414 – 
XVI din 22.12.2006. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 32 – 35/213 din 09.03.2007 (cu modificările şi 
completările ulterioare) 
Suplimentară: 
1. Lege Republicii Moldova privind implementarea ghişeului unic în desfăşurarea activităţii de întreprinzător: nr. 161 

din 22.07.2011. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 170-175 din 14.10.2011; 
2. Legea Republicii Moldova privind insolvabilitatea nr. 149 din 29.06.2012. În: Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2012, nr. 193-197 din 14.09.2012; 
3. Regulamentul cu privire la cadrul de administrare a activităţii băncii nr. 322 din 20.12.2018. În: Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova. 2019, nr.1-5 art. 56 din 04.01.2019.  
4. BAIEŞ S., ROŞCA, N. Dreptul afacerilor. Ch.: Tipografia Centrală, 2011. 
5. BAIEŞU, A., SLUTU, N. Note de curs. Drept bancar (Ciclul I). Chişinău, 2013. 51 p. 

http://www.usem.md/uploads//files/Note_de_curs_drept_ciclul_1/085_-_Dreptul_bancar.pdf 
6. LAZAR, L. M. Dreptul Asigurărilor. Note de curs. Biblioteca Universităţii Spiru Haret, 2017, 255 p. 
7. NEMEŞ, V. Dreptul asigurărilor, ediţia a 2-a, Bucureşti: Editura Universul Juridic, 2011, 145 p. 
8. TURCU, I., BOTINA, M., Dreptul afacerilor întreprinderii, Bucureşti: Ed. C.H Beck, 2013, 185 p. 
9. POSTOLACHE, V., Abordarea teoretică a gestiunii riscului de reglementare în sistemul de control intern al 

băncii. În: Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale. Conferinţa ştiinţifică internaţională din 
02 – 03 noiembrie 2018. Chişinău, USM, p. 137 – 142, (0,5 c.a.), ISBN 978-9975-142-57-1. Disponibil: 
https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/135-141_2.pdf 
10. POSTOLACHE, V., BABCENCO, I., Implicaţii ale strategiilor bancare în respectarea normativelor prudenţiale 
aferente riscului de credit. În: Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare şi incluziune socială, 
Conferinţa Internaţională Ştiinţifico - Practică din 10 - 11 octombrie 2019, Chişinău, Institutul Naţional de Cercetări 
Economice, 2019, Ediţia a XIV–a, Vol. II, p. 141 – 148 (0,83 c.a.), ISBN 978-9975-3305-7-2. 
11. POSTOLACHE, V., Perfecţionarea mecanismelor de reglementare destinate asigurării stabilităţii bancare. În: 
Aspecte ale dezvoltării potenţialului economico-managerial în contextul asigurării securităţii naţionale din 30.11 – 
1.12.2018. Bălţi, 2019, p. 319 - 322, (0,38 c.a.), ISBN 978-606-13-4996-8. 
12. POSTOLACHE, V., BRANAŞCO, N. The Particularities Of Insurance Marketing In The Context Of Sustainable 
Economic Development. Journal of Financial and Monetary Economics, România, no.7/2019, p. 237-242 (0,65 c.a.), 
ISSN 2537 – 3269. Disponibil: http://www.icfm.ro/jfme.icfm.ro/JFME%202019.pdf  
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FIŞA UNITĂŢII DE CURS  

METODE CONTEMPORANE DE ANALIZĂ ÎN ECONOMIE 
 

Codul unităţii de curs în programul de studii: F.01.O.005 
Codul şi denumirea domeniului general de formare profesională: 041. Ştiinţe economice 
Tipul programului: Master de profesionalizare 
Denumirea programului de master: Bănci şi asigurări 
Facultatea şi catedra responsabilă: Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului, catedra de ştiinţe 
economice 
Număr de credite ECTS: 5 
Anul şi semestrul în care se predă: anul I, semestrul 1 
Titularul: dr., conf. univ. Gheorghe BULAT 
Descriere succintă a corelării/integrării cursului cu/în programul de studii: Analiza economico-financiară a 
unităţilor economice se ocupă cu studierea fenomenelor şi proceselor economice care au loc la nivelul acestor 
unităţi, a rezultatelor economico-financiare obţinute, în raport cu sarcinile programate, stabilirea cauzelor care 
provoacă abateri şi desfăşurarea fenomenelor analizate şi luarea măsurilor pentru reglarea şi optimizarea întregii 
activităţi. Scopul unităţii de curs „Metode contemporane de analiză în economie” să consolideze deprinderile de 
identificare, selectare şi utilizare a informaţiilor utilizate în analiza economico-financiară a entităţilor pe baza unui 
raţionament ştiinţific adecvat şi corect fundamentat pentru reliefarea particularităţilor pe sectoare de activitate 
(agricultură, comerţ, turism, transporturi). Competenţele care vor fi obţinute de către masteranzi prin studiile de caz 
de la seminarii pot să răspundă aşteptărilor mediului de afaceri care doreşte absolvenţi cu o capacitate dezvoltată de 
analiză a performanţelor. 
Competenţe prealabile:  
- înţelegerea esenţei fenomenelor şi proceselor economice;  
- evidenţierea legăturii şi dependenţelor reciproce;  
- divizarea, sistematizarea şi modelarea datelor economice;  
- înţelegerea importanţei firmei în economia de piaţă;  
- cunoaşterea noţiunilor cheie din cursurile „Statistica”, „Contabilitatea financiară”, „Teoria economică I şi II”. 
Competenţe dezvoltate:  
Competenţe profesionale: 
CP1. Operarea cu concepte şi metode ştiinţifice din domeniul băncilor şi asigurărilor, teoriilor decizionale moderne 
şi utilizarea lor în comunicarea profesională. 
CP2. Utilizarea creativă a cunoştinţelor fundamentale şi avansate, a metodelor moderne de activitatea bancară şi 
asigurări în activităţile specifice domeniului. 
CP3. Elaborarea modelelor pentru descrierea fenomenelor şi a proceselor reale, caracteristice domeniului activităţii 
bancare şi asigurărilor. 
CP4. Colectarea, prelucrarea, analiza şi interpretarea informaţiei specifice activităţii bancare şi în asigurări. 
Competenţe transversale: 
CT2. Desfăşurarea eficientă şi eficace a activităţilor organizate în echipă; 
CT3. Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă în vederea adaptării competenţelor 
profesionale şi manageriale la dinamica domeniului şi la exigenţele pieţei de muncă. 
Finalităţi de studii:  
La finalizarea studierii unităţii de curs masterandul va fi capabil: 
- să analizeze indicatorii de bază la nivel microeconomic şi macroeconomic; 
- să distingă nivelul rezervelor; 
- să selecteze modurile de măsurare a influenţei factorilor; 
- să formuleze concluzii, reieşind din analiza indicatorilor; 
- să aranjeze documentar rezultatele analitice. 
Unităţi de învăţare: Diagnosticul costului de producţie. Metodica analizei costurilor de materiale. Diagnosticul şi 
estimarea profitului. Metodica marginală a analizei profitului întreprinderii. Diagnosticul şi estimarea rentabilităţii. 
Metodica marginală a analizei resurselor financiare. Diagnosticul situaţiei financiare. Diagnosticul lichidităţii 
agregative a bilanţului contabil. 
Strategii de predare – învăţare: Prelegerea, prelegerea-discuţie, prelegerea cu caracter problematic, seminarul cu 
utilizarea mesei rotunde, seminar cu folosirea metodei analizei situaţiilor concrete, metode intuitive de învăţare 
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creativă (brainstorming, discuţie Panel, problematizarea, metoda cazului). 
Strategii de evaluare: lucrări de control, lucrul individual, proiect de cercetare, examen scris. 
Evaluarea finală: Masteranzii vor fi apreciaţi, pe parcursul orelor practice, ca urmare a implicării lor în cadrul 
discuţiilor, dezbaterilor, exerciţiilor de reflecţie promovate la orele de seminare şi de laborator. Nota finală se 
calculează conform formulei:  

5,05,0  NeNcNf , 
unde Nf – nota finală; Nc – nota reuşitei curente; Ne – nota de la examen 
Bibliografie 
Obligatorie: 
1. AMARFII RAILEAN, N. Diagnosticul potenţialului economic al întreprinderii. Bălţi: Presa universitară 
bălţeană, 2013. 184 p. 
2. BĂLĂNUŢĂ, V. Analiza gestionară. Ch.: Combinatul poligraf., 2003 120 p. 
3. BREZEANU, P.; BOŞTINARU, A.; PRAJIŞTEANU, B. Diagnostic financiar: instrumente de analiză 
financiară. Bucureşti: Ed. Economică, 2013, 528 p.  
4. DINU, E. Analiza economică şi financiară a firmei. Bucureşti: ASE, 2013, 165 p. 
5. ŢIRIULNICOVA, N.; PALADI, L. Analiza rapoartelor financiare: manual. Ch: F.E.P. „Tipografia Centrală”, 
2004. 384 p. 
6. GORTOLOMEI, V. Bazele analizei activităţii economice (curs universitar). Ch.: Ed. ASEM, 2006, 173 p. 
7. MIHAILESCU, N., RĂDUCAN, M. Analiza economico-financiară. Editura Victor, Bucureşti, 2005. 
Suplimentară: 
1. BĂRBULESCU, C. Diagnosticarea întreprinderilor în dificultate economică. Strategii şi politici de redresare şi 
dinamizare a activităţii. Bucureşti: Ed. Economica, 2012, 319 p. 
2. HRISTEA, Anca Maria. Analiza economică şi financiară a activităţii întreprinderii, vol. II. Bucureşti: Ed. 
Economică, 2013, 284 p.  
3. MĂRGULESCU D, ŞERBAN E.; VASILE, E. Analiza economico-financiară. Bucureşti: Ed. Bren, 2011, 403 p. 
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FIŞA UNITĂŢII DE CURS  
SISTEME INFORMAŢIONALE ÎN ECONOMIE 

 
Codul unităţii de curs în programul de studii: S.01.O.006 
Codul şi denumirea domeniului general de formare profesională: 041 Ştiinţe economice 
Tipul programului: Master de profesionalizare 
Denumirea programului de master: Bănci şi asigurări 
Facultatea responsabilă de unitatea de curs: Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului 
Catedra responsabilă de unitatea de curs: Catedra de ştiinţe economice 
Număr de credite ECTS: 5 
Anul şi semestrul în care se predă: Anul I, semestrul 1 
Titularul: dr., conf. univ. Carolina TCACI; asist. univ., magistru Diana GRIŢCO 
Descriere succintă a corelării/integrării cursului cu/în programul de studii: Unitatea de curs „Sisteme 
informaţionale economice” răspunde exigenţelor actuale ale sistemului informaţional economic al entităţilor şi 
contribuie la formarea specialiştilor care să deţină competenţe necesare în specialitate, formarea deprinderilor de 
documentare, evidenţă şi analiză a proceselor, operaţiunilor economice în conexiune cu derularea fluxurilor 
financiare, capacitatea de aplicare a metodologiei şi tehnicilor specifice gestiunii informaţionale a entităţii, formarea 
deprinderilor de lucru în echipă etc. 
Competenţe prealabile:  
- cunoaşterea principalelor concepte şi teorii din domeniul economiei şi activităţii financiare, dezvoltarea capacităţii 
de înţelegere şi utilizare a acestora; 
- înţelegerea rolului şi importanţei documentării, evidenţei şi auditului intern pentru economie; 
- cunoaşterea termenilor cheie din unităţile de curs „Bazele contabilităţii”, „Management financiar”, „Managementul 
IMM”, Tehnologii informaţionale comunicaţionale; 
- dezvoltarea abilităţilor în vederea elaborării de analize şi studii în domeniu. 
Competenţe dezvoltate:  
Competenţe profesionale: 
CP2. Utilizarea creativă a cunoştinţelor fundamentale şi avansate, a metodelor moderne de activitatea bancară şi 
asigurări în activităţile specifice domeniului. 
CP3. Elaborarea modelelor pentru descrierea fenomenelor şi a proceselor reale, caracteristice domeniului activităţii 
bancare şi asigurărilor. 
CP4. Colectarea, prelucrarea, analiza şi interpretarea informaţiei specifice activităţii bancare şi în asigurări. 
CP6. Realizarea la nivel instituţional a unei cercetări de eficienţă a modelului de organizare în bănci şi în companiile 
de asigurare. 
Competenţe transversale: 
CT2. Desfăşurarea eficientă şi eficace a activităţilor organizate în echipă; 
CT3. Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă în vederea adaptării competenţelor 
profesionale şi manageriale la dinamica domeniului şi la exigenţele pieţei de muncă. 
Finalităţi de studii:  
La finalizarea studierii unităţii de curs masterandul va fi capabil: 
- să aplice prevederile cadrului normativ specific activităţii economice din Republica Moldova; 
- să analizeze particularităţile evaluării operaţiunilor economice; 
- să evalueze activitatea de control în cadrul entităţii; 
- să cunoască metodologia de realizare a controlului în cadrul entităţii;  
- să interpreteze datele şi informaţiile referitoare la problemele specifice activităţii entităţii. 
Unităţi de învăţare: Principiile de funcţionare a programului 1C: Сontabilitate. Nomenclatoare. Tipuri de 
nomenclatoare. Documente. Întroducerea documentelor. Registrul Contabilitatea mărfurilor.Registrul Contabilitatea 
materialelor. Registrul Obiectelor de Mică Valoarea şi Scurtă Durată. Registrul Contabilitatea Activelor 
Nemateriale. Registrul Contabilitatea Mijloacelor fixe. Registrul Cadre şi Salariul. Registrul Banca şi Casieria/ 
Rapoarte şi Dări de Seamă. 
Strategii de predare – învăţare: Prelegerea, prelegerea-discuţie, seminarul cu utilizarea mesei rotunde, metode 
intuitive de învăţare creativă (brainstorming, discuţie Panel, problematizarea, metoda cazului). 
Strategii de evaluare: Teste grilă, proiect de cercetare, portofoliu, examen asistat la calculator. 
Evaluarea finală: Masteranzii vor fi apreciaţi, pe parcursul orelor practice, ca urmare a implicării lor în cadrul 
discuţiilor, dezbaterilor, exerciţiilor de reflecţie promovate la orele de seminare şi de laborator. Nota finală se 
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calculează conform formulei: 
5,05,0  NeNcNf , 

unde Nf – nota finală; Nc – nota reuşitei curente; Ne – nota de la examen 
Bibliografie 
Obligatorie: 
1. Legea contabilităţii şi raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
2018, nr. 1 – 6 din 05.01.2018 cu modificările şi completările ulterioare.  
2. Standardele Naţionale de Contabilitate aprobate prin ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova nr. 
118 din 06.08.2013. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. nr. 233-237/1534 din 22.10.2013 şi nr. 177-
181/1224 din 16.08.2013.  
3. Planul general de conturi contabile al agenţilor economici din Republica Moldova. În: Contabilitate şi audit, nr. 
10 din 2013. p. 51 – 91.  
4. ABRAMOV, V., BAIDAKOV, V., BAKU. 1C: Entreprise 8. Configuraţia. Contabilitatea pentru Moldova. 
Redacţia 1.1. Instrucţiunea privind ducerea evidenţei. Moscova: Firma „1C”, 2012, 200 p.  
5. Ghidul contabilului. Ch.: Ed. Vivar Editor, 535 p.  
Suplimentară: 
1. GRIGOROI, L., LAZARI. L. Contabilitatea întreprinderii. Chişinău: Cartier, 2013, 508 p.  
2. GRIGOROI, L., LAZARI. L. Bazele contabilităţii. Chişinău: Cartier, 2012, 236 p.  
3. NEDERIŢĂ A., BUCUR V., CARAUŞ M. Contabilitate financiară. Ediţia a 2-a revăzută şi completată. Chişinău: 
ACAP, 2003, 640 p.  
4. NEDERIŢĂ A. Corespondenţa conturilor contabile. Chişinău: Contabilitate şi audit. 2007, 650 p. 
5. Радченко М.Г. 1С: Предприятие 8.3. Практическое пособие разработчика. Примеры и типовые приемы   
6. Филатова Виолетта Олеговна1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8.3. БУХГАЛТЕРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
7. www.cnas.md 
8. www.servicii.fisc.md 
9. www.statistica.md 
10. www.cnam.md 
11. www.cnpf.md 
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FIŞA UNITĂŢII DE CURS  
MECANISME FINANCIARE INTERNAŢIONALE 

 
Codul unităţii de curs în programul de studii: S.02.O.107 

Domeniului general de studiu: 041 Ştiinţe economice 

Tipul programului: Master de profesionalizare 

Denumirea programului de master: Bănci şi asigurări 

Facultatea responsabilă de unitatea de curs: Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului 
Catedra responsabilă de unitatea de curs: Catedra de ştiinţe economice 

Număr de credite ECTS: 5 

Anul şi semestrul în care se predă: anul I, semestrul 2 

Titularul: dr. hab., prof. univ. Leonid BABII 

Descriere succintă a corelării / integrării cu / în programul de studii. Unitatea de curs „Mecanisme financiare 
internaţionale” are ca scop însuşirea de către masteranzi a unui sistem de cunoştinţe teoretice şi practice privind 
mecanismele generale ale sistemului financiar-internaţional, instrumentele financiare folosite pe pieţele internaţionale, 
tehnici de plată internaţionale, influenţa relaţiilor valutar-financiare asupra economiei naţionale, rolul lor în refacerea 
acestei economii şi cuplării ei la economia mondială. Însuşirea limbajului specific şi a cunoştinţelor tehnice de 
specialitate, realizarea analizei privind aplicarea mecanismelor financiare internaţionale, abilitatea de a aplica un 
raţionament economic, profesional, în analiza utilizării mecanismelor financiare internaţionale, capacitatea de a 
efectua o analiză comparativă în alegerea mecanismelor financiare internaţionale este o parte integrantă a procesului 
de formare a viitorilor specialişti în domeniul „Management financiar”, „Contabilitate” şi „Bănci şi asigurări”. 
Studierea unităţii de curs  „Mecanisme financiare internaţionale” se bazează pe cunoştinţele obţinute de către studenţi 
la astfel de discipline ca: „Teoria economică”, „Teorii economice contemporane”.  

Competenţe prealabile: Baza planificării, a metodelor moderne de analiză, a metodele de bază ale cercetărilor 
ştiinţifice; accesarea reţelei Internet, poştei electronice; utilizatori eficienţi programelor Windows, Excel, Microsoft 
Office Publisher, Microsoft Office Power Point etc. 

Competenţe dezvoltate:  
Competenţe profesionale: 
CP1. Operarea cu concepte şi metode ştiinţifice din domeniul băncilor şi asigurărilor, teoriilor decizionale moderne şi 
utilizarea lor în comunicarea profesională. 
CP3. Elaborarea modelelor pentru descrierea fenomenelor şi a proceselor reale, caracteristice domeniului activităţii 
bancare şi asigurărilor. 
CP6. Realizarea la nivel instituţional a unei cercetări de eficienţă a modelului de organizare în bănci şi în companiile 
de asigurare. 
Competenţe transversale: 
CT2. Desfăşurarea eficientă şi eficace a activităţilor organizate în echipă; 
CT3. Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă în vederea adaptării competenţelor 
profesionale şi manageriale la dinamica domeniului şi la exigenţele pieţei de muncă. 

Finalităţi de studii:  
La finalizarea studierii unităţii de curs masterandul va fi capabil: 
1. Să aplice legislaţia în vigoare şi să analizeze fluxurile informaţionale statistice în scopul monitorizării îndeplinirii 
criteriilor economice şi financiare în comparaţie cu alte state; 
2. Să dezvolte abilităţi privind furnizarea de fonduri financiare, de credit şi de mijloace de plată internaţionale, precum 
şi instituirea şi funcţionarea unor mecanisme şi tehnici de finanţare, creditare şi de plată internaţionale;  
3. Să recomande modalităţi de gestionare a riscurilor de perfecţionare a activităţii valutar financiare internaţionale, de 
elaborare a politicii de prevenire a crizelor pieţelor financiare; 
4. Să elaboreze măsuri în vederea echilibrării şi ajustării balanţei de plăţi, optimizării rezervei valutare, menţinerii 
stabilităţii şi organizării eficiente a pieţelor valutare şi de capital; 
5. Să elaboreze o lucrare aplicativă cu evidenţierea problematicii şi formularea recomandărilor în vederea soluţionării 
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unor probleme din domeniul financiar. 

Unităţi de învăţare: Mecanismul financiar al ţării şi conceptul de politică financiară. Sistemul financiar internaţional. 
Pieţele financiare internaţionale. Intermediari financiari. Instrumente şi mecanisme financiare folosite pe pieţele 
internaţionale. Tehnici şi modalităţi de plată internaţionale. Tranzacţii internaţionale. Balanţa de plăţi externe. 
Mecanismele financiare şi creditul internaţional. Organisme financiar-monetare internaţionale şi regionale. Relaţii 
valutar-financiare internaţionale. Mecanismul cursului valutar. Bursa de valori şi tranzacţii bursiere. Riscul în relaţiile 
financiar-monetare internaţionale. 

Strategii de predare – învăţare: expunerea, prelegerea interactivă, demonstraţia, problematizarea, lucrul în grup, 
studiu de caz, studiul individual, discuţii interactive, lucrul cu manuale şi textele lecţiilor, dezbaterea. 

Strategii de evaluare: evaluare curentă, sarcini pentru lucrul individual, studiu de caz, rezolvarea problemelor. 
Evaluarea finală: Masteranzii vor fi apreciaţi, pe parcursul orelor practice, ca urmare a implicării lor în cadrul 
discuţiilor, dezbaterilor, exerciţiilor de reflecţie promovate la orele de seminare şi de laborator. Nota finală se 
calculează conform formulei: 5,05,0  NeNcNf , 
unde Nf – nota finală; Nc – nota reuşitei curente; Ne – nota de la examen 

Bibliografie  
Obligatorie: 
1. Legea privind reglementarea valutară nr. 62-XVI din 21 martie 2008. În: Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova. 2008, nr. 127-130/496 din 18.07.2008 
2. Regulamentul privind condiţiile şi modul de efectuare a operaţiunilor valutare, aprobat prin Hotărârea Comitetului 
executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 29 din 13.02.2018. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 
68-76 din 02.03.2018, art. 343. 
3. Regulamentul cu privire la poziţia valutară deschisă a băncii, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie 
al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 126 din 28.11.1997. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 1999, nr. 112-
114/198 din 14.10.1999. 
4. BRAN, Paul. Relaţii financiare şi monetare internaţionale. Bucureşti: Ed. Economica, 1995, 303p. 
5. BRAN, P.; COSTICĂ, L. Economica activităţii financiare şi monetare internaţionale. Bucureşti: Ed. Economica, 
2005, 250 p. 
6. BOJESTEANU, E. Relaţii monetar-financiare internaţionale. Bucureşti, 2010. 
7. DOREL, M. Tehnica plăţilor internaţionale. Bucureşti, 2003. 
8. FETENIUC, V., LOPOTENCO, V., BELOBROV, A. Relaţii valutar-financiare internaţionale, Chişinău, ASEM, 
2005. 
9. DRAGOMIR, G. Moneda în structuri, comparaţii şi mecanisme. Ed. Academică, Galaţi, 2003. 
Suplimentară: 
1. PAUN, Cristian. Finanţare internaţională, Ed. Econ., 2001. 
2. POPA, Ioan. Tranzacţii internaţionale. Ed. Economică, Bucureşti, 2000. 
3. GAFTONIUC, S. Finanţe internaţionale. Ed. Economică, Bucureşti, 2000. 
4. VOINEA. Gh. Mecanisme şi tehnici valutare şi financiare internaţionale. Iaşi: Editura Sedcom Libris, 2003, 406 
p. 
5. МОВСЕЯН А.Г. ОГНИВЦЕВ С.Б. Международные валютно-кредитные отношения. Москва: Инфра-М, 
2003, 563 с. 
6. МОИСЕЕВ С. Международные финансовые рынки и международные финансовые институты. Москва, 
2004. 
7. КРАСАВИНА Л. Н. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. Москва: Финансы и 
статистика, 2003, 608 с. 
8. ШМЫРЕВА, А. И., КОЛЕСНИКОВ, В. И., КЛИМОВ А. Ю. Международные валютно-кредитные 
отношения. Санкт-Петербург, Из. Питер, 2002, 358 с. 
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FIŞA UNITĂŢII DE CURS  

MANAGEMENTUL PROIECTELOR DE CERCETARE-DEZVOLTARE 
 

Codul unităţii de curs în programul de studii: F.02.O.008 
Codul şi denumirea domeniului general de formare profesională: 041. Ştiinţe economice 
Tipul programului: Master de profesionalizare 
Denumirea programului de master: Bănci şi asigurări 
Facultatea responsabilă de unitatea de curs: Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului 
Catedra responsabilă de unitatea de curs: Catedra de ştiinţe economice 
Număr de credite ECTS: 5 
Anul şi semestrul în care se predă: anul I, semestrul 2 
Titularul: dr., conf. univ. Andrei BALÎNSCHI 
Descriere succintă a corelării/integrării cursului cu/în programul de studii: Studierea disciplinii 
„Managementul proiectelor de cercetare si dezvoltare” constituie o bază teoretică pentru însuşirea specialităţii alese 
de către studenţi pe parcursul instruirii lor la ciclul II – studii superioare de master, precum şi o oportunitate de a 
căpăta abilităţi practice, care vor fi utilizate în cariera viitoare, după absolvirea universităţii, adică în procesul 
muncii nemijlocite după specialitate. Însuşirea cunoştinţelor privind tehnologia elaborării proiectelor, metodelor de 
management şi monitorizare a implementării proiectelor de cercetare şi dezvoltare este o parte integrantă a 
procesului de formare a viitorilor specialişti în domeniul „Managementul financiar”. Studierea unităţii de curs  
„Managementul proiectelor de cercetare si dezvoltare” se bazează pe cunoştinţele obţinute de către studenţi la astfel 
de discipline ca „Planificarea de business” (ciclul I – studii de licenţă), „Metodologia şi etica cercetărilor 
economice”, „Metode contemporane de analiză”, „Servicii electronice” (ciclul II – studii superioare de master). 
Competenţe prealabile: se presupune că masteranzii cunosc deja bazele planificării, metodele moderne de analiză, 
metodele de bază ale cercetărilor ştiinţifice, dispun de aptitudinile necesare pentru a accesa reţeaua Internet, poşta 
electronică, sînt utilizatori eficienţi şi cunosc posibilităţile programelor Windows, Excel, Microsoft Office Publisher, 
Microsoft Office Power Point etc. 
Competenţe dezvoltate:  
Competenţe profesionale: 
CP1. Operarea cu concepte şi metode ştiinţifice din domeniul băncilor şi asigurărilor, teoriilor decizionale moderne 
şi utilizarea lor în comunicarea profesională. 
CP2. Utilizarea creativă a cunoştinţelor fundamentale şi avansate, a metodelor moderne de activitatea bancară şi 
asigurări în activităţile specifice domeniului. 
CP3. Elaborarea modelelor pentru descrierea fenomenelor şi a proceselor reale, caracteristice domeniului activităţii 
bancare şi asigurărilor. 
CP4. Colectarea, prelucrarea, analiza şi interpretarea informaţiei specifice activităţii bancare şi în asigurări. 
Competenţe transversale: 
CT2. Desfăşurarea eficientă şi eficace a activităţilor organizate în echipă; 
CT3. Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă în vederea adaptării competenţelor 
profesionale şi manageriale la dinamica domeniului şi la exigenţele pieţei de muncă. 
Finalităţi de studii:  
La finalizarea studierii unităţii de curs masterandul va fi capabil: 
1. Să determine noţiunea de proiect, participanţi la proiect şi distribuirea rolurilor; să cunoască clasificarea 
proiectelor; să cunoască principalele faze ale elaborării şi implementării proiectului; să cunoască caracteristicile de 
bază ale proiectelor de cercetare, inovare şi proiectelor de dezvoltare; 
2. Să determine fazele ciclului de proiect: identificarea obiectivelor, programarea, formularea, implementarea, 
evaluarea şi verificarea; să cunoască formatul (structura) documentaţiei de proiect; să cunoască fazele principale ale 
elaborării Matricei Logice a proiectului; să aplice tehnologia fazei de analiză, inclusiv metoda analizei factorilor 
interesaţi (Stakeholders);  
3. Să formeze matricea particularităţilor; să analizeze problemele şi să formeze „arborele problemelor”; să poată 
alege strategia bazată pe „arborele obiectivelor” optimizat; să cunoască tehnologia construirii Matricei Logice; 
4. Să determine care sînt factorii, ce garantează durabilitatea proiectului; să cunoască factorii calitativi şi sursele de 
verificare a obiectivelor  proiectului; să cunoască metoda de determinare a indicatorilor verificabili  ai obiectivelor 
(IVO); indicii SMART; 
5. Să fie capabil să controleze calitatea Matricei Logice; să cunoască procedura elaborării planului activităţilor şi 
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utilizării resurselor, relaţia dintre ele; să cunoască metoda planificării activităţilor proiectului şi bugetului 
proiectului; să cunoască mecanismul şi ordinea monitorizării realizării proiectului. 
Unităţi de învăţare: Noţiuni de bază despre managementul proiectelor. Fazele ciclului de viaţă a proiectului şi 
caracteristicile de gestionare a lor. Abordarea logică şi structurată a managementului proiectului. Faza analitică. 
Etapa de formulare a proiectului. Parametrii de calitate ai proiectului. Utilizarea Cadrului Logic la elaborarea 
planului de activităţi şi resurse. 
Strategii de predare – învăţare: expunerea, prelegerea interactivă, conversaţia euristică, demonstraţia, 
problematizarea, brainstorming-ul, lucrul în grup, studiu de caz, studiul individual, lucrul cu manualul şi textele 
lecţiilor,  prezentări Power Point, dezbaterea 
Strategii de evaluare: lucrul individual, proiect de cercetare, examen scris. 
Evaluarea finală: Masteranzii vor fi apreciaţi, pe parcursul orelor practice, ca urmare a implicării lor în cadrul 
discuţiilor, dezbaterilor, exerciţiilor de reflecţie promovate la orele de seminare şi de laborator. Nota finală se 
calculează conform formulei:  

5,05,0  NeNcNf , 
unde Nf – nota finală; Nc – nota reuşitei curente; Ne – nota de la examen 
Bibliografie 
Obligatorie: 
10. Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15.07.2004. In: Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova nr.125-129/663 din 30.07.2004. 
11. Legea Republicii Moldova nr. 138 din 21.06.2007 cu privire la parcurile ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarele 
de inovare. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 107-111 din 27.07.2007.  
12. Legea Republicii Moldova cu privire la parcurile industriale nr.182 din 15 iulie 2010. In: Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova nr. 155-158/561 din 03septembrie 2010. 
13. Legea Republicii Moldova cu privire la Fondurile de Investiţii nr.1204-XIII din 05.06.97. In: Monitorul Oficial 
al Republicii Moldova, 10 iulie 1997, nr. 45. 
14. Legea Republicii Moldova cu privire la Investiţiile în Activitatea de Întreprinzător nr. 81-XV din 18.03.2004. In: 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 64-66 din 23.04.2004. 
15. Legea privind dezvoltarea regională în Republica Moldova nr. 438-XVI din  28.12.2006. In: Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova nr. 21-24, febr., 2007.  
16. Legea Republicii Moldova cu privire la parteneriatul public-privat nr. 179-XVI din 10.07.2008. In: Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova nr.165-166/605 din 02.09.2008. 
17. Закон Республики Молдова № 163 «О разрешении выполнения строительных работ». In: Monitorul Oficial 
al Republicii Moldova nr. 155-158 (3688-3691) din 03 septembrie 2010, p. 20 - 29. 
18. Managementul ciclului de proiect: manual – Bucureşti. Blueprint Iternaţional, 2003. ISBN 973-86539-1-6. 
19. Balînschi, Andrei. Metodologia cercetărilor ştiinţifice în economie. Bălţi: „MARKETING PLUS”, 2015, – 232 
p. ISBN 978-9975-132-51-0 
Suplimentară: 
1. „Project Cycle Management: Yet Another Fad?” PCM Helpdesk, DG YIII 1993. 
2. Veveriţa, Ana-Maria et. al. Elaborarea proiectelor : Ghidul autorităţilor publice locale. Chişinău : S.n., 2016. 
Tipogr. „Bons Offices”, 128 p. ISBN 978-9975-87-075-7. 
3. Хрищев, Е.И. Инновационный менеджмент. – Сh: Editura A.S.E.M., 2001, c. 173 - 188. 
4. Пайпе, С. Проектный менеджмент: ускоренный курс: пер. с нем. – Изд-во «Дело и Сервис», 2005. – 192 с. 
5. Popa, Ana. Cercetare, dezvoltare şi inovare în Republica Moldova: probleme şi opţiuni [on-line]. Chişinău, 2011 
[accesat 29.01.2017]. Disponibil: http: //www.soros.md/files/publications/documents/ 
Cercetare%2C%20dezvoltare%20si%20inovare%20in%20RM.pdf 
6. Aid Delivery Methods - Project Cycle Management Guidelines [on-line]. Vol 1, Monday, 1 March,  2004. 
[accesat 29 ian. 2017]. Disponibil: http: //ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/publications/manuals-
tools/t101_en.htm 
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FIŞA UNITĂŢII DE CURS  
PIEŢE FINANCIARE ŞI TRANZACŢII BURSIERE 

 
Codul unităţii de curs în programul de studii: S.02.A.109 
Codul şi denumirea domeniului general de formare profesională: 041. Ştiinţe economice 
Tipul programului: Master de profesionalizare 
Denumirea programului de master: Bănci şi asigurări 
Facultatea responsabilă de unitatea de curs: Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului 
Catedra responsabilă de unitatea de curs: Catedra de ştiinţe economice 
Număr de credite ECTS: 5 
Anul şi semestrul în care se predă: anul I, semestrul 2 
Titularul: dr., conf. univ. Andrei BALÎNSCHI 
Descriere succintă a corelării/integrării cursului cu/în programul de studii: Studierea disciplinii „Pieţe 
financiare şi tranzacţii bursiere” constituie atât o bază teoretică pentru însuşirea specialităţii alese de către studenţi 
pe parcursul instruirii lor la ciclul II – studii superioare de master, cât şi o oportunitate de a căpăta abilităţi practice, 
care vor fi utilizate în cariera viitoare, după absolvirea universităţii, adică în procesul muncii nemijlocite după 
specialitate. Însuşirea cunoştinţelor privind modul de funcţionare a pieţelor financiare şi efectuarea tranzacţiilor 
bursiere este o parte integrantă a procesului de formare a viitorilor specialişti în domeniile „Managementul 
financiar” şi „Bănci şi Asigurări”. Studierea acestui curs se bazează pe cunoştinţele obţinute de către studenţi la 
astfel de discipline ca „Monedă şi credit”, „Finanţele întreprinderii”, „Finanţe publice”, „Activitatea bancară”, 
„Marketing bancar” şi altele (ciclul I – studii de licenţă), „Metode contemporane de analiză”, „Servicii electronice”, 
şi altele (ciclul II – studii superioare de master). 
Competenţe prealabile: se presupune că masteranzii cunosc deja bazele planificării, metodele moderne de analiză, 
metodele de bază ale cercetărilor ştiinţifice, dispun de aptitudinile necesare pentru a accesa reţeaua Internet, poşta 
electronică, sînt utilizatori eficienţi şi cunosc posibilităţile programelor Windows, Excel, Microsoft Office Publisher, 
Microsoft Office Power Point etc. 
Competenţe dezvoltate:  
Competenţe profesionale: 
CP1. Operarea cu concepte şi metode ştiinţifice din domeniul băncilor şi asigurărilor, teoriilor decizionale moderne 
şi utilizarea lor în comunicarea profesională. 
CP4. Colectarea, prelucrarea, analiza şi interpretarea informaţiei specifice activităţii bancare şi în asigurări. 
CP6. Realizarea la nivel instituţional a unei cercetări de eficienţă a modelului de organizare în bănci şi în companiile 
de asigurare. 
Competenţe transversale: 
CT2. Desfăşurarea eficientă şi eficace a activităţilor organizate în echipă; 
CT3. Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă în vederea adaptării competenţelor 
profesionale şi manageriale la dinamica domeniului şi la exigenţele pieţei de muncă. 
Finalităţi de studii:  
La finalizarea studierii unităţii de curs masterandul va fi capabil: 
1. Să determine esenţa pieţei financiare şi structura pieţei de valori; să se familiarizeze cu piaţa financiară a 
Republicii Moldova şi cadrul de reglementare a acesteia; să cunoască specificul tranzacţionărilor la burse; să 
cunoască organizarea infrastructurii bursei şi principiile de reglementare a activităţii bursiere; să determine 
conceptul şi structura mărfurilor bursiere; 
2. Să determine indicii de bursă, funcţiile pieţei titlurilor de valoare şi principalele tendinţe în dezvoltarea pieţei 
valorilor mobiliare; să cunoască rolul pieţei valutare în dezvoltarea economică; să aplice mecanismul de funcţionare 
a pieţei FOREX; să cunoască ce înseamnă fondatorii, membrii bursei şi organele de administrare a bursei; 
3. Să cunoască ce înseamnă activitatăţi de brokeraj şi activitaţi de dealer; să cunoască modul de ţinere a registrului şi 
activitatăţii de depozitare; să determine procedura admiterii mărfurilor la comercializare; să cunoască mecanismul 
desfăşurării tranzacţiilor bursiere;  
4. Să identifice tipurile principale de riscuri ale clearingului şi decontărilor; să cunoască principalele direcţii de 
dezvoltare a sistemului de compensare şi decontare; să cunoască stabilirea preţului la licitaţie;  
5. Să cunoască metoda fixing-ului la bursă; să determine scopul comerţului cu contracte futures; să cunoască 
mecanismul comerţului cu contracte futures şi mecanismul de formare a preţurilor la contractele futures şi calculele 
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financiare la tranzacţionările futures. 
Unităţi de învăţare: Natura şi structura pieţelor financiare. Conceptul şi esenţa tranzacţionărilor la bursă. Mărfuri 
bursiere şi indici bursieri. Piaţa titlurilor de valoare. Piaţa valutară. Organizarea şi administrarea bursei. Organizarea 
comerţului la bursa. Clearingul şi decontarea tranzacţiilor bursiere. Determinarea preţului bursier. Tranzacţionarea 
contractelor futures. 
Strategii de predare – învăţare: expunerea, prelegerea interactivă, conversaţia euristică, demonstraţia, 
problematizarea, brainstorming-ul, lucrul în grup, studiu de caz, studiul individual, lucrul cu manualul şi textele 
lecţiilor,  prezentări Power Point, dezbaterea 
Strategii de evaluare: lucrul individual, proiect de cercetare, examen scris. 
Evaluarea finală: Masteranzii vor fi apreciaţi, pe parcursul orelor practice, ca urmare a implicării lor în cadrul 
discuţiilor, dezbaterilor, exerciţiilor de reflecţie promovate la orele de seminare şi de laborator. Nota finală se 
calculează conform formulei: 5,05,0  NeNcNf , 
unde Nf – nota finală; Nc – nota reuşitei curente; Ne – nota de la examen 
Bibliografie 
Obligatorie: 
1. Legea Republicii Moldova privind bursele de marfuri nr.1117-XIII din 26.02.97. In: Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, nr.70 din 25.07.1998; 
2. Legea Republicii Moldova cu privire la piata valorilor mobiliare nr.199-XIV din 18.11.98. In: Monitorul Oficial 
al Republicii Moldova, nr.27-28 din 23.03.1999; 
3. Legea privind Comisia Nationala a Pietei Financiare [Titlul modificat prin Legea nr. 129-XVI din 07.06.2007, in 
vigoare 06.07.2007] nr.192-XIV din 12.11.98. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.117-126BIS din 
14.08.2007, pag.3; Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.22-23/91 din 04.03.1999; 
4. Legea Republicii Moldova cu privire la Banca Nationala a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.95. In: Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, nr. 56-57 din 12.10.1995; 
5. Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 64/4 din 31.12.2008 „Referitor la aprobarea instrucţiunii cu 
privire la oferta publică a valorilor mobiliare pe piaţa secundară”. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 
53-54/215 din 13.03.2009; 
7. Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare Nr. 62/14 din 26 decembrie 2008 „Cu privire la aprobarea 
Regulilor Bursei de Valori a Moldovei”. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.37-40 din 20 februarie 
2009, p. III, art. 125; 
8. Биржевое дело: Учебник / Под ред. В.А. Галанова, А.И. Басова. – Б64 М.: Финансы и статистика, 2000. 
Suplimentară: 
1. Codul Civil al Republicii Moldova nr. 1107 din 06.06.2002. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 82-
86 din 22.06.2002; 
2. Legea Republicii Moldova privind societatile pe actiuni nr.1134-XIII din 02.04.97. In: Мonitorul Oficial al 
Republicii Moldova, nr. 38-39 din 12.06.1997; 
3. Legea Republicii Moldova cu privire la fondurile de investitii nr. 1204-XIII din 05.06.97. In: Monitorul oficial al 
Republicii Moldova, nr. 45 din 10 iulie 1997; 
4. Legea Republicii Moldova privind reglementarea valutara nr. 62-XVI din 21 martie 2008. In: Monitorul Oficial 
al Republicii Moldova nr.127-130/496 din 18.07.2008. 
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FIŞA UNITĂŢII DE CURS  
EVALUAREA ŞI CONTROLUL OPERAŢIUNILOR BANCARE 

 
Codul unităţii de curs în programul de studii: S.02.A.110 
Codul şi denumirea domeniului general de studiu: 041. Ştiinţe economice 
Tipul programului: Master de profesionalizare 
Denumirea programului de master: Bănci şi Asigurări 
Facultatea responsabilă de unitatea de curs: Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului 
Catedra responsabilă de unitatea de curs: Catedra de ştiinţe economice 
Număr de credite ECTS: 5 
Anul şi semestrul în care se predă: Anul I, semestrul 2 
Titularul: dr., conf. univ. Victoria COCIUG; dr., conf. univ. Victoria POSTOLACHE 
Descriere succintă a corelării/integrării cursului cu/în programul de studii: Unitatea de curs „Evaluarea şi 
controlul operaţiunilor bancare” răspunde exigenţelor actuale ale sistemului bancar privind formarea unor specialişti 
care să deţină cunoştinţe necesare în formarea deprinderilor de observare şi analiză a proceselor, operaţiunilor 
bancare în conexiune cu derularea fluxurilor financiare şi înregistrările în situaţiile de sinteză şi conturi, capacitatea 
de aplicare a metodologiei şi tehnicilor specifice controlului operaţiunilor bancare, formarea deprinderilor de lucru 
în echipă etc. 
Competenţe prealabile:  
- cunoaşterea principalelor concepte şi teorii din domeniul economiei şi activităţii bancare, dezvoltarea capacităţii de 
înţelegere şi utilizare a acestora; 
- înţelegerea rolului şi importanţei băncii şi auditului bancar pentru economie; 
- cunoaşterea termenilor cheie din unităţile de curs „Bazele activităţii bancare”, „Management bancar”, 
„Managementul riscului bancar”; 
- dezvoltarea abilităţilor în vederea elaborării de analize şi studii în domeniu. 
Competenţe dezvoltate:  
Competenţe profesionale: 
CP1. Operarea cu concepte şi metode ştiinţifice din domeniul băncilor şi asigurărilor, teoriilor decizionale moderne 
şi utilizarea lor în comunicarea profesională. 
CP4. Colectarea, prelucrarea, analiza şi interpretarea informaţiei specifice activităţii bancare şi în asigurări. 
CP6. Realizarea la nivel instituţional a unei cercetări de eficienţă a modelului de organizare în bănci şi în companiile 
de asigurare. 
Competenţe transversale: 
CT2. Desfăşurarea eficientă şi eficace a activităţilor organizate în echipă; 
CT3. Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă în vederea adaptării competenţelor 
profesionale şi manageriale la dinamica domeniului şi la exigenţele pieţei de muncă. 
Finalităţi de studii:  
La finalizarea studierii unităţii de curs masterandul va fi capabil: 
- să aplice prevederile cadrului normativ specific activităţii bancare din Republica Moldova; 
- să analizeze particularităţile evaluării operaţiunilor bancare; 
- să evalueze activitatea de control în cadrul băncii; 
- să descrie metodologia de realizare a controlului în cadrul băncii;  
- să analizeze datele şi informaţiile referitoare la problemele specifice activităţii bancare. 
Unităţi de învăţare: Definirea evaluării şi a controlului bancar. Organizarea procesului de evaluare a operaţiunilor 
bancare. Controlul intern bancar – definiţie, obiective, mijloace, tipologie. Organizarea misiunii de audit bancar. 
Controlul intern bancar – controlul operaţiunilor de casă, plăţi electronice, servicii bancare la distanţă şi controlul 
realizării investiţiilor. Controlul rezultatelor financiare ale băncii. Raportul de audit. Riscul de audit. Evaluarea 
stabilităţii financiare şi a solvabilităţii băncilor din Moldova. 
Strategii de predare – învăţare: Prelegerea-discuţie, seminar cu folosirea metodei analizei situaţiilor concrete, 
metode intuitive de învăţare creativă (brainstorming, discuţie Panel, problematizarea, metoda cazului). 
Strategii de evaluare: Teste grilă, proiect de cercetare, portofoliu, examen scris. 
Evaluarea finală: Masteranzii vor fi apreciaţi, pe parcursul orelor practice, ca urmare a implicării lor în cadrul 
discuţiilor, dezbaterilor, exerciţiilor de reflecţie promovate la orele de seminare şi de laborator. Nota finală se 
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calculează conform formulei:  
 

5,05,0  NeNcNf , 
unde Nf – nota finală; Nc – nota reuşitei curente; Ne – nota de la examen 
Bibliografie 
Obligatorie: 

1. Legea privind activitatea băncilor nr. 202 din 06.10.2017 În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2017, nr. 
434-439 din 15.12.2017  

2. Legea privind redresarea şi rezoluţia băncilor nr. 232 din 03.10.2016 În: Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova. 2016, nr. 343-346 din 04.10.2016  

3. Legea privind reglementarea valutară nr.62-XVI din 21 martie 2008. În: Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, nr.127-130/496 din 18.07.2008 (cu modificările şi completările ulterioare)  

4. Regulamentul privind controalele pe teren (inspecţiile) la bănci, aprobat prin Hotărârea Comitetului Executiv al 
Băncii Naţionale a Moldovei nr. 282 din 28.11.2018. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2018, nr. 462-466 
din 12.12.2018, art.1774. 

5. Regulamentul cu privire la exigenţele faţă de administratorii băncii, aprobat prin Hotărârea Consiliului de 
administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 203 din 27 iulie 2017. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 
2017, nr. 289-300 art.1544 din 11.08.17 (cu modificările ulterioare).  

6. Regulamentul cu privire la cadrul de administrare a activităţii băncii, aprobat prin din Hotărârea Consiliului de 
administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 322 din 20.12.2018. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 
2019, nr. nr.1-5 art. 56 din 04.01.2019.  

7. COCIUG, Victoria., TIMOFEI, Olga. Control şi audit intern bancar: Curs universitar. Ch.: ASEM, 2008, 118 p. 
Suplimentară: 
1. COCRIŞ, V., CHIRLEŞAN, D. Managementul bancar şi analiza de risc în activitatea de creditare, Iaşi: Editura 
Junimea, 2011, 185 p. 
2. COMAN, F. Control şi audit bancar. Bucureşti: Editura Lumina Lex, 2000, 320 p. 
3. POSTOLACHE, V. Prudential regulation of the banking sector in the context of ensuring economic 
sustainability, The Journal Contemporary Economy, România, Volume 2, Issue 4/2017, p. 141-146, (0,5 c.a.), ISSN 
2537–4222. 
4. POSTOLACHE, V., CURAC, A. Issues of the organization and internal control quality assessment at the bank. 
The Journal Contemporary Economy, România, Volume 2, Issue 3/2017, p. 40 - 46, (0,4 c.a.), ISSN 2537 – 4222. 
5. POSTOLACHE, V. Abordarea teoretică a gestiunii riscului de reglementare în sistemul de control intern al 
băncii. În: Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale. Conferinţa ştiinţifică internaţională 
din 02 – 03 noiembrie 2018. Chişinău, USM, p. 137 – 142, (0,5 c.a.) ISBN 978-9975-142-57-1. 
6. POSTOLACHE, V. Evaluarea băncilor de importanţă sistemică în condiţii de criză bancară. În: Creşterea 
economică în condiţiile globalizării, Conferinţa Internaţională Ştiinţifico - Practică din 13 - 14 octombrie 2016, 
Chişinău, Institutul Naţional de Cercetări Economice, 2016, Ediţia a XI –a, p. 116 – 118, (0,33 c.a.) ISBN 978-
9975-4000-6-0. 
7. SILBERSTEIN, I. Controlul administrativ şi supravegherea bancară. Bucureşti: Editura Rosetti, 2005, 125 p. 
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FIŞA UNITĂŢII DE CURS  
ECONOMIA ASIGURĂRILOR  

 
Codul unităţii de curs în programul de studii: S.02. A. 111 

Domeniul general de studiu: 041. Știinţe economice 

Tipul programului: Master de profesionalizare 

Denumirea proramului de master: Bănci şi asigurări 

Facultatea responsabilă de unitatea de curs: Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului 
Catedra responsabilă de unitatea de curs: Catedra de ştiinţe economice 

Număr de credite ECTS: 5 

Anul şi semestrul în care se predă cursul: Anul I, semestrul 2 

Titular de curs: dr., conf.univ. Victoria POSTOLACHE, asist. univ., magistru Corina NICHITCIN 

Descriere succintă a corelării / integrării cursului cu / în programul de studii.  
Unitatea de curs „Economia asigurărilor” are drept scop de a studia particularităţile asigurărilor, axîndu-se îndeosebi 
pe sfera practicii asigurărilor din Republica Moldova şi studiind în paralel practicile pieţei asigurărilor ţărilor 
europene. Pentru însuşirea obiectului dat, drept bază le servesc cunoştinţele căpătate la aşa discipline cum sunt: 
„Teoria economică”,  „Finanţe publice”, „Fiscalitate”, „Bazele asigurărilor şi reasigurărilor”. 

Competenţe prealabile:  
- cunoaşterea conceptelor cheie şi a teoriilor din domeniul asigurărilor; 
- cunoaşterea tipologiei asigurărilor în etapa actuală; 
cunoaşterea noţiunilor fundamentale din unităţile de curs „Bazele asigurărilor şi reasigurărilor” şi „Finanţe publice”, 
„Fiscalitate”. 

Competenţe dezvoltate:  
Competenţe profesionale: 
CPl. Operarea cu concepte şi metode ştiinţifice din domeniul băncilor şi asigurărilor, teoriilor decizionale moderne şi 
utilizarea lor în comunicarea profesională. 
CP3. Elaborarea modelelor pentru descrierea fenomenelor şi a proceselor reale, caracteristice domeniului băncilor şi 
asigurărilor.  
CP4. Colectarea, prelucrarea, analiza şi interpretarea informaţiei specifice activităţii bancare şi în asigurări. 
CP5. Conceperea, proiectarea şi realizarea activităţilor bancare şi în asigurări. 
Competenţe transversale: 
CT2. Desfăşurarea eficientă şi eficace a activităţilor organizate în echipă.  
CT3. Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă în vederea adaptării competenţelor 
profesionale şi manageriale la dinamica domeniului şi la exigenţele pieţei de muncă. 

Finalităţi de studii:  
La finalizarea studierii unităţii de curs masterandul va fi capabil: 
 să examineze şi să aplice în practică prevederile legislaţiei cu privire la activitatea de asigurări în Republica 
Moldova;  
 să identifice elementele tehnice ale asigurărilor şi elementele contractelor de asigurare;  
 să calculeze primele de asigurare şi să determine mărimea despăgubirii de asigurare în baza principiilor existente;  
 să analizeze indicatorii de bază care caracterizează sectorul asigurări în Republica Moldova; 
- să separe deosebirile dintre practicile pieţelor europene a asigurărilor şi pieţei asigurărilor din Republica Moldova. 

Unităţi de învăţare: Importanţa, conţinutul economic şi principiile asigurărilor. Caracteristici ale pieţei asigurărilor în 
Republica Moldova. Asigurările de bunuri. Asigurarea bunurilor cooperativelor agricole de producţie. Asigurarea 
bunurilor întreprinderilor şi organizaţiilor. Asigurările bunurilor persoanelor fizice. Asigurările de persoane. Asigurări 
de răspundere civilă. Tipologia produselor de asigurări de persoane existente în etapa actuală. Analiza elementelor 
tehnice şi contractuale ale asigurărilor. Indicatori specifici de măsurare a pieţei asigurărilor. Asigurarea riscurilor de 
antreprenoriat. Reasigurările. Piaţa europeană a asigurărilor. 
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Strategii de predare – învăţare: expunerea, prelegerea interactivă, conversaţia euristică, demonstraţia, 
problematizarea, brainstorming-ul, lucrul în grup, studiul individual, lucrul cu manualul şi textul ştiinţific,  prezentări 
Power Point, dezbaterea, realizarea sarcinilor practice, rezolvarea  problemelor.         

Strategii de evaluare: evaluare curentă, sarcini pentru lucrul individual, chestionarea orală, eseu, studiu de caz, 
rezolvarea problemelor. 
Evaluarea finală: Masteranzii vor fi apreciaţi, pe parcursul orelor practice, ca urmare a implicării lor în cadrul 
discuţiilor, dezbaterilor, exerciţiilor de reflecţie promovate la orele de seminare şi de laborator. Nota finală se 
calculează conform formulei: 

5,05,0  NeNcNf , 
unde Nf – nota finală; Nc – nota reuşitei curente; Ne – nota de la examen 

Bibliografie  
Obligatorie: 
1. Lege cu privire la asigurări nr. 407-XVI din 21.12.2006. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2007, nr. 
47-49 (cu modificările şi completările ulterioare)..   
2. Legea cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule nr. 414 – 
XVI din 22.12.2006. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 32 – 35/213 din 09.03.2007 (cu modificările şi 
completările ulterioare) 
3. Legea privind asigurarea subvenţională a riscurilor de producţie în agricultură nr.243 – XV din 08.07.2004. In: 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 132 – 137/704 din 06.08.2004 (cu modificările şi completările ulterioare) 
4. ALEXANDRU, F.; ARMEANU, D. Asigurări de bunuri şi persoane. Aspecte teoretice. Aplicaţii practice, 
Editura Economică, Bucureşti, 2003. 
5. CIUMAŞ, C. Asigurări Generale, Editura Casa Cărţii de Știinţa, Cluj-Napoca, 2009. 
6. CIUMAŞ, C.; DRAGOŞ, S. Asigurări generale şi de viaţă – aplicaţii practice, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 
2014. 
7. CIUREL, V. Asigurări şi Reasigurări: Abordări Teoretice şi Practici Internaţionale, Editura All Beck, Bucureşti, 
2000. 
8. CIUREL, V. Asigurări şi Reasigurări – o perspectivă globală, Editura Rentrop & Stranton, 2011. 
9. IONESCU, R. Asigurări comerciale moderne, Editura CH Beck, 2007. 
10. LAZĂR, D. Introducere în statitica actuarială, Editura Economică, Bucureşti, 2007. 
11. LUNGU. N. C. Asigurări de bunuri. Iaşi: Ed. „Al. I. Cuza”, 2009, 189 p. 
12. MIRON, O. Iniţiere în asigurări: (note de curs). Cahul: Univ. de Stat „B. P. Haşdeu”, 2007, 91 p. 
13. ŢUGULSCHI, A.; LUCA, L. Bazele asigurărilor: curs universitar. Chişinău: ASEM, 2013, 216 p. 
Suplimentară: 
1. CISTELECAN, L., CISTELECAN, R.; UDREA, M.N.; BOGDAN, D., M. Tratat de asigurări comerciale, Ed. 
Academiei Române, Bucureşti, 2013. 
2. IANCOVICI, L. Dreptul asigurărilor comerciale. Practica judiciară, vol. I şi II, Editura Horion, Craiova, 1998. 
3. MOLDOVEANU, N. Instrumentarea dosarelor de daună în asigurări. Strategii.Metode.Tehnici, Editura Bren, 
Bucureşti, 2004. 
4. NEGOIŢĂ, I. Aplicaţii Practice în Asigurări şi Reasigurări, Editura Etape, Sibiu, 2001. 
5. NEGRU, T. Asigurări – Ghid practic, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2006. 
6. NEGRU, T. Asigurările şi Reasigurări în economie, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008. 
7. TARAN, S. Manual de asigurări în transportul auto. Chişinău: „Pontos” SRL, 2011, 122 p. 
8. TĂBĂRAȘ, M.; CONSTANTIN, M. Asigurări. Culegere de practică judiciară, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 
2009. 
9. VĂCĂREL, Il., BERCEA, Fl. Asigurări şi Reasigurări, Ed. Expert, Bucureşti, 2007. 
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FIŞA UNITĂŢII DE CURS  
MARKETINGUL BANCAR ŞI ÎN ASIGURĂRI 

 
Codul unităţii de curs în programul de studii: S.02.A.112 
Domeniul general de studiu: 041 Ştiinţe economice 
Tipul programului: Master de profesionalizare 
Denumirea programului de master: Bănci şi asigurări 
Facultatea responsabilă de unitatea de curs: Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului 
Catedra responsabilă de unitatea de curs: Catedra de ştiinţe economice 
Număr de credite ECTS: 5 
Anul şi semestrul în care se predă: anul I, semestrul 2 
Titularul: dr., conf. univ. Natalia BRANAŞCO 
Descriere succintă a corelării/integrării unităţii de curs cu/în programul de studii: „Marketing bancar şi în 
asigurări” reprezintă o unitate de curs de aprofundare pentru specialiştii din sectorul bancar şi asigurări, ce 
familiarizează masteranzii cu principiile activităţii de marketing a companiilor financiare. Studenţii trebuie să 
deţină competenţe dezvoltate în urma studierii cursurilor „Bazele marketingului” şi „Bazele activităţii bancare”. 
Obiectivul unităţii de curs este însuşirea logicii planificării şi organizării activităţii de marketing în cadrul 
companiilor financiare.                  
Competenţe prealabile: „Marketing bancar şi în asigurări” reprezintă un curs de aprofundare,  masteranzii 
trebuie să deţină competenţe dezvoltate în urma studierii cursurilor „Bazele marketingului” şi „Bazele activităţii 
bancare”. 
Competenţe dezvoltate în cadrul unităţii de curs: 
Competenţe profesionale: 
CPl. Operarea cu concepte şi metode ştiinţifice din domeniul băncilor şi asigurărilor, teoriilor decizionale 
moderne şi utilizarea lor în comunicarea profesională. 
CP3. Elaborarea modelelor pentru descrierea fenomenelor şi proceselor reale, caracteristice domeniului băncilor 
şi asigurărilor. 
CP4. Colectarea, prelucrarea, analiza şi interpretarea informaţiei specifice activităţii bancare şi în asigurări. 
CP5. Conceperea, prelucrarea, analiza şi interpretarea informaţiei specifice activităţii bancare şi în asigurări. 
Competenţe transversale: 
CT2. Desfăşurarea eficientă şi eficace a activităţilor organizate în echipă; 
CT3. Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă în vederea adaptării competenţelor 
profesionale şi manageriale la dinamica domeniului şi la exigenţele pieţei muncii. 
Finalităţi de studii: 
La finalizarea studierii unităţii de curs masterandul va fi capabil: 
- să utilizeze corect conceptele din activitatea de marketing bancar/în asigurări; 
- să analizeze specificul proceselor din activitatea de marketing bancar/în asigurări; 
- să utilizeze cunoştinţele de specialitate pentru explicarea şi interpretarea informaţiei, aferente unor situaţii 
profesionale complexe din caddrul activităţii de marketing bancar/în asigurări; 
- să aplice conceptele, principiile şi metodele studiate în rezolvarea aplicaţiilor practice;  
- să elaboreze proiecte de cercetare asupra temelor propuse pentru activitatea individuală, bazându-se pe 
competenţele dezvoltate în cadrul unităţii de curs.  
Unităţi de învăţare: Tema 1. Fundamentele teoretice ale marketingului financiar-bancar. Tema 2. Mediul de 
marketing al companiilor financiare. Tema 3. Analiza comportamentului concurenţial. Tema 4. Specificul 
politicii de produs al instituţiei financiar-bancare. Tema 5. Specificul politicii de preţ al instituţiei financiar-
bancare. Tema 6. Specificul politicii de distribuţie al instituţiei financiar-bancare. Tema 7. Specificul politicii de 
promovare al instituţiei financiar-bancare. Tema 8. Cercetarea serviciilor de marketing bancar şi în asigurări. 
Tema 9. Planificarea şi controlul activităţii de marketing financiar-bancar. Tema 10. Evaluarea indicatorilor de 
piaţă a băncii şi a companiei de asigurări. Tema 11. Calitatea serviciilor şi relaţia instituţie financiară – client. 
Tema 12. Piaţa financiar-bancară din Republica Moldova.  
Studiu individual:  
  studierea surselor bibliografice obligatorii şi suplimentare; 
  realizarea sarcinilor individuale, stipulate în curriculum; 
  elaborarea unui referat la o temă selectată din lista de subiecte ale referatelor; 
  rezolvarea testelor de autoevaluare.  
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Strategii de predare – învăţare: prelegerea, prelegerea-discuţie, prelegerea cu caracter problematic, seminarul 
cu utilizarea mesei rotunde, seminar cu folosirea metodei analizei situaţiilor concrete, brainstorming, discuţie 
Panel, problematizarea, testele scrise, portofoliul, referatul, proiectul, studiul de caz.  
Strategii de evaluare: teste pentru evaluare curentă, sarcini pentru lucrul individual, chestionarea orală, 
prezentarea proiectelor de cercetare pe parcursul semestrului, test scris pentru evaluare finală. 
Evaluarea finală: Masteranzii vor fi apreciaţi, pe parcursul orelor practice, ca urmare a implicării lor în cadrul 
discuţiilor, dezbaterilor, exerciţiilor de reflecţie promovate la orele de seminare şi de laborator. Nota finală se 
calculează conform formulei:  

5,05,0  NeNcNf , 
unde Nf – nota finală; Nc – nota reuşitei curente; Ne – nota de la examen 
Bibliografie  
Obligatorie: 
1. PETRESCU, E. Marketing în asigurări. Bucureşti: Ed. Uranus, 2012.  
2. ROLLER, A., ZUBIC, A. Marketing bancar. Chişinău: Ed. ASEM, 2014. 
Suplimentară: 
1. BRANAŞCO, N., BELOBROV, A., ş. a. Impactul remitenţelor asupra rezilienţei sistemului financiar al 
Republicii Moldova. Chişinău: Pontos, 2013. 
2. CETINĂ, I. Marketing financiar-bancar. Bucuresti: Ed. Economică, 2005. 
3. DUMITRU, L. Marketing financiar-bancar. Târgu-Mures: Ed. Universităţii Dimitrie Cantemir, 2001. 
4. ODOBESCU, E. Marketingul bancar modern. Bucureşti: Ed. Sigma, 2007. 
5. OLTEANU, V. Marketing financiar-bancar. Bucuresti: Ed. Ecomar, 2007. 
6. RĂDUŢ, R. (coordonator). Management şi marketing bancar. Bucuresti: Institutul Bancar Român, 2006. 
7. POSTOLACHE, V., BRANAŞCO, N. The Particularities Of Insurance Marketing In The Context Of 
Sustainable Economic Development. Journal of Financial and Monetary Economics, România, no.7/2019, p. 237-
242 (0,65 c.a.), ISSN 2537 – 3269. Disponibil: http://www.icfm.ro/jfme.icfm.ro/JFME%202019.pdf 
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FIŞA UNITĂŢII DE CURS  

MANAGEMENTUL RISCULUI BANCAR 
 

Codul unităţii de curs în programul de studii: S.02.A.113 
Codul şi denumirea domeniului general de formare profesională: 041. Ştiinţe economice 
Denumirea programului de master: Bănci şi asigurări 
Facultatea responsabilă de unitatea de curs: Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului 
Catedra responsabilă de unitatea de curs: Catedra de ştiinţe economice 
Număr de credite ECTS: 5 
Anul şi semestrul în care se predă: Anul I, semestrul 2 
Titularul: dr. hab., conf. univ. Irina MOVILĂ 
Descriere succintă a corelării/integrării unităţii de curs cu/în programul de studii: Unitatea de curs 
Managementul riscului bancar are drept scop formarea specialistului capabil să cunoască procesele de prelucrare a 
informaţiei din domeniul analizei şi gestiunii riscurilor în banca comercială, prin identificarea riscurilor financiar-
bancare şi elaborarea metodelor de elimenare. Studierea unităţii de curs „Managementul riscului bancar” se bazează 
pe cunoştinţele obţinute de către masteranzi la disciplinele: „Teorii economice contemporane”, „Bazele activităţii 
bancare”, „Management bancar”. 
Competenţe prealabile:  
Competenţe cognitive: 
- de cunoaştere a conceptelor de bază teoretice şi aplicative ale activităţilor şi operaţiunilor bancare; 
- de cunoaştere a metodelor utilizate de analiza financiară a unei bănci comerciale; 
- de identificare a oportunităţilor de gestiune eficientă a operaţiunilor bancare; 
- de comparare a efectelor de implementare a diferitor metode de management bancar. 
Competenţe de aplicare: 
- de utilizare a metodelor de gestiune a unei bănci comerciale în scopul atingerii performanţei economico-financiare  
în situaţie de risc şi incertitudine; 
- de identificare a tehnicilor de analiză a riscurilor unei bănci comerciale şi posibilităţile lor de aplicare. 
Competenţe dezvoltate:  
Competenţe profesionale: 
CP2. Utilizarea creativă a cunoştinţelor fundamentale şi avansate, a metodelor moderne de activitate bancare şi de 
asigurări în activităţile specifice domeniului.  
CP3. Elaborarea modelelor pentru descrierea fenomenelor şi a proceselor reale, caracteristice domeniului băncilor şi 
asigurărilor.  
CP4. Colectarea, prelucrarea, analiza şi interpretarea informaţiei specifece activităţii bancare şi în asigurări.  
CP6. Realizarea la nivel instituţional a unei cercetări de eficienţă a modelului de organizare în bănci şi în companiile 
de asigurare. 
Competenţe transversale: 
CT2. Desfăşurarea eficientă şi eficace a activităţilor organizate în echipă. 
CT3. Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă în vederea adaptării competenţelor 
profesionale şi manageriale la dinamica domeniului şi la exigenţele pieţei de muncă. 
Finalităţi de studii:  
La finalizarea studierii unităţii de curs masterandul va fi capabil: 
-să definească noţiuni de bază ale gestiunii şi analizei riscurilor bancare; 
-să utilizeze corect metode de calcul ale expunerii la risc a activităţii bancare; 
-să identifice riscurile posibile a băncii şi să analizeze cazurile care provoacă situaţii riscante în activitatea bancară; 
-să utilizeze cunoştinţele în domeniul analizei riscurilor pentru rezolvarea aplicaţiilor practice; 
-să evalueze politica de administrare a riscurilor bancare şi măsurile pentru reducerea acestora în baza cunoştinţelor 
acumulate. 
Unităţi de învăţare: Abordarea economică şi clasificarea riscului bancar. Managementul riscului şi politica 
financiară a băncii. Metode de identificare şi evaluarea riscurilor bancare. Indicatori de măsurarea riscului în băncile 
comerciale. Control al riscului financiar-bancar. Finanţarea riscului în băncile comerciale. Elaborarea politicii de 
administrarea riscului bancar. 
Strategii de predare – învăţare: Prelegerea, prelegerea-discuţie, prelegerea cu caracter problematic, seminarul cu 
utilizarea mesei rotunde, seminar cu folosirea metodei analizei situaţiilor concrete, metode intuitive de învăţare 
creativă (brainstorming, discuţie Panel, problematizarea, metoda cazului). 



 

 
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi 

Catedra de ştiinţe economice 
 

 
 

32 
 

Strategii de evaluare: Teste grilă, proiect de cercetare, lucrări de control, examen scris. 
Evaluarea finală: Masteranzii vor fi apreciaţi, pe parcursul orelor practice, ca urmare a implicării lor în cadrul 
discuţiilor, dezbaterilor, exerciţiilor de reflecţie promovate la orele de seminare şi de laborator. Nota finală se 
calculează conform formulei:  

5,05,0  NeNcNf , 
unde Nf – nota finală; Nc – nota reuşitei curente; Ne – nota de la examen 
Bibliografie 
Obligatorie: 

1. COCRIŞ, V., ANDRIEŞ, A.-M. Managementul riscurilor şi al performanţelor bancare. Bucureşti, Editura 
Kluwer, 2010, 

2. COCIUG, V., CINIC, L. Gestiunea riscurilor bancare. Chişinău, Editura ASEM, 2008, 214 p. 
3. DIMITRIU, M., MIHALAȘCU, R., OPREA, I. Managementul riscului bancar. Bucureşti, Editura Pro 

Universitaria, 2012. 270 p.  
4. NIŢU, I. Managementul riscului bancar. Bucureşti, Editura Expert, 2000, 288 p.  

Suplimentară: 
1. BÂRSAN – PIPU, N., POPESCU, I. Managementul riscului. Concepte, metode, aplicaţii, Editura Universităţii 

„Transilvania”, Braşov, 2003, 214 p.  
2. COCRIŞ, V., CHIRLEŞAN, D. Management bancar şi analiza de risc în activitatea de creditare: teorie şi 

cazuri practice. Iaşi, Editura Universităţii ”Alexandru Ioan Cuza”, 2009, 374 p.  
3. DEDU, V., NECHIF, R. Gestiunea riscurilor bancare prin prisma acordului Basel II. În: Economie teoretică 

şi aplicată, Volumul XVII, 2010, Nr. 2(543), pp. 85-98. 
4. GÎRLEA, M., PERCIUNE, R. Managementul activităţii de creditare în cadrul băncilor comerciale. 

Monografie. Chişinău: IEFS, 2012 
5. Recomandări cu privire la sistemul de dirijare a riscului de ţară şi de transfer de către băncile din Republica 

Moldova, aprobate prin HGA al BNM Nr. 188 din 13.07.2006. În: Monitorul Oficial Nr. 116-119/430 din 
28.07.2006. 

6. Regulamentul BNM cu privire la tratamentul riscului de credit pentru bănci potrivit abordării standardizate nr. 
111din 24.05.2018. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2018, nr. 183-194 art. 901 din 08.06.2018. 

7. Regulamentul BNM cu privire la tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de bănci nr. 112 din 24 
mai 2018. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2018, nr. 183-194 art. 900 din 08.06.2018. 

8. Regulamentul BNM cu privire la tratamentul riscului operaţional pentru bănci potrivit abordării de bază şi 
abordării standardizate nr. 113 din 24 mai 2018. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2018, nr. 183-194 art. 
903 din 08.06.2018. 

9. TRENCA, I., SILIVESTRU, H.-T. Managementul riscului operaţional în bănci. Cluj-Napoca, Casa cărţii de 
ştiinţa, 2011.  

10. ВОЛКОВ, А.А. Управление рисками в коммерческом банке. Москва, Омега-Л, 2015. 156 с. 
11. ЛАВРУШИН, О.И. Банковские риски: Учебное пособие. Москва, КноРус, 2014. 232 с. 
12. Энциклопедия финансового риск-менеджмента. Под ред. Лобанова А.А.Москва, Изд. Альпина Бизнес 

Букс, 2009, 936 с. 
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FIŞA UNITĂŢII DE CURS  
ACTUARIAT ÎN ASIGURĂRI  

 
Codul unităţii de curs în programul de studii: S.02.A.114 

Domeniul general de studiu: 041. Știinţe economice 

Tipul programului: Master de profesionalizare 

Denumirea programului de master: Bănci şi asigurări 

Facultatea responsabilă de unitatea de curs: Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului 
Catedra responsabilă de unitatea de curs: Catedra de ştiinţe economice 

Număr de credite ECTS: 5 

Anul şi semestrul în care se predă cursul: Anul I, semestrul 2 

Titular de curs: dr., conf.univ. Victoria POSTOLACHE, asist.univ. Ianina CAZAC  

Descriere succintă a corelării / integrării cursului cu / în programul de studii. Unitatea de curs „Actuariat în 
asigurări” îşi propune însuşirea de către studenţi a fundamentelor statistice utile în actuariat,  în principal în domeniul 
asigurărilor. Studentul prealabil trebuie să posede la nivel teoretic şi aplicativ competenţe aferente asigurărilor vizate 
în finanţe publice, bazele asigurărilor şi reasigurărilor, statistica. Cursul va oferi creearea deprinderilor de aplicare a 
metodelor statistice utile în tarifarea asigurărilor generale şi a asigurărilor de viaţă, vor analiza metode de evaluare 
specifice planurilor de pensii private, estimarea rezervelor tehnice şi alte investigaţii actuariale specifice asigurărilor 
precum analiza profitabilităţii, evaluarea şi repartizarea excedentelor în asigurările de viaţă. 

Competenţe prealabile: 
- cunoaşterea conceptelor cheie şi a teoriilor din domeniul asigurărilor; 
- cunoaşterea metodelor statistice de prelucrare a datelor, informaţiei primare; 
- cunoaşterea noţiunilor fundamentale din unităţile de curs „Statistica”, „Econometria” şi „Bazele asigurărilor şi 
reasigurărilor; 
evidenţierea rolului „actuariatului” în perspectiva dezvoltării pieţei asigurărilor din Republica Moldova. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului:  
Competenţe profesionale: 
CP2. Utilizarea creativă a cunoştinţelor fundamentale şi avansate, a metodelor moderne de activitate bancară şi de 
asigurări în activităţile specifice domeniului.  
CP3. Elaborarea modelelor pentru descrierea fenomenelor şi a proceselor reale, caracteristice domeniului băncilor şi 
asigurărilor.  
CP4. Colectarea, prelucrarea, analiza şi interpretarea informaţiei specifece activităţii bancare şi în asigurări.  
CP6. Realizarea la nivel instituţional a unei cercetări de eficienţă a modelului de organizare în bănci şi în companiile 
de asigurare. 
Competenţe transversale: 
CT2. Desfăşurarea eficientă şi eficace a activităţilor organizate în echipă. 
CT3. Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă în vederea adaptării competenţelor 
profesionale şi manageriale la dinamica domeniului şi la exigenţele pieţei de muncă. 

Finalităţi de studii:  
La finalizarea studierii unităţii de curs masterandul va fi capabil: 
- să culeagă, prelucreze, analizeze şi interpreteze statistic datele specifice, în special a bazelor de date constituite de 
către asiguratori; 
- să însuşească conceptele specifice metodelor statistice aplicate în asigurări; 
- să utilizeze softuri statistice adecvate pentru analiza şi modelare; 
- să cerceteze modelul de eficienţă în companiile de asigurare; 
- să aplice rezultatele teoretice pentru evaluări actuariale specifice în principal domeniului asigurărilor şi fondurilor 
de pensii. 

Unităţi de invăţare: Asigurări de viaţă. Analiza statistică a duratei de viaţă. Metode de estimare a tabelelor de 
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mortalitate. Baze tehnice în asigurările clasice de viaţă. Rezerva matematică si consecinţele sale contractuale. Analiza 
profitabilităţii şi sursele excedentului. Asigurări de viaţă legate de fonduri de investiţii. Planuri de pensii. Fundamente 
statistice specifice planurilor de pensii. Evaluări actuariale pentru planuri de pensii private cu beneficii respectiv cu 
contribuţii definite. Asigurări generale. Prima de risc. Legi de probabilitate utile în asigurări. Metode statistice utile in 
clasificarea riscurilor. Selecţia factorilor de rating. Introducere în teoria credibilităţii. Teoria clasică a credibilităţii, 
modelul Bühlman de credibilitate.  

Strategii de predare – învăţare: expunerea, prelegerea interactivă, conversaţia euristică, demonstraţia, 
problematizarea, brainstorming-ul, lucrul în grup, studiul individual, lucrul cu manualul şi textul ştiinţific,  prezentări 
Power Point, dezbaterea, realizarea sarcinilor practice, rezolvarea  problemelor.         

Strategii de evaluare: evaluare curentă, sarcini pentru lucrul individual, chestionarea orală, eseu, studiu de caz, 
rezolvarea problemelor. 
Evaluarea finală: Masteranzii vor fi apreciaţi, pe parcursul orelor practice, ca urmare a implicării lor în cadrul 
discuţiilor, dezbaterilor, exerciţiilor de reflecţie promovate la orele de seminare şi de laborator. Nota finală se 
calculează conform formulei: 

5,05,0  NeNcNf , 
unde Nf – nota finală; Nc – nota reuşitei curente; Ne – nota de la examen 

Bibliografie  
Obligatorie: 
1. Lege cu privire la asigurări nr. 407-XVI din 21.12.2006. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2007, nr. 47-
49 (cu modificările şi completările ulterioare)..   
2. CASSABALIAN, J., L. Mathématiques et calculs de l”assurance sur Tableur et Internet, Editura Eska, Paris, 2000. 
3. FINGER, R.F. Risk classification, Foundations of Casualty Actuarial Science, Chapter 6, Casualty Actuarial 
Society, 2001. 
4. LAZAR, D. Introducere in statistica actuariala, Editura Economica, Bucureşti, 2007. 
5. MAHLER, H.C.; DEAN, C.G. Credibility, Foundations of Casualty Actuarial Science, Chapter 8, Casualty 
Actuarial Society, 2001. 
Suplimentară: 
1. BENJAMIN B.; POLLARD J.H. The analysis of mortality and other actuarial statistics, Institute of Actuaries & 
Faculty of Actuaries, U.K., 1993. 
2. DROESBEKE J.J.; FICHET B.; TASSI Analyse Statistique des Durees de Vie, Economica, Bucureşti, 1989. 
3. GOURIEROUX, C.  Statistique de l’ assurance., Paris: Ed. Economica, 1999. 
4. HOSSACK I.B.; POLLARD J.H.; ZEHNWIRTH B. Introductory statistics with applications in general insurance, 
Cambridge University Press, Cambridge, 1983. 
5. MOLDOVAN T. Introducere actuarială în asigurările generale, Editura Finmedia, Bucureşti, 1999.   
6. WINKLEVOSS, H.E. Pension Mathematics with Numerical Illustrations, Pension Research Council Publications, 
U.S.A., 1993. 
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FIŞA UNITĂŢII DE CURS  
INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE 

 
Codul unităţii de curs în programul de studii: S.02.A.115 
Codul şi denumirea domeniului general de studiu: 041. Ştiinţe economice 
Tipul programului: Master de profesionalizare 
Denumirea programului de master: Bănci şi Asigurări 
Facultatea responsabilă de unitatea de curs: Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului 
Catedra responsabilă de unitatea de curs: Catedra de ştiinţe economice 
Număr de credite ECTS: 5 
Anul şi semestrul în care se predă: Anul I, semestrul 2 
Titularul: dr., conf. univ. Victoria POSTOLACHE 
Descriere succintă a corelării/integrării cursului cu/în programul de studii: În condiţiile economiei de piaţă, 
rolul derivatelor financiare, ca factor de importanţă sistemică a creşterii economice, se evidenţiază prin formarea 
unei structuri temporale mai echitabile şi mai coerente atât de pe poziţia investitorilor, cât şi a băncilor. 
Tranzacţionarea activă a acestor instrumente inovatoare poate provoca instabilitate, însă ele contribuie ulterior la 
dezvoltarea pieţei şi la creşterea responsabilităţii membrilor săi, influenţând mecanismul de funcţionare a sectorului 
bancar şi economia în general. Unitatea de curs „Instrumente financiare derivate” urmăreşte să asigure fundamentele 
pieţelor instrumentelor financiare derivate. La finalizarea cursului, studentul va fi familiarizat cu noţiunile şi 
conceptele specifice pieţelor derivatelor financiare şi va fi capabil să diferenţieze principalele instrumente financiare 
derivate utilizate în practica financiară.  
Competenţe prealabile:  
- cunoaşterea şi perceperea conceptelor din domeniul activităţii bancare precum: bancă, risc bancar, piaţă financiară 
acumulate la ciclul I, studii de licenţă; 
- cunoaşterea şi aprecierea rolului burselor în economie; 
- înţelegerea rolului şi importanţei aspectelor legate de piaţa financiară. 
Competenţe dezvoltate:  
Competenţe profesionale: 
CP1. Operarea cu concepte şi metode ştiinţifice din domeniul băncilor şi asigurărilor, teoriilor decizionale moderne 
şi utilizarea lor în comunicarea profesională. 
CP4. Colectarea, prelucrarea, analiza şi interpretarea informaţiei specifice activităţii bancare şi în asigurări. 
CP5. Conceperea, proiectarea şi realizarea activităţilor bancare şi în asigurări. 
Competenţe transversale: 
CT2. Desfăşurarea eficientă şi eficace a activităţilor organizate în echipă; 
CT3. Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă în vederea adaptării competenţelor 
profesionale şi manageriale la dinamica domeniului şi la exigenţele pieţei de muncă. 
Finalităţi de studii:  
La finalizarea studierii unităţii de curs masterandul va fi capabil: 
- să argumenteze utilitatea instrumentelor financiare derivate;  
- să identifice şi analizeze principale instrumente financiare derivate;  
- să analizeze modul de utilizare a sistemului de marje în tranzacţionarea derivatelor financiare; 
- să identifice şi evalueze atribuţiile intermediarilor pe pieţele instrumentelor financiare derivate; 
- să depisteze instrumentele financiare derivate adecvate situaţiilor specifice de acoperire a riscului (hedging). 
Unităţi de învăţare: Instrumente financiare derivate – noţiuni, esenţă şi conţinut. Opţiunile – conţinut şi tipologie. 
Contracte la termen: forward. Contracte la termen: futures. Swap – esenţă şi clasificare. Derivatele de credit: 
concept, structură, rol. Derivatele exotice – concept şi topologie. Riscurile asociate instrumentelor financiare 
derivate. Acoperirea lor. 
Strategii de predare – învăţare: Prelegerea, prelegerea-discuţie, dialogul, observaţia, exerciţiul de reflecţie, 
demonstraţia prin mijloace audio-vizuale, cooperarea, studiul de caz, instruirea programată, dezbaterea cu oponent 
imaginar; metode intuitive de învăţare creativă (brainstorming, discuţie Panel, descoperirea şi problematizarea, 
metoda cazului). utilizarea platformei didactice on-line: Classroom. 
Strategii de evaluare: Teste grilă, proiect de cercetare, examen scris. 
Evaluarea finală: Masteranzii vor fi apreciaţi, pe parcursul orelor practice, ca urmare a implicării lor în cadrul 
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discuţiilor, dezbaterilor, exerciţiilor de reflecţie promovate la orele de seminare şi de laborator. Nota finală se 
calculează conform formulei: 

5,05,0  NeNcNf , 
unde Nf – nota finală; Nc – nota reuşitei curente; Ne – nota de la examen 
Bibliografie 
Obligatorie: 

1. Legea Republicii Moldova privind activitatea băncilor nr. 202 din 06.10.2017. În: Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova. 2017, nr. 434 - 439 art. 727 din 15.12.2017. 

2. BERNSTEIN, J. Piaţa contractelor futures. Bucureşti: Hrema (How Wall Street Work), 2000. 301 p. 
3. ENICOV, I., CHETRARU, A. Instrumente financiare derivate. Note de curs. Chişinău: CEP USM, 2009. 165 p. 
4. ENICOV, I., OBOROC, I., TOMOZEI, V. Riscuri şi instrumente financiare de acoperire. Chişinău: Evrica, 2004. 264 p.  
5. LUPU, R. Piaţa instrumentelor financiare derivate. Bucureşti: Editura Economică, 2007. 210 p. 
6. LUPU, R. Managementul riscului cu produse financiare derivate. Bucureşti: Editura Economică, 2008. 232 p. 
7. PRISACARIU, M., URSU, S., ANDRIEŞ, A.M. Pieţe şi instrumente financiare. Iaşi: Editura Universităţii 
„Alexandru Ioan Cuza”, 2008, p. 293-306. 

8. СААКЯН, Д.Ж. Воздействие кредитных деривативов на эффективность управления банковским 
портфелем. Монография. Москва: Экономический факультет МГУ. ТЕИС, 2009. 164 с.   
Suplimentară: 

1. COCIUG, V., POSTOLACHE, V. Utilitatea derivatelor de credit, Analele ASEM, Ediţia a X-a, 2012, p. 180 – 
187, (0,7 c.a.), ISBN 978-9975-75-608-2. 

2. POSTOLACHE, V., GHEREGA, O, Eficienţa economică şi importanţa tehnicilor de hedging imperfect, Revista 
ştiinţifică Studia Universitatis, nr. 7 (77) 2014, p. 152 – 155, (0,3 c.a.), ISSN 1857 – 2073.  

3. POSTOLACHE, V. Efectele macroeconomice ale utilizării derivatelor de credit în sectorul bancar. În: Integrare 
prin cercetare şi inovare. Conferinţa ştiinţifică internaţională din 26 septembrie 2013. Chişinău, Universitatea de Stat 
din Moldova, p. 282-284, (0,16 c.a.) ISBN 978-9975-71-414-3. 

4. POSTOLACHE, V. Hedging cu derivatele de credit şi rolul lor strategic în domeniul concurenţei bancare. În: 
Simpozionul Ştiinţific al Tinerilor Cercetători, din 25 - 26 aprilie, 2013, Chişinău, ASEM, 2013, Ediţia a XI-a, p. 
120-124, (0,53 c.a.) ISBN 978 – 9975 – 75 – 66 – 5. 

5. COCIUG, V., POSTOLACHE, V. Riscul bancar şi instrumentele derivate de credit. În: Simpozionul ştiinţifico-
practic internaţional „Băncile în economia concurenţei, incertitudinii, inovării şi integrării”, vol. II, din 19 aprilie 
2013, Chişinău, p. 203 – 209, (0,45 c.a.) ISBN 978-9975-75-673-0. 

6. POSTOLACHE, V. Rolul opţiunilor exotice în diminuarea riscurilor bancare, În: Politici economice şi financiare 
pentru o dezvoltare competitivă. Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională din 12 aprilie, 2013, Chişinău, ULIM, 
p. 226 – 229, (0,21 c.a.) ISBN 978-9975-124-30-0. 

7. COCIUG, V., POSTOLACHE, V. Derivatele de credit şi hedgingul riscului de credit, Conferinţa ştiinţifică cu 
participare internaţională „Interferenţe universitare – integrare prin cercetare şi inovare”, Rezumate ale 
comunicărilor Ştiinţe juridice, Ştiinţe Economice, din 25 - 26 septembrie, 2012, Chişinău, Universitatea de Stat din 
Moldova în colaborare cu Consorţiul Universităţilor din Republica Moldova, România, Ucraina (CUMRU), USM, 
2012, p. 370 - 373, (0,21 c.a.) ISBN 978-9975-71-269-9.SIMION D. Piaţa produselor financiare derivate. Craiova: 
Ed. Sitech, 2004. 247 p. 

8. SIMION D. Implicaţiile utilizării produselor financiare derivate asupra sistemului financiar global. În: Revista de 
ştiinţe politice, nr. 13, Craiova: Ed. Universitaria, 2007, p. 76-80. 

9. SIMION, D. Contractele de tipul Forward Rate Agreements – instrumente de protecţie împotriva riscului. În: 
Tribuna CASIM, anul II, nr. 4 (8)/2003, p. 415-418. 

10. БУРЕНИН, А.Н. Форварды, фьючерсы, опционы, экзотические и погодные производные. Москва: Научно-
техническое общество имени академика С. И. Вавилова, 2011. 466 с. 
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FIŞA UNITĂŢII DE CURS  
BANCASIGURAREA 

 
Codul unităţii de curs în programul de studii: S.02.A.116 
Codul şi denumirea domeniului general de studiu: 041. Ştiinţe economice 
Tipul programului: Master de profesionalizare 
Denumirea programului de master: Bănci şi Asigurări 
Facultatea responsabilă de unitatea de curs: Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului 
Catedra responsabilă de unitatea de curs: Catedra de ştiinţe economice 
Număr de credite ECTS: 5 
Anul şi semestrul în care se predă: Anul I, semestrul 2 
Titularul: dr., conf. univ. Victoria POSTOLACHE 
Descriere succintă a corelării/integrării cursului cu/în programul de studii: Unitatea de curs îşi propune 
însuşirea de către studenţi a problematicii specifice relaţiei societate de asigurare - bancă şi a distribuţiei produselor 
de asigurare prin intermediul băncilor. Bancasigurarea este un concept de operare în pieţele financiare, care oferă 
posibilitatea unei exploatări intensive a capacităţii de cumpărare a portofoliului de clienţi deţinut de bănci printr-o 
îmbunătăţire substanţială a ofertei de servicii financiare, realizată cu un efort administrativ şi implicit financiar 
minim. Organizarea instituţiilor de bancasigurare presupune o legislaţie adecvată şi în acelaşi timp control din partea 
organismelor de supraveghere bancară şi de asigurări. 
Competenţe prealabile:  
- cunoaşterea şi perceperea conceptelor din domeniul activităţii bancare şi de asigurări precum: bancă, risc bancar, 
piaţă financiară, piaţă de asigurări acumulate la ciclul I, studii de licenţă; 
- înţelegerea metodelor aplicate de către bancheri şi asigurători, vizând utilizarea reciprocă a canalelor de distribuţie 
a produselor de asigurare. 
- cunoaşterea metodelor de perfecţionare a mecanismelor de distribuire a produselor financiare . 
- utilizarea si interpretarea reglementarilor activităţilor desfăşurate de către asigurătorii bancheri. 
cunoaşterea şi aplicarea modelelor bancasigurării la nivelul spaţiului european precum şi a noilor tendinţe 
manifestate la nivel mondial. 
Competenţe dezvoltate:  
Competenţe profesionale: 
CP1. Operarea cu concepte şi metode ştiinţifice din domeniul băncilor şi asigurărilor, teoriilor decizionale moderne 
şi utilizarea lor în comunicarea profesională. 
CP4. Colectarea, prelucrarea, analiza şi interpretarea informaţiei specifice activităţii bancare şi în asigurări. 
CP5. Conceperea, proiectarea şi realizarea activităţilor bancare şi în asigurări. 
Competenţe transversale: 
CT2. Desfăşurarea eficientă şi eficace a activităţilor organizate în echipă; 
CT3. Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă în vederea adaptării competenţelor 
profesionale şi manageriale la dinamica domeniului şi la exigenţele pieţei de muncă. 
Finalităţi de studii:  
La finalizarea studierii unităţii de curs masterandul va fi capabil: 
- să generalizeze cadrul normativ a instituţiilor bancare şi de asigurare;  
- să distingă avantajele şi dezavantajele bancasigurării;  
- să justifice rolul factorilor de influenţă asupra bancasigurării; 
- să identifice şi evalueze particularităţile modelelor de bancasigurare în UE; 
- să analizeze parteneriatele internaţionale dintre bănci şi societăţi de asigurare. 

Unităţi de învăţare: Caracteristicile şi necesitatea bancasigurării. Cadrul de reglementare şi supraveghere integrată 
a instituţiilor bancare şi de asigurare. Avantajele comparative ale bancasigurării. Produse comercializate şi strategii 
de distribuţie în bancasigurare. Segmentarea clientelei şi evitarea practicilor neconcurenţiale. Profitabilitatea 
bancasigurării şi influenţa asupra calităţii serviciilor de asigurări. Analiza parteneriatelor internaţionale dintre bănci 
şi societăţi de asigurare. Modele ale bancasigurării în Europa. Factori de influenţă pentru succesul bancasigurării. 
Expansiunea şi consolidarea bancasigurării în secolul XXI. Noile pieţe ale bancasigurării: America Latină, Asia, 
economiile emergente Funcţionarea şi evoluţia bancasigurării în Republica Moldova. 
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Strategii de predare – învăţare: Prelegerea, prelegerea-discuţie, dialogul, observaţia, exerciţiul de reflecţie, 
demonstraţia prin mijloace audio-vizuale, cooperarea, studiul de caz, instruirea programată, dezbaterea cu oponent 
imaginar; metode intuitive de învăţare creativă (brainstorming, discuţie Panel, descoperirea şi problematizarea, 
metoda cazului). 
Strategii de evaluare: Teste grilă, proiect de cercetare, examen scris. 
Evaluarea finală: Masteranzii vor fi apreciaţi, pe parcursul orelor practice, ca urmare a implicării lor în cadrul 
discuţiilor, dezbaterilor, exerciţiilor de reflecţie promovate la orele de seminare şi de laborator. Nota finală se 
calculează conform formulei:  

5,05,0  NeNcNf , 
unde Nf – nota finală; Nc – nota reuşitei curente; Ne – nota de la examen 
Bibliografie 
Obligatorie: 
1. Legea Republicii Moldova privind activitatea băncilor nr. 202 din 06.10.2017. În: Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova. 2017, nr. 434 - 439 art. 727 din 15.12.2017. 
2. Lege cu privire la asigurări nr. 407-XVI din 21.12.2006. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2007, nr. 
47-49 (cu modificările şi completările ulterioare). 
3. FOTESCU, S., BOTNARI, N. Bancasigurarea: particularităţile constituirii şi perspectivele dezvoltării. În: 
Economistul. 2002. Nr. 1219, p. 4; 16.  
4. GONULAL, S., GOULDER, N., LESTER, R. Bancassurance - a Valuable Tool for Developing Insurance in 
Emerging Markets, The World Bank, Policy Research Working Paper 6196. 2012. 
5. NORMAN, L. Making bancassurance work: matching global power to local knowledge, International. Journal of 
Bank Marketing, 2007, vol 25, nr. 2, p. 117-119.  
Suplimentară: 
1. BADOC, M., LAVAYSSIERE, B., COPIN, E. E-marketing de la banque et de l'assurance, Paris : Editions 
d'Organisation. 1998. 
2. BERGENDAHL, G. The profitability of bancassurance for European Banks. International Journal of Bank 
Marketing, 1195, vol. 13, nr. 1, p. 17- 28. 
3. CAROW, K. Citicorp – Travelers Group merger, Challenging barriers between banking and insurance. Journal 
of Banking & Finance, 2001, nr. 25, pp. 1553-1571.  
4. CARTAZAN C. Banque – assurance: Concurrence au convergence. Asociaţia europeană de Management şi 
Marketing Financiar. Conferinţa de la Madrid. 8-10 octombrie 1998. 
5. CHEN, Z., TAN, J. Does bancassurance add value for banks? – Evidence from mergers and acquisitions 
between European banks and insurance companies. Research in International Business and Finance, 2011, nr. 25, 
pp. 104-112.  
6. COCIUG, V., POSTOLACHE, V. Derivatele de credit şi hedgingul riscului de credit, Conferinţa ştiinţifică cu 
participare internaţională „Interferenţe universitare – integrare prin cercetare şi inovare”, Rezumate ale 
comunicărilor Ştiinţe juridice, Ştiinţe Economice, din 25 - 26 septembrie, 2012, Chişinău, Universitatea de Stat din 
Moldova în colaborare cu Consorţiul Universităţilor din Republica Moldova, România, Ucraina (CUMRU), USM, 
2012, p. 370 - 373, (0,21 c.a.) ISBN 978-9975-71-269-9. 
7. COCIUG, V., POSTOLACHE, V. Securitizarea activelor – instrument de gestiune a riscurilor bancare. În: 
Aspecte ale dezvoltării potenţialului economico-managerial în contextul asigurării securităţii naţionale. Conferinţa 
ştiinţifică internaţională dedicată aniversării a 20 de ani a învăţământului economic la USARB din 6 iulie 2015. 
Bălţi, p. 91 - 95, (0,36 c.a.) ISBN 978-9975-132-35-0 
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FIŞA UNITĂŢII DE CURS  
REGLEMENTAREA NAŢIONALĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ ÎN ASIGURĂRI 

 
Codul unităţii de curs în programul de studii: S.03.O.117 
Codul şi denumirea domeniului general de studiu: 041. Ştiinţe economice 
Tipul programului: Master de profesionalizare 
Denumirea programului de master: Bănci şi Asigurări 
Facultatea responsabilă de unitatea de curs: Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului 
Catedra responsabilă de unitatea de curs: Catedra de ştiinţe economice 
Număr de credite ECTS: 5 
Anul şi semestrul în care se predă: Anul II, semestrul 3 
Titularul: dr., conf. univ. Victoria COCIUG; dr., conf. univ. Victoria POSTOLACHE 
Descriere succintă a corelării/integrării cursului cu/în programul de studii Unitatea de curs „Reglementarea 
naţională şi internaţională în asigurări” corespunde unui important domeniu teoretico-aplicativ responsabil de 
investigarea condiţiilor necesare pentru asigurarea eficienţei maxime a funcţiei de identificare, control şi gestiune a 
riscurilor din variate domenii social – economice. Această disciplină face parte din familia ştiinţelor ce studiază 
fenomenele şi procesele financiare, abordându-le, totuşi, dintr-un unghi specific li anume cel al modalităţilor de 
evaluare, prevenire şi acoperire, pe baza unor resurse financiare constituite anticipat şi în moduri adecvate, a 
diferitelor situaţii potenţial – provocatoare de pierderi materiale şi/sau de altă natură.  
Competenţe prealabile:  
- cunoaşterea şi înţelegerea principalelor aspecte ale asigurărilor, a terminologiei specifice, a noţiunilor şi metodelor 
de analiză caracteristice acestui domeniu; 
- înţelegerea rolului asigurărilor în dezvoltarea economiei; 
- cunoaşterea actelor normative din domeniul asigurărilor; 
- înţelegerea consecinţelor aplicării asigurărilor în viaţa cotidiană. 
Competenţe dezvoltate:  
Competenţe profesionale: 
CP1. Operarea cu concepte şi metode ştiinţifice din domeniul băncilor şi asigurărilor, teoriilor decizionale moderne 
şi utilizarea lor în comunicarea profesională. 
CP4. Colectarea, prelucrarea, analiza şi interpretarea informaţiei specifice activităţii bancare şi în asigurări. 
CP6. Realizarea la nivel instituţional a unei cercetări de eficienţă a modelului de organizare în bănci şi în companiile 
de asigurare. 
Competenţe transversale: 
CT2. Desfăşurarea eficientă şi eficace a activităţilor organizate în echipă; 
CT3. Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă în vederea adaptării competenţelor 
profesionale şi manageriale la dinamica domeniului şi la exigenţele pieţei de muncă. 
Finalităţi de studii:  
La finalizarea studierii unităţii de curs masterandul va fi capabil: 
- să examineze şi să aplice în practică prevederile legislaţiei naţionale şi internaţionale cu privire la activitatea de 
asigurări; 
- să identifice elementele tehnice ale asigurărilor şi elementele contractelor de asigurare; 
- să calculeze primele de asigurare şi să determine mărimea despăgubirii de asigurare în baza principiilor existente; 
- să analizeze indicatorii de bază care caracterizează sectorul asigurări; 
- să interpreteze datele şi informaţiile referitoare la indicatorii din sectorul de asigurări. 
Unităţi de învăţare: Considerente privind asigurările. Forme de asigurare. Tipologia asigurărilor. Elemente tehnice 
ale asigurării. Piaţa de asigurări: actori şi caracteristici. Reglementarea naţională a asigurărilor. Reglementarea 
internaţională a asigurărilor. Asigurarea de viaţă pe plan naţional şi internaţional. Asigurarea bunurilor în timpul 
transportului extern. Asigurarea obligatorie de răspundere civilă. Cartea Verde. Asigurarea de risc financiar. 
Eficienţa activităţii de asigurare. 
Strategii de predare – învăţare: Prelegerea, prelegerea-discuţie, prelegerea cu caracter problematic, seminarul cu 
utilizarea mesei rotunde, seminar cu folosirea metodei analizei situaţiilor concrete, metode intuitive de învăţare 
creativă (brainstorming, discuţie Panel, problematizarea, metoda cazului), utilizarea platformei didactice on-line: 
Moodle. 
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Strategii de evaluare: Teste grilă, proiect de cercetare, examen scris. Evaluarea finală: Masteranzii vor fi apreciaţi, 
pe parcursul orelor practice, ca urmare a implicării lor în cadrul discuţiilor, dezbaterilor, exerciţiilor de reflecţie 
promovate la orele de seminare şi de laborator. Nota finală se calculează conform formulei:  

5,05,0  NeNcNf , 
unde Nf – nota finală; Nc – nota reuşitei curente; Ne – nota de la examen 
Bibliografie 
Obligatorie: 
1. Lege cu privire la asigurări nr. 407-XVI din 21.12.2006. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2007, nr. 
47-49 (cu modificările şi completările ulterioare). 
2. Legea cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule nr. 414-
XVI din 22.12.2006. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2007, nr. 32-35 (cu modificările şi completările 
ulterioare). 
3. Legea privind asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură nr. 243-XV din 08.07.2004 În: 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2004, nr. 132-137 (cu modificările şi completările ulterioare). 
4. BADEA, D. Insurance & reinsurancre. Bucureşti: Editura Economică, 2003. 416 p. 
5. CIUREL, Violeta. Asigurări şi reasigurări: abordări teoretice şi practice internaţionale. Bucureşti: Editura C.H. 
Beck, 2000. 680 p. 
6. CONSTANTINESCU, D. Conjunctura pieţei mondiale a asigurărilor. Bucureşti: Editura Naţională, 2003. 342 p. 
7. DUMITRAŞCU, R. Asigurări şi reasigurări. Concepte. Metode. Tehnici. Bucureşti: Editura Universitară, 2013, 
282 p. 
8. NEGRU, TITEL. Asigurările şi reasigurările în economie. Bucureşti: Editura C.H. Beck, 2008. 197 p. 
9. SERBANESCU, Cosmin. Ghid privind optimizarea procesului de asigurare. Bucureşti: Editura Tribuna 
Economică, 2011. 275 p. 
Suplimentară: 

1. Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare cu privire la aprobarea Regulamentului privind aplicarea 
sistemului bonus-malus la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule (în 
redacţie nouă) nr. 22/3  din  29.04.2015. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2015, nr. 115-123. 

2. Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare cu privire la aprobarea Regulamentului privind rezervele 
tehnice de asigurare nr.1/5 din 11.01.2011. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2011, nr. 37-38 (cu 
modificările şi completările ulterioare). 

3. Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare cu privire la aprobarea Regulamentului privind marjele de 
solvabilitate şi coeficientul de lichiditate ale asigurătorilor (reasigurătorilor) nr. 2/1 din 21.01.2011. În: Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova. 2011, nr. 59-62 (cu modificările şi completările ulterioare). 

4. ALEXANDRU, Felicia. Asigurări de bunuri şi persoane: aspecte teoretice, aspecte practice. Bucureşti: Editura 
Economică 2003. 280 p. 

5. BISTRICEANU, Gh. Asigurări şi reasigurări în România. Bucureşti: Editura Universitară, 2006. 508 p. 
6. CONSTANTINESCU, D. Management financiar în asigurări. Bucureşti: Editura Economică, 2005. 440 p. 
7. TĂNĂSESCU, P., ŞERBĂNESCU, C., IONESCU, R. Asigurări comerciale moderne. Bucureşti Editura CH 
Beck, Colecţia Oeconomica, 2007, 200 p. 
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FIŞA UNITĂŢII DE CURS  
AUDITUL FINANCIAR BANCAR 

 
Codul unităţii de curs în programul de studii: S.03.O.118 
Codul şi denumirea domeniului general de studiu: 041. Ştiinţe economice 
Tipul programului: Master de profesionalizare 
Denumirea programului de master: Bănci şi Asigurări 
Facultatea responsabilă de unitatea de curs: Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului 
Catedra responsabilă de unitatea de curs: Catedra de ştiinţe economice 
Număr de credite ECTS: 5 
Anul şi semestrul în care se predă: Anul II, semestrul 3 
Titularul: dr., conf. univ. Victoria POSTOLACHE 
Descriere succintă a corelării/integrării cursului cu/în programul de studii: Unitatea de curs „Auditul financiar 
bancar” reprezintă o parte integrală a complexului de discipline de specialitate, prevăzute de planul de studii pentru 
pregătirea specialiştilor în activitatea economico-financiară. Scopul cursului este de a crea şi dezvolta capacităţile 
studentului pentru a realiza şi participa la o misiune de audit financiar bancar. 
Competenţe prealabile:  
- cunoaşterea principiilor auditului financiar; 
- înţelegerea rolului auditului financiar pentru activitatea bancară; 
- cunoaşterea elementelor fundamentale de teorie si practică ale auditului financiar; 
- argumentarea rezultatelor misiunii de audit bancar. 
Competenţe dezvoltate:  
Competenţe profesionale: 
CP1. Operarea cu concepte şi metode ştiinţifice din domeniul băncilor şi asigurărilor, teoriilor decizionale moderne 
şi utilizarea lor în comunicarea profesională. 
CP4. Colectarea, prelucrarea, analiza şi interpretarea informaţiei specifice activităţii bancare şi în asigurări. 
CP6. Realizarea la nivel instituţional a unei cercetări de eficienţă a modelului de organizare în bănci şi în companiile 
de asigurare. 
Competenţe transversale: 
CT2. Desfăşurarea eficientă şi eficace a activităţilor organizate în echipă; 
CT3. Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă în vederea adaptării competenţelor 
profesionale şi manageriale la dinamica domeniului şi la exigenţele pieţei de muncă. 
Finalităţi de studii:  
La finalizarea studierii unităţii de curs masterandul va fi capabil: 
- să aplice conceptele, principiile, elementele, metodele şi instrumentele de audit în cazuri practice;  
- să selecteze şi să analizeze probele de audit bancar;  
- să evalueze chestionarul de audit bancar;  
- să aplice prevederile Standardelor Naţionale de Audit şi a legislaţiei din domeniul bancar; 
- să interpreteze datele şi informaţiile referitoare la problemele identificate în urma misiunii de audit bancar. 
Unităţi de învăţare: Definirea auditului şi controlului bancar. Organizarea sistemului de control intern. Organizarea 
misiunii de audit. Auditul şi evaluarea sistemului de contabilitate bancară. Auditul principalelor operaţiuni bancare. 
Auditul performanţei bancare. Raportul de audit în activitatea bancară. Riscul de audit 
Strategii de predare – învăţare: Prelegerea, prelegerea-discuţie, prelegerea cu caracter problematic, seminarul cu 
utilizarea mesei rotunde, seminar cu folosirea metodei analizei situaţiilor concrete, metode intuitive de învăţare 
creativă (brainstorming, discuţie Panel, problematizarea, metoda cazului), utilizarea platformei didactice on-line: 
Moodle. 

Strategii de evaluare: Teste grilă, proiect de cercetare, portofoliu, examen scris. 
Evaluarea finală: Masteranzii vor fi apreciaţi, pe parcursul orelor practice, ca urmare a implicării lor în cadrul 
discuţiilor, dezbaterilor, exerciţiilor de reflecţie promovate la orele de seminare şi de laborator. Nota finală se 
calculează conform formulei:  

5,05,0  NeNcNf , 
unde Nf – nota finală; Nc – nota reuşitei curente; Ne – nota de la examen 
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Bibliografie 
Obligatorie: 
1. Legea privind activitatea băncilor nr. 202 din 06.10.2017 În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2017, nr. 
434-439 din 15.12.2017  
2. Legea privind redresarea şi rezoluţia băncilor nr. 232 din 03.10.2016 În: Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova. 2016, nr. 343-346 din 04.10.2016  
3. Regulamentul BNM cu privire la auditul extern al băncilor aprobat prin Hotărârea Comitetului Executiv al 
Băncii Naţionale a Moldovei nr. 118 din 24.05.2018. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2018, nr. 183-194 
din 08.06.2018. 
4. Regulamentul BNM cu privire la cadrul de administrare a activităţii băncii aprobat prin din Hotărârea Consiliului 
de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 146 din 7 iunie 2017. În: Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova. 2017, nr. 201-213 art. 1183 din 23.06.17 (cu modificările ulterioare).  
5. COCIUG, Victoria., TIMOFEI, Olga. Control şi audit intern bancar: Curs universitar. Ch.: ASEM, 2008, 118 p. 
6. NIŢESCU, D. C., BOITAN, I. U. Guvernanţa şi auditul intern în domeniul bancar. Bucureşti: Editura ASE, 
2017, 200 p. 
Suplimentară: 
1. BREZEANU, P. Audit financiar: repere metodologice, etice şi istorice, reglementări internaţionale (ISA) 

extrase. Bucureşti: Editura Cavallioti, 2008, 255 p. 
2. COMAN, F. Control şi audit bancar. Bucureşti: Editura Lumina Lex, 2000, 320 p. 
3. DEDU, V. Gestiune şi audit bancar. Bucureşti: Editura Economică, 2003, 226 p. 
4. NIŢU I. Control şi audit bancar. Bucureşti: Editura Expert, 2002. 346 p. 
5. COCIUG, V., POSTOLACHE, V. Abordarea integrată a sistemelor de monitorizare a riscurilor bancare, 

Centre for Studies in European Integration Working Papers Series, Issue 4/ March 2017, p. 12 – 20. 
6. POSTOLACHE, V., BABCENCO, I., Implicaţii ale strategiilor bancare în respectarea normativelor 

prudenţiale aferente riscului de credit. În: Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare şi incluziune 
socială, Conferinţa Internaţională Ştiinţifico - Practică din 10 - 11 octombrie 2019, Chişinău, Institutul Naţional de 
Cercetări Economice, 2019, Ediţia a XIV–a, Vol. II, p. 141 – 148. 
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FIŞA UNITĂŢII DE CURS  
ASIGURĂRI FINANCIARE  

 
Codul unităţii de curs în programul de studii: S.03.A.119 

Codul şi denumirea domeniului general de studiu: 041. Ştiinţe economice 

Tipul programului: Master de profesionalizare 

Denumirea programului de master: Bănci şi Asigurări 

Facultatea responsabilă de unitatea de curs: Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului 
Catedra responsabilă de unitatea de curs: Catedra de ştiinţe economice 

Număr de credite ECTS: 5 

Anul şi semestrul în care se predă cursul: Anul II, semestrul 3 

Titular de curs: conf.univ., dr. Victoria POSTOLACHE, asist. .univ. Ianina CAZAC 

Descriere succintă a corelării / integrării cursului cu / în programul de studii. Unitatea de curs „Asigurări 
financiare” are menirea de a studia particularităţile asigurărilor financiare. Studentul prealabil trebuie să posede la 
nivel teoretic şi aplicativ competenţe aferente asigurărilor vizate în teoriile economice contemporane, economia 
asigurărilor, actuariatul în asigurări. 

Competenţe prealabile:  
- cunoaşterea conceptelor cheie şi a teoriilor din domeniul asigurărilor; 
- însuşirea cunoştinţelor specifice problematicii moderne a incertitudinii şi riscului în economia şi societatea 
contemporană; 
- cunoaşterea corelaţiei între mediul economico-financiar şi activitatea de asigurare; 
însuţirea cunoştinţelor necesare pentru consilierea asiguraţilor în alegerea contractelor de asigurare. 

Competenţe dezvoltate:  
Competenţe profesionale: 
CP1. Operarea cu concepte şi metode ştiinţifice din domeniul băncilor şi asigurărilor, teoriilor decizionale moderne şi 
utilizarea lor în comunicarea profesională. 
CP4. Colectarea, prelucrarea, analiza şi interpretarea informaţiei specifice activităţii bancare şi în asigurări. 
CP6. Realizarea la nivel instituţional a unei cercetări de eficienţă a modelului de organizare în bănci şi în companiile 
de asigurare. 
Competenţe transversale: 
CT2. Desfăşurarea eficientă şi eficace a activităţilor organizate în echipă; 
CT3. Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă în vederea adaptării competenţelor 
profesionale şi manageriale la dinamica domeniului şi la exigenţele pieţei de muncă. 

Finalităţi de studii:  
La finalizarea studierii unităţii de curs masterandul va fi capabil: 
- să analizeze şi să adopte decizii privind gestiunea riscului prin produse şi servicii financiare specifice, oferite de 
companiile de asigurări şi reasigurări;  
- să determine primele de asigurare; 
- să rezolve şi să interpreteze studii de caz privind asigurările financiare; 
- să exemplifice elementele tehnice specifice contractului de asigurări financiare; 
- să interpreteze indicatorii specifici pieţei asigurărilor financiare. 

Unităţi de învăţare: Introducere în teoria asigurărilor financiare. Procedee moderne de acoperire a riscurilor 
financiare. Contractul de asigurare a riscurilor financiare. Ofertele de produse şi servicii financiare. Riscul în 
asigurările financiare. Tipuri de societăţi de asigurări financiare. Arhitectura pieţelor de asigurări financiare. 
Particularităţi ai acestor pieţe. Modelul COFACE de demonstrarea a necesităţii asigurărilor financiare contemporane. 
Necesitatea asigurărilor financiare. Marile crize financiare. Soluţii şi căi de ieşire din crizele financiare.  

Strategii de predare – învăţare: expunerea, prelegerea interactivă, conversaţia euristică, demonstraţia,  
problematizarea, brainstorming-ul, lucrul în grup, studiul individual, lucrul cu manualul şi textul ştiinţific,  prezentări 
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Power Point, dezbaterea, realizarea sarcinilor practice, rezolvarea  problemelor.         

Strategii de evaluare: evaluare curentă, sarcini pentru lucrul individual, chestionarea orală, eseu, studiu de caz, 
rezolvarea problemelor. 
Evaluarea finală: Masteranzii vor fi apreciaţi, pe parcursul orelor practice, ca urmare a implicării lor în cadrul 
discuţiilor, dezbaterilor, exerciţiilor de reflecţie promovate la orele de seminare şi de laborator. Nota finală se 
calculează conform formulei:  

5,05,0  NeNcNf , 
unde Nf – nota finală; Nc – nota reuşitei curente; Ne – nota de la examen 

Bibliografie  
Obligatorie: 
1. Lege cu privire la asigurări nr. 407-XVI din 21.12.2006. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2007, nr. 47-
49 (cu modificările şi completările ulterioare). 
2. BADEA, D. Manualul agentului de asigurări, Editura Economica, Bucureşti, 2008. 
3. BISTRICEANU, Gh. Asigurări şi Reasigurări în România, Editura Universitară Bucureşti, 2006. 
4. CISTELECAN, L.; CISTELECAN, R. Asigurări Comerciale, Editura Dimitrie Cantemir, Târgu - Mureş, 1996. 
5. CISTELECAN, L.; CISTELECAN, R.; UDREA, M.; N., BOGDAN, D. M. Tratat de asigurări comerciale, Ed. 
Academiei Române, Bucureşti, 2013. 
6. CIUMAŞ, C. Asigurări Generale, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2009. 
7. CIUREL, V. Asigurări şi Reasigurări. O perspectivă globală, Ed. Rentrop&Straton, Bucureşti, 2011. 
8. GIURGIU, A. I.; UNGUREAN, P.; V., DUMA Fl. S. Mic Lexicon Financiar-Bancar şi Bursier, Editura Didactică 
şi Pedagogică, Bucureşti, 2009. 
9. LUNGU, N. Cst., Bazele asigurărilor, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2006. 

10. MIRON, O. Iniţiere în asigurări: (note de curs). Cahul: Univ. de Stat „B. P. Haşdeu”, 2007, 91 p. 
11. NEGOIŢĂ, I. Asigurări şi Reasigurări în Economie, Vol. I , Editura Polsib, Bucureşti, 1998 
12. ŞEULEAN, V.  Protecţie şi asigurări sociale, Editura Mirton, Timişoara, 2003. 
13. TĂNĂSESCU, P.; ŞERBĂNESCU, C.; IONESCU, R.; POPA, M.; NOVAC, L. E., Asigurări comerciale moderne, 
Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2007. 
14. ŢUGULSCHI, A.; LUCA, L. Bazele asigurărilor: curs universitar. Chişinău: ASEM, 2013, 216 p. 
Suplimentară: 
1. ALEXA, Cst.; CIUREL, V. Asigurări şi Reasigurări în Comerţul Internaţional, Editura All, Bucureşti, 1992. 
2. BISTRICEANU, Gh.; BERCEA, Fl.; MACOVEI, E. I. Dicţionar de asigurări, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1991. 
3. BISTRICEANU, Gh.; BERCEA, Fl.; MACOVEI, E. I. Lexicon de protecţie socială, asigurări şi reasigurări, 
Editura Karat, Bucureşti, 1997. 
4. CIUMAŞ, C. Asigurările Internaţionale - Arhitectură şi problematică la debutul mileniului III, Editura Intelcredo, 
Deva, 2001. 
5. CIUMAŞ, C. Economia Asigurărilor, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2002. 
6. CONSTANTINESCU , D. Asigurările de sănătate, Editura Mustang, Bucureşti, 2007. 
7. ILIESCU, C. Contractul de asigurare de bunuri în România, Editura All Beck, Bucureşti, 1999. 
8. VĂCĂREL, Il.; BERCEA, Fl. Asigurări şi Reasigurări, Editura Marketer - Expert, Bucureşti, Ediţia I 1993, Ediţia 
a II a 1998. 
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FIŞA UNITĂŢII DE CURS  
STRATEGII FINANCIARE CORPORATIVE 

 
Codul unităţii de curs în programul de studii: S.03.A.120 
Codul şi denumirea domeniului general de studiu: 041. Ştiinţe economice 
Tipul programului: Master de profesionalizare 
Denumirea programului de master: Bănci şi Asigurări 
Facultatea responsabilă de unitatea de curs: Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului 
Catedra responsabilă de unitatea de curs: Catedra de ştiinţe economice 
Număr de credite ECTS: 5 
Anul şi semestrul în care se predă: Anul II, semestrul 3 
Titularul: dr. în şt. econ., magistru în economie, Iurie BEŞLIU 
Descriere succintă a corelării/integrării cursului cu/în programul de studii. În contextul economic actual, 
strategia corporativa a dobândit un rol fundamental, deoarece abordează probleme majore care afectează viitorul 
organizaţiilor. Cursul are ca obiectiv principal dobândirea de către masteranzi, de cunoştinţe în finanţe corporative, 
fiind structurat pe principalele acţiuni ale practicii financiare, acţiuni corelate pentru identificarea şi urmărirea 
obiectivului major respectiv maximizarea valorii întreprinderii. Analiza financiară evidenţiază performanţele 
întreprinderii în termeni de rentabilitate şi risc, iar planificarea şi strategia financiară trasează posibilele traiectorii 
pentru creşterea valorii globale a întreprinderii şi îndeosebi a averii acţionarilor. Strategia financiară corporativă 
poate fi considerată un proces care face legătura dintre managementul resurselor interne ale organizaţiei şi sistemul 
de relaţii externe ale acesteia cu furnizorii, clienţii, concurenţii şi mediul social-economic în care îşi desfăşoară 
activitatea.  
Competenţe prealabile:  
- cunoaşterea elementelor structurale şi principiilor de guvernanţă corporatistă; 
- înţelegerea şi analiza deciziei de investiţie şi a deciziei de finanţare a proiectelor la nivelul întreprinderii; 
- prezentarea modelelor de planificare financiară; 
- înţelegerea responsabilităţilor legale şi etice ale acţionarilor, directorilor şi managerilor. 
Competenţe dezvoltate:  
Competenţe profesionale: 
CP1. Operarea cu concepte şi metode ştiinţifice din domeniul băncilor şi asigurărilor, teoriilor decizionale moderne 
şi utilizarea lor în comunicarea profesională. 
CP4. Colectarea, prelucrarea, analiza şi interpretarea informaţiei specifice activităţii bancare şi în asigurări. 
CP6. Realizarea la nivel instituţional a unei cercetări de eficienţă a modelului de organizare în bănci şi în companiile 
de asigurare. 
Competenţe transversale: 
CT2. Desfăşurarea eficientă şi eficace a activităţilor organizate în echipă; 
CT3. Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă în vederea adaptării competenţelor 
profesionale şi manageriale la dinamica domeniului şi la exigenţele pieţei de muncă. 
Finalităţi de studii:  
La finalizarea studierii unităţii de curs masterandul va fi capabil: 
- să aplice prevederile codului de guvernanţă corporativă;  
- să analizeze modul de optimizare a finanţelor corporaţiilor;  
- să evalueze, sintetizeze şi utilizeze informaţiile financiar-contabile în vederea fundamentării actului decizional în 
entităţile economice;  
- să dezvolte abilităţi superioare în identificarea surselor optime de finanţare; 
- să utilizeze metodele de analiză şi gândire economică pentru evaluarea şi soluţionarea unei probleme concrete 
legate de finanţarea corporaţiilor. 
Unităţi de învăţare: Bazele teoretice ale finanţelor corporative. Modelul financiar de analiză în cadrul finanţelor 
corporative. Fluxurile băneşti în finanţele corporative. Riscurile corporative şi costul capitalului. Strategii privind 
finanţarea activităţii corporative şi gestiunea structurii capitalului. Strategii de creştere şi gestiune a valorii 
corporative. Politica de dividend şi relaţiile corporaţiei cu proprietarii. Optimizarea impozitării în sistemul gestiunii 
strategice a finanţelor corporative. 
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Strategii de predare – învăţare: Prelegerea, prelegerea-discuţie, prelegerea cu caracter problematic, seminarul cu 
utilizarea mesei rotunde, seminar cu folosirea metodei analizei situaţiilor concrete, metode intuitive de învăţare 
creativă (brainstorming, discuţie Panel, problematizarea, metoda cazului). 
Strategii de evaluare: Teste grilă, proiect de cercetare, examen scris. 
Evaluarea finală: Masteranzii vor fi apreciaţi, pe parcursul orelor practice, ca urmare a implicării lor în cadrul 
discuţiilor, dezbaterilor, exerciţiilor de reflecţie promovate la orele de seminare şi de laborator. Nota finală se 
calculează conform formulei:  

5,05,0  NeNcNf , 
unde Nf – nota finală; Nc – nota reuşitei curente; Ne – nota de la examen 
Bibliografie 
Obligatorie: 
1. Codul de guvernanţă corporativă. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 49-54 din 04.03.2016 
2. BREZEANU, P. Finanţe corporative. Bucureşti: Editura C.H. Beck, 2009, 656 p.  
3. DRAGOTĂ,V., OBREJA, L., DRAGOTĂ, M. Management financiar. Bucureşti: Editura Economică, 2012, 225 
p. 
4. MATEI, V. Finanţe corporative. Craiova: Editura Sitech, 2017, 456 p. 
5. STANCU, I., STANCU, D. Finanţe corporative cu excel. Bucureşti: Editura Economică, 2012, 325 p. 
6. PREDESCU, I., TOADER, S. Finanţe corporative. Bucureşti: Editura Universitară, Bucureşti, 2010, 234 p. 
Suplimentară: 
1. PIKE, R., NEALE, B., LINSLEY, Ph. Corporate Finance and Investment: Decisions and Strategies. 8th Edition, 
Kindle Edition, 2015, 866 p. 
2. КОВАЛЕВ, В.В. Корпоративные финансы и учет: понятия, алгоритмы, показатели. Москва: Проспект, 
2013. 880 c. 
3. ЭСКИНДАРОВА, М.А., ФЕДОТОВA. М.А. Корпоративные финансы : учебник. Москва: КНОРУС, 2016, 
480 с. 
4. ТЕПЛОВА, Т. В. Корпоративные финансы: Учебник для бакалавров. Москва: Юрайт, 2013, 655 c. 
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FIŞA UNITĂŢII DE CURS  
POLITICI ŞI STRATEGII INVESTIŢIONALE 

 
Codul unităţii de curs în programul de studii: S.03.A.121 
Codul şi denumirea domeniului general de formare profesională: 041. Ştiinţe economice 
Tipul programului: Master de profesionalizare 
Denumirea programului de master: Bănci şi asigurări 
Facultatea responsabilă de unitatea de curs: Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului 
Catedra responsabilă de unitatea de curs: Catedra de ştiinţe economice 
Număr de credite ECTS: 5 
Anul şi semestrul în care se predă: Anul II, semestrul 3 
Titularul: dr. hab., conf. univ. Irina Movilă 
Descriere succintă a corelării/integrării unităţii de curs cu/în programul de studii: Unitatea de curs Politici şi 
strategii investiţionale are drept scop formarea specialistului capabil să cunoască procesele de prelucrare a 
informaţiei din domeniul politicii şi strategiilor investiţionale la nivelul macroeconomic, prin identificarea riscurilor 
financiar-bancare şi elaborarea metodelor de elimenare. Studierea unităţii de curs Politici şi strategii investiţionale 
se bazează pe cunoştinţele obţinute de către studenţi la disciplinele: „Teorii economice contemporane”, „Bazele 
activităţii investiţionale”, „Management investiţional”. 
Competenţe prealabile:  
-obţinerea unui set de cunoştinţe teoretice privind cunoaşterea conceptelor cheie şi a teoriilor din domeniul 
globalizării şi finanţelor internaţionale; 
-înţelegerea rolului şi importanţei aspectelor legate de activitatea investiţională internaţională;  
-descrierea surselor şi metodelor de finanţare a investiţiilor la nivel macroeconomic;  
-evidenţierea nivelului de risc aferent activităţii investiţionale şi locul lui în procesul de investiţie. 
Competenţe dezvoltate  
Competenţe profesionale: 
CP1. Operarea cu concepte şi metode ştiinţifice din domeniul băncilor şi asigurărilor, teoriilor decizionale moderne 
şi utilizarea lor în comunicarea profesională. 
CP4. Colectarea, prelucrarea, analiza şi interpretarea informaţiei specifice activităţii bancare şi în asigurări. 
CP6. Realizarea la nivel instituţional a unei cercetări de eficienţă a modelului de organizare în bănci şi în companiile 
de asigurare. 
Competenţe transversale: 
CT2. Desfăşurarea eficientă şi eficace a activităţilor organizate în echipă; 
CT3. Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă în vederea adaptării competenţelor 
profesionale şi manageriale la dinamica domeniului şi la exigenţele pieţei de muncă. 
Finalităţile cursului:  
La finalizarea studierii unităţii de curs masterandul va fi capabil: 
- să identifice eficienţa investiţiilor străine;  
- să utilizeze conceptele specifice în domeniul activităţii investiţionale a companiilor transnaţionale;  
- să identifice şi să analizeze strategii investiţionale internaţionale; 
- să argumenteze sursele şi metodele de finanţare a investiţiei la nivel macroeconomic;  
- să evalueze decizia de investire; 
- să aprecieze nivelul riscului investiţional în Republica Moldova. 
Unităţi de învăţare: Investiţiile străine ca obiect al politicii investiţionale internaţionale. Teorii explicative ale 
investiţiilor străine directe şi producţiei internaţionale. Corporaţiile transnaţionale – element activ al investiţiilor 
străine directe. Strategii investiţionale internaţionale. Noile strategii ale corporaţiilor transnaţionale în contexul 
specializării funcţionale. Strategiile companiilor transnaţionale din ţările emergente.  
Strategii de predare – învăţare: Prelegerea, prelegerea-discuţie, prelegerea cu caracter problematic, seminar cu 
utilizarea mesei rotunde, seminar cu folosirea metodei analizei situaţiilor concrete, metode intuitive de învăţare 
creativă (brainstorming, discuţie Panel, problematizarea, metoda cazului). 
Strategii de evaluare: Teste grilă, proiect de cercetare, lucrări de control, examen scris. Evaluarea finală: 
Masteranzii vor fi apreciaţi pe parcursul orelor practice, ca urmare a implicării lor în cadrul discuţiilor, dezbaterilor, 
exerciţiilor de reflecţie promovate la orele de seminare şi de laborator. Nota finală se calculează conform formulei:  

5,05,0  NeNcNf , 
unde Nf – nota finală; Nc – nota reuşitei curente; Ne – nota de la examen 
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Bibliografie 
Obligatorie: 

1. CISTELECAN, L. Economia, eficienţa şi finanţarea investiţiilor. Bucureşti: Editura Economică, 2002. 536 p.  
2. DUMITRAŞCU, V., DUMITRAŞCU, R.-A. Managementul investiţiilor. Abordări teoretice şi instrumente 

aplicative. Bucureşti: Editura Universitară, 2014. 245 p. ISBN 978-606-28-0191-5. 
3. HÎNCU, R., GUMOVSCHI, A., SUHOVICI, A. Reglamentarea activităţii investiţionale: practici 

internationale şi naţionale. În: Analele ASEM, Chişinău: ASEM, 2010.  pp. 192-199. ISBN 978-9975-75-534-4. 
4. MOVILĂ, I., CULINICI, R., Politica de investiţii ca factor decizional în activitatea financiară eficientă a unei 

întreprinderi. În: Dezvoltarea economico-socială durabilă a Euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere. Volumul 
XXXVII. Iaşi: Editura Performantica, 2020. P. 333 – 341. ISBN 978-606-685-742-0. 

5. PRELIPCEAN, G. Strategii investiţionale în afaceri. Curs pentru învăţămînt la distanţă. Suceava: 
Universitatea Stefan cel Mare, 2008. 95 p.  
Disponibil: https://www.academia.edu/5788268/UNIVERSITATEA_%C5%9ETEFAN_CEL_MARE_SUCEAVA 

6. Legea cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător în Republica Moldova nr. 81 din 18.03.2004. 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2004, nr. 64-66 din 23.04.2004, p. 8. 
Suplimentară: 

1. BELOSTECINIC, Gr. Investiţiile străine directe şi competitivitatea naţională. În: Economica, nr. 3(51), 
Chisinău, ASEM, 2005. pp. 6-22. ISSN 1810-9136. 

2. ENICOV, I., CHETRARU, A. Piaţa investiţiilor în Republica Moldova – dinamici, probleme, direcţii de 
dezvoltare. În: Creşterea economică – prioritatea naţională în contextul integrării în Uniunea Europeană, Chişinău, 
2008, pp.107-112. 

3. DEMIAN, G-L. Politici şi instrumente de atragere a investiţiilor străine directe. Bucureşti: Revista 
Transilvană de Ştiinţe Administrative, nr.1 (36), 2015. pp. 17-34. ISSN 1454-1378. 

4. GROSU, V. Strategii investiţionale şi influenţa lor asupra competitivităţii întreprinderilor din Republica 
Moldova şi Elveţia. În: Economica 2017, nr. 2 (100), pp. 140-146. ISSN 1810-9136. 

5. Legea Republicii Moldova privind piaţa de capital Nr. 171 din 11.07.2012. În: Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2012, nr. 193-197.  

6. Legea Republicii Moldova nr. 440 cu privire la zonele economice libere din 27.07.2001. În: Monitorul Oficial 
al Republicii Moldova, 2001, nr. 165-166.  

7. MOVILĂ, I., GROSU V., Modelarea strategiei investiţionale a întreprinderii în baza aplicaţiei web „Strateg-
Invest” În: Статистичнi методи та iнформацiйнi технології аналiзу соцiально-економiчного розвитку. Збiрник 
наукових праць ХVIII Всеукраїнської науково-практичної конференцiї, Хмельницький:  Хмельницький 
унiверситет управлiння та права iменi Леонiда Юзькова, 2019,  р. 41-46, ISBN 978-617-7572-26-7. 

8. POPOVICI, O., CĂLIN, A., PAUL, A. Rolul politicilor publice în atragerea investiţiilor străine directe. 
Bucureşti: Editura Economică, 2014. 190 p.  

9. STRATAN, A.; FONDOS, T. Investiţiile străine în contextul politicilor economice. Chişinău: Ed. ULIM, 
2011. 166 p. 
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FIŞA UNITĂŢII DE CURS  
ASIGURAREA CREDITELOR ŞI PLASAMENTELOR 

 
Codul unităţii de curs în programul de studii: S.02.A.116 
Codul şi denumirea domeniului general de studiu: 041. Ştiinţe economice 
Tipul programului: Master de profesionalizare 
Denumirea programului de master: Bănci şi Asigurări 
Facultatea responsabilă de unitatea de curs: Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului 
Catedra responsabilă de unitatea de curs: Catedra de ştiinţe economice 
Număr de credite ECTS: 5 
Anul şi semestrul în care se predă: Anul II, semestrul 3 
Titularul: dr., conf. univ. Victoria POSTOLACHE 
Descriere succintă a corelării/integrării cursului cu/în programul de studii: Unitatea de curs „Asigurarea 
creditelor şi plasamentelor” are ca scop familiarizarea studenţilor cu aspectele esenţiale ale asigurării creditelor şi 
plasamentelor în funcţie de specificul legislaţiei în vigoare. În acest context se abordează formele şi metode de 
asigurare a creditelor şi plasamentelor, utilizate în practica internaţională şi care pot fi preluate cu succes în 
activitatea bancară a Republici Moldova.  
Competenţe prealabile:  
- cunoaşterea şi însuşirea de către studenţi a problemelor teoretice şi practice legate de asigurările financiare;  
- înţelegerea modului de calcul al primei de asigurare in cazul asigurării creditelor. 
- cunoaşterea modului de încheiere şi derulare contractului de asigurare de credit; 
- utilizarea şi interpretarea reglementarilor activităţilor de asigurare a plasamentelor. 
Competenţe dezvoltate:  
Competenţe profesionale: 
CP1. Operarea cu concepte şi metode ştiinţifice din domeniul băncilor şi asigurărilor, teoriilor decizionale moderne 
şi utilizarea lor în comunicarea profesională. 
CP4. Colectarea, prelucrarea, analiza şi interpretarea informaţiei specifice activităţii bancare şi în asigurări. 
CP6. Realizarea la nivel instituţional a unei cercetări de eficienţă a modelului de organizare în bănci şi în companiile 
de asigurare 
Competenţe transversale: 
CT2. Desfăşurarea eficientă şi eficace a activităţilor organizate în echipă; 
CT3. Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă în vederea adaptării competenţelor 
profesionale şi manageriale la dinamica domeniului şi la exigenţele pieţei de muncă. 
Finalităţi de studii:  
- să generalizeze cadrul normativ a instituţiilor bancare şi de asigurare;  
- să distingă avantajele şi dezavantajele asigurării creditelor şi plasamentelor;  
- să justifice necesitatea asigurării creditelor şi plasamentelor; 
- să identifice şi analizez particularităţile asigurării creditelor şi plasamentelor în UE; 
- să analizeze parteneriatele internaţionale dintre bănci şi societăţi de asigurare. 

Unităţi de învăţare: Elemente tehnice ale asigurărilor. Asigurări financiare. Lichidarea daunelor pentru asigurările 
de riscuri financiare. Asigurarea de credit comercial. Asigurarea bunurilor aduse drept garanţie pentru creditele 
bancare. Asigurarea de garanţii. Asigurarea plasamentelor. Forme şi metode de asigurare a creditelor şi 
plasamentelor, utilizate în practica internaţională 
Strategii de predare-învăţare: Prelegerea, prelegerea-discuţie, dialogul, observaţia, exerciţiul de reflecţie, 
demonstraţia prin mijloace audio-vizuale, cooperarea, studiul de caz, instruirea programată, dezbaterea cu oponent 
imaginar; metode intuitive de învăţare creativă (brainstorming, discuţie Panel, descoperirea şi problematizarea, 
metoda cazului). 

Strategii de evaluare: Teste grilă, proiect de cercetare, examen scris. 
Evaluarea finală: Masteranzii vor fi apreciaţi, pe parcursul orelor practice, ca urmare a implicării lor în cadrul 
discuţiilor, dezbaterilor, exerciţiilor de reflecţie promovate la orele de seminare şi de laborator. Nota finală se 
calculează conform formulei: 

5,05,0  NeNcNf , 
unde Nf – nota finală; Nc – nota reuşitei curente; Ne – nota de la examen 
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Bibliografie 
Obligatorie: 
1. Legea Republicii Moldova privind activitatea băncilor nr. 202 din 06.10.2017. În: Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova. 2017, nr. 434 - 439 art. 727 din 15.12.2017. 
2. Lege cu privire la asigurări nr. 407-XVI din 21.12.2006. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2007, nr. 
47-49 (cu modificările şi completările ulterioare). 
3. Regulamentul cu privire la tratamentul riscului de credit pentru bănci potrivit abordării standardizate nr. 113 din 
24 mai 2018. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2018, nr. 183-194 art. 900 din 08.06.2018 
4. FOTESCU, S., BOTNARI, N. Bancasigurarea: particularităţile constituirii şi perspectivele dezvoltării. În: 
Economistul. 2002. Nr. 1219, p. 4; 16.  
5. ЕФИМОВ, О.Н. Некоторые правовые и экономические аспекты соотношения понятий «страхование», 
«страховое дело» и «страховой бизнес» Страховое дело. – 2015. –№ 3 (264). – С. 18-22. 
6. КОВАЛЕВ, П. П. Банковский риск-менеджмент: Учебное пособие. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: КУРС: 
НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 320 с..  
Suplimentară: 

1. MARIAN, N. Garanţiile aferente restituirii creditului ca parte componentă a raportului de credit bancar. În: 
Legea şi Viaţa, nr. 1(277) / 2015, pp. 25-30 / ISSN 1810-309X 

2. POSTOLACHE, V., Perfecţionarea mecanismelor de reglementare destinate asigurării stabilităţii bancare. 
În: Aspecte ale dezvoltării potenţialului economico-managerial în contextul asigurării securităţii naţionale din 30.11 
– 1.12.2018. Bălţi, 2019, p. 319 - 322, (0,38 c.a.), ISBN 978-606-13-4996-8. 

3. POSTOLACHE, V., GARBUZ, V., The effect of credit risk transfer on banking strategies. В: 
«Трансграничное региональное развитие в системе приграничного сотрудничества». Международная 
научно-практическая конференция, 27-28 апреля 2017 г. Черновцы - Бельцы, c. 62-64, (0,16 c.a.), ISBN 978-
617-652-180-8 

4. UNGUR, C., TIMUS, A. The Insurance Market of the Republic of Moldova in Terms of Investment Potential. 
Revista de Studii Financiare. 2013, 17(2). 31-43. ISSN 2066-6071. 

5. КОЗЛОВА, О. Н., КАЛАЧЕВА И. В. Теоретические аспекты страхования банковских рисков: 
материали за 10-аМеждународна научна практична конференция «Найновите научни достижения». Т. 1. 
Икономики. София: «БялГРАД-БГ» ООД, 2014. С. 15 – 19. 

6. ТАРХАНОВА, Е. А., ПАСТУХОВА, А. В. Страхование банковских кредитных рисков в коммерческом 
банке // Молодой ученый. 2014. № 5. С. 321–323 
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FIŞA UNITĂŢII DE CURS  
SISTEME BANCARE COMPARATE 

 
Codul unităţii de curs în programul de studii: S.03.A.123 
Codul şi denumirea domeniului general de studiu: 041. Ştiinţe economice 
Tipul programului: Master de profesionalizare 
Denumirea programului de master: Bănci şi Asigurări 
Facultatea responsabilă de unitatea de curs: Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului 
Catedra responsabilă de unitatea de curs: Catedra de ştiinţe economice 
Număr de credite ECTS: 5 
Anul şi semestrul în care se predă: Anul II, semestrul 3 
Titularul: dr., conf. univ. Victoria POSTOLACHE 
Descriere succintă a corelării/integrării cursului cu/în programul de studii: Standardele globale şi integrarea 
mondială, deşi facilitează interacţiunea diferitelor sisteme bancare, nu elimină diferenţele profunde dintre ele, nu 
protejează împotriva impactului efectelor negative exogene şi ale fenomenelor de criză. Piaţa serviciilor bancare nu 
este liberă de influenţele guvernamentale locale, de tradiţiile locale şi de nivelul local de dezvoltare economică. 
Sistemele bancare din diferite ţări, în pofida diferenţelor dintre tipurile de bănci ale acestora, sunt obligate să 
interacţioneze şi să pătrundă una în alta. Cu toate acestea, rezultatele activităţilor bancare sunt încă determinate de 
nivelul dezvoltării economice locale şi baza legislativă. Scopul unităţii de curs „Sisteme bancare comparate” constă 
în identificarea particularităţilor şi asemănărilor dintre tipurile de sisteme bancare în funcţie de diverse criterii de 
clasificare. 
Competenţe prealabile:  
- cunoaşterea aprofundată a noţiunilor cheie de la unitatea de curs „Monedă şi credit”, „Bazele activităţii bancare”; 
- înţelegerea rolului sistemului financiar în dezvoltarea economiei; 
- cunoaşterea particularităţilor organizării si structurii sistemului bancar autohton; 
- argumentarea avantajelor şi dezavantajelor tipurilor de sisteme bancare. 
Competenţe dezvoltate:  
Competenţe profesionale: 
CP1. Operarea cu concepte şi metode ştiinţifice din domeniul băncilor şi asigurărilor, teoriilor decizionale moderne 
şi utilizarea lor în comunicarea profesională. 
CP4. Colectarea, prelucrarea, analiza şi interpretarea informaţiei specifice activităţii bancare şi în asigurări. 
CP6. Realizarea la nivel instituţional a unei cercetări de eficienţă a modelului de organizare în bănci şi în companiile 
de asigurare. 
Competenţe transversale: 
CT2. Desfăşurarea eficientă şi eficace a activităţilor organizate în echipă; 
CT3. Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă în vederea adaptării competenţelor 
profesionale şi manageriale la dinamica domeniului şi la exigenţele pieţei de muncă. 
Finalităţi de studii:  
La finalizarea studierii unităţii de curs masterandul va fi capabil: 
- să determine rolul şi dualitatea funcţiilor intermediarilor financiari;  
- să analizeze factorii ce influenţează organizarea sistemului bancar;  
- să evalueze eficienţa sistemelor bancare;  
- să identifice şi evalueze particularităţile sistemelor bancare în dependenţă de diferite criterii; 
- să interpreteze datele şi informaţiile referitoare la sistemele bancare. 
Unităţi de învăţare: Sistemul financiar şi rolul intermedierii financiare. Factori de influenţă ai organizării şi 
structurii sistemelor bancare. Tipologia băncilor. Particularităţile sistemului financiar al SUA. Sistem bancar din 
UE. Caracteristica generală a sistemului bancar britanic. Sistemul bancar din Japonia. Caracteristici ale băncilor 
islamice. 
Strategii de predare – învăţare: Prelegerea, prelegerea-discuţie, prelegerea cu caracter problematic, seminarul cu 
utilizarea mesei rotunde, seminar cu folosirea metodei analizei situaţiilor concrete, metode intuitive de învăţare 
creativă. 
Strategii de evaluare: Teste grilă, proiect de cercetare, examen scris. 
Evaluarea finală: Masteranzii vor fi apreciaţi, pe parcursul orelor practice, ca urmare a implicării lor în cadrul 
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discuţiilor, dezbaterilor, exerciţiilor de reflecţie promovate la orele de seminare şi de laborator. Nota finală se 
calculează conform formulei: 

5,05,0  NeNcNf , 
unde Nf – nota finală; Nc – nota reuşitei curente; Ne – nota de la examen 
Bibliografie 
Obligatorie: 
1. Legea cu privire la BNM nr. 548-XII din 21.07.1995. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 1996, nr. 1 
din 01.01.1996 (cu modificările şi completările ulterioare)  
2. Legea privind activitatea băncilor nr. 202 din 06.10.2017 În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2017, nr. 
434-439 din 15.12.2017  
3. СĂPRARU, B. Activitate bancară – sisteme, operaţiuni şi practici. Iaşi: Editura Universităţii „Alexandru Ioan 
Cuza”, 2014, 388 p. 
4. CARACOTA, C. Sistemul bancar din România: realizări şi perspective. Bucureşti: Editura Universitară, 2011, 280 
p.  
5. DAIANU, D. Băncile centrale, criză şi postcriză. Iaşi: Editura Polirom, 2018, 399 p. 
6. SPULBĂR, C., NIŢOI, M. Sisteme bancare comparate. Craiova: Editura SITECH, 2012, 580 p. 
Suplimentară: 
1. BEREA, A., PAUL, A. Orientări în activitatea bancară contemporană. Bucureşti: Editura Expert, 1999, 162 p.  
2. BEREA, A., PAUL, A. Modernizarea sistemului bancar. Bucureşti: Editura Expert, 2003, 500 p.  
3. COCIUG, V., POSTOLACHE V. Impact of systemic banking crises on macroeconomic policy, Journal of 
Financial and Monetary Economics, România, no.1/2014, p. 31 – 37 
4. COCIUG, V., POSTOLACHE V. Financial innovations and prudential regulation - impact of new rules of 
BASEL III, Financial Studies, România, „Victor Slavescu” Centre for Financial and Monetary Research, Issue 4 
(66), p. 8 – 18 
5. COCIUG, V., POSTOLACHE, V. Consideraţii privind implementarea testării stres în sectorul bancar al 
Republicii Moldova. În: Asigurarea viabilităţii economico-manageriale pentru dezvoltarea durabilă a economiei 
regionale în condiţiile aderării la UE din 16 – 17 septembrie 2016. Bălţi, 2017, p. 380 – 383 
6. POSTOLACHE Victoria, Prudential regulation of the banking sector in the context of ensuring economic 
sustainability, The Journal Contemporary Economy, România, Volume 2, Issue 4/2017, p. 141-146, (0,5 c.a.), ISSN 
2537–4222. Disponibil: http://oaji.net/articles/2017/4505-1508689129.pdf 
7. POSTOLACHE Victoria, Perfecţionarea mecanismelor de reglementare destinate asigurării stabilităţii 
bancare. În: Aspecte ale dezvoltării potenţialului economico-managerial în contextul asigurării securităţii naţionale 
din 30.11 – 1.12.2018. Bălţi, 2019, p. 319 – 322 
8. MUTU, S. Contagiunea pe piaţa bancară europeană. Cluj-Napoca: Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, 2012, 238 p. 
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FIŞA UNITĂŢII DE CURS  
PRACTICA DE SPECIALIZARE 

 
Codul şi denumirea domeniului general de studiu: 041. Ştiinţe economice 
Tipul programului: Master de profesionalizare 
Denumirea programului de master: Bănci şi Asigurări 
Facultatea şi catedra responsabilă: Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului, catedra de ştiinţe 
economice 
Număr de credite ECTS: 10 
Anul şi semestrul în care se predă: Anul II, semestrul 3 
Titularul: dr., conf. univ. Victoria POSTOLACHE 
Descriere succintă a corelării/integrării cursului cu/în programul de studii: În vederea consolidării 
cunoştinţelor teoretice acumulate pe parcursul studiilor de master şi perfecţionării abilităţilor practice, planul de 
învăţământ la specializarea „Bănci şi Asigurări” prevede susţinerea stagiului practicii de master în cadrul băncilor 
sau companiilor de asigurare pe parcursul a 5 săptămâni. Realizarea stagiului de practică în cadrul instituţiilor de 
profil are menirea de a contribui la consolidarea competenţelor de analiză a proceselor şi operaţiunilor bancare 
complexe, facilitând accesul masteranzilor la baza informaţională necesară pentru elaborarea produsului final al 
studiilor - tezei de master. Modul de perfectare a raportului este prezentat pe pagina web a bibliotecii 
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/cociug/ind_metod.pdf 
Stagiul practicii de master are menirea de a obţine un şir de rezultate concrete definite în următoarele scopuri: 
a) consolidarea şi aprofundarea cunoştinţelor teoretice şi conceptuale obţinute în procesul de studiu a disciplinelor 
universitare de profil; 
b) dezvoltarea abilităţilor de aplicare a metodelor, procedeelor şi tehnicilor de investigare ştiinţifică; 
c) formarea competenţelor de expunere explicită şi perfectarea rezultatelor cercetării ştiinţifice. 
Competenţe dezvoltate:  
Competenţe profesionale: 
CP1. Operarea cu concepte şi metode ştiinţifice din domeniul băncilor şi asigurărilor, teoriilor decizionale moderne 
şi utilizarea lor în comunicarea profesională. 
CP2. Utilizarea creativă a cunoştinţelor fundamentale şi avansate, a metodelor moderne de activitatea bancară şi 
asigurări în activităţile specifice domeniului. 
CP3. Elaborarea modelelor pentru descrierea fenomenelor şi a proceselor reale, caracteristice domeniului activităţii 
bancare şi asigurărilor. 
CP4. Colectarea, prelucrarea, analiza şi interpretarea informaţiei specifice activităţii bancare şi în asigurări. 
CP5. Conceperea, proiectarea şi realizarea activităţilor bancare şi în asigurări. 
CP6. Realizarea la nivel instituţional a unei cercetări de eficienţă a modelului de organizare în bănci şi în companiile 
de asigurare. 
Competenţe transversale: 
CT1. Aplicarea regulilor de muncă riguroasă şi eficientă, manifestarea unei atitudini responsabile faţă de domeniul 
ştiinţific şi didactic, pentru valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în situaţii specifice, cu respectarea 
principiilor şi a normelor de etică profesională. 
CT2. Desfăşurarea eficientă şi eficace a activităţilor organizate în echipă; 
CT3. Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă în vederea adaptării competenţelor 
profesionale şi manageriale la dinamica domeniului şi la exigenţele pieţei de muncă. 
Finalităţi de studii:  
- să determine rolul şi dualitatea funcţiilor intermediarilor financiari;  
- să cunoască şi să analizeze factorii ce influenţează organizarea sistemului bancar;  
- să evalueze eficienţa activităţii bancare;  
- să identifice şi evalueze particularităţile activităţii bancare în dependenţă de diferite criterii; 
- să interpreteze datele şi informaţiile referitoare la banca comercială; 
- să efectueze calcularea primelor de asigurare şi a despăgubirilor acordate atât pe contractul general, cât şi pe cel 
special; 
- să exemplifice riscurile asigurabile şi obiectele asigurării; 
- să numească modalitatea de încheiere a contractelor de asigurare; 
- să stabilească modul de determinare a sumei de răscumpărare; 
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- să analizeze indicatorii eficienţei companiei de asigurare. 
Unităţi de învăţare: Analiza indicatorilor de profitabilitate. Analiza indicatorilor de adecvare a capitalului. Analiza 
indicatorilor de lichiditate. Analiza indicatorilor de calitate a activelor. Analiza indicatorilor de calitate a 
portofoliului de credite. Analiza veniturilor şi a cheltuielilor în baza datelor din Contul de profit sau pierderi. 
Analiza dinamicii şi a structurii activelor şi pasivelor din bilanţul contabil. Analiza informaţiei cu privire la 
activitatea de acceptare a depozitelor. Analiza informaţiei cu privire la activitatea de acordare a creditelor. 
Cercetarea structurii organizatorice a societăţii de asigurare. Asigurări generale. Asigurări de viaţă. Alte tipuri de 
asigurări. Evaluarea eficienţei companiei de asigurare. 
Bibliografie 
Obligatorie: 

1. Legea cu privire la BNM nr. 548-XII din 21.07.1995. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 1996, nr. 1 
din 01.01.1996 (cu modificările şi completările ulterioare)  

2. Legea privind activitatea băncilor nr. 202 din 06.10.2017 În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2017, nr. 
434-439 din 15.12.2017  

3. Lege cu privire la asigurări nr. 407-XVI din 21.12.2006. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2007, nr. 
47-49 (cu modificările şi completările ulterioare). 

4. Legea cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule nr. 414-
XVI din 22.12.2006. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2007, nr. 32-35 (cu modificările şi completările 
ulterioare). 

5. Legea privind asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură nr. 243-XV din 08.07.2004 În: 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2004, nr. 132-137 (cu modificările şi completările ulterioare). 

6. BADEA, D. Insurance & reinsurancre. Bucureşti: Editura Economică, 2003. 416 p. 
7. СĂPRARU, B. Activitate bancară – sisteme, operaţiuni şi practici. Iaşi: Editura Universităţii „Alexandru Ioan 
Cuza”, 2014, 388 p. 

8. CIUREL, V. Asigurări şi reasigurări: abordări teoretice şi practice internaţionale. Bucureşti: Editura C.H. 
Beck, 2000. 680 p. 

9. COCIUG, V., POSTOLACHE, V. Indicaţii metodice pentr urealizarea stagiului practicii de master, ciclul II, 
studii superioare de master, programul de master: Bănci şi Asigurări. Disponibil: 
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/cociug/ind_metod.pdf. 
Suplimentară: 
1. BISTRICEANU, Gh. Asigurări şi reasigurări în România. Bucureşti: Editura Universitară, 2006. 508 p. 
2. CONSTANTINESCU, D. Management financiar în asigurări. Bucureşti: Editura Economică, 2005. 440 p. 
3. COCIUG, Victoria, POSTOLACHE, Victoria, Implicaţii ale transferului riscului de credit asupra 
performanţelor bancare, Economie şi Sociologie, nr. 3/2015, p. 87-95, (0,7 c.a.), ISSN: 1857-4130 
4. MIRONIUC, Marilena. Analiză economico-financiară. Performanţă, poziţie financiară, risc. Bucureşti: Ed. 
Economică, 2009. 244 p.  
5. RĂDULESCU, M. Managementul performanţelor şi riscurilor bancare în condiţiile crizei economice actuale şi 
a configurării sistemelor bancare actuale. Craiova: Ed. Sitech, 2009, 488 p. 
6. POSTOLACHE, Victoria, Corceac, Dorin, Impactul modificărilor prudenţiale actuale asupra managementului 
activităţii de creditare. În: Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale. Conferinţa ştiinţifică 
internaţională din 02 – 03 noiembrie 2018. Chişinău, USM, p. 142 – 147, (0,47 c.a.) ISBN 978-9975-142-57-1 
7. POSTOLACHE, Victoria, Evaluarea băncilor de importanţă sistemică în condiţii de criză bancară. În: 
Creşterea economică în condiţiile globalizării, Conferinţa Internaţională Ştiinţifico - Practică din 13 - 14 octombrie 
2016, Chişinău, Institutul Naţional de Cercetări Economice, 2016, Ediţia a XI –a, p. 116 – 118, (0,33 c.a.) ISBN 
978-9975-4000-6-0 
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INDICAŢII METODICE PENTRU DE REALIZARE ŞI SUSŢINERE PUBLICĂ A TEZEI 
DE MASTER 

 
Studiile se finalizează cu susţinerea publică a tezei de master. La susţinerea tezei de master 

sunt admişi absolvenţii care au realizat integral prevederile planului de învăţământ şi care au 

susţinut cu succes prezentarea preventivă a tezei de master în faţa colectivului Catedrei de ştiinţe 

economice. 

Teza de master reprezintă o cercetare ştiinţifică aprofundată/interdisciplinară/compelementară 

în domeniul analizei problemelor teoretice şi practice din domeniul bancar şi asigurări, care trebuie 

să demonstreze competenţe profesionale şi de cercetare în acest domeniu, cunoaşterea ştiinţififcă 

avansată a temei abordate şi care conţine elemente de noutate şi originalitate în dezvoltarea sau 

soluţionarea problemei de cercetare. 

Tematica tezelor de master este elaborată de Catedra de ştiinţe economice şi se stabileşte 

individual de către masteranzi şi/sau conducătorii de teze, fiind aprobată la şedinţa Catedrei de 

ştiinţe economice şi la şedinţa Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului, 

până la sfârşitul anului I de studii. 

Teza de master este însoţită de avizul conducătorului ştiinţific. 

Susținerea tezei de master are loc în mod public, în faţa Comisiei de evaluare stabilită prin 

ordinul rectorului. Comisiile de evaluare a tezelor de master sunt constituite din cel puţin cinci 

membri, inclusiv reprezentanţi ai angajatorilor. 

Conţinutul şi nivelul tezelor de master, modalitatea de prezentare a lor, sunt expuse în 

Recomandările de realizare a tezelor de licenţă şi master în Universitatea de Stat „Alecu Russo” din 

Bălţi, precum şi în Indicaţiile metodice de realizare şi susţinere publică a tezei de master plasate pe 

pagina web http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/1843. 
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1.2. MINIMUL CURRICULAR INIŢIAL PENTRU PROGRAMUL DE STUDII  
BĂNCI ŞI ASIGURĂRI 

 
FIŞA UNITĂŢII DE CURS  
TEORIA ECONOMICĂ-I 

 
Domeniul general de studiu: 041 Ştiinţe economice 

Facultatea responsabilă de unitatea de curs: Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului 
Catedra responsabilă de unitatea de curs: Catedra de ştiinţe economice 

Număr de credite ECTS: 5 

Anul şi semestrul în care se predă cursul: Anul I, semestrul 2 

Titularul: dr., conf. univ. Alla TRUSEVICI 

Descriere succintă a corelării/integrării unităţii de curs cu/în programul de studii: Unitatea de curs „Teoria 
Economică-I” are menirea de a aprofunda iniţierea studenţilor în bazele economiei de piaţă şi reprezintă unul din 
elementele constituitive ale ciclului disciplinelor fundamentale. Unitatea de curs urmăreşte fixarea noţiunilor 
fundamentale de microeconomie, în baza cărora la studenţi se va forma o imagine adecvată cu privire la esenţa şi 
evoluţia economiei. Cunoştinţele din cadrulacesteiunităţi de curs anticipează studierea problemelor ce ţin de activitatea 
economică la nivel de agenţi economici (consumator, producător, firmă). Ea se constituie ca parte distinct şi 
indispensabilă a teoriei economice generale, urmărind să se focalizeze asupra comportamentului agenţilor economici 
în dubla lor calitate de consumatori şi producători de bunuri, la nivel microeconomic. Unitatea de curs are drept scop 
formarea viziunii asupra economiei ca un sistem integru complex şi constituie baza formării unui specialist în 
domeniul economiei în condiţiile actuale. Scopul unităţii de cursului „Teoria Economică-I” este însuşirea algoritmului 
funcţionării şi dezvoltării economiei şi interdependenţa ei cu alte procese şi instituţii sociale, ceea ce le va permite 
studenţilor de a analiza situaţia reală din practica economică, de a lua decizii corecte şi de a avea un comportament 
raţional 

Competenţe prealabile:  
- cunoaşterea principalelor concepte şi teorii din domeniul economiei; 
- cunoaştereanoţiunilor cheie din unităţile de curs „Principiile economiei de piaţă”, „Matematica economică”; 
- evidenţierea rolului statului în economie; 
- dezvoltarea abilităţilor în vederea elaborării de analize şi studii în domeniu. 

Competenţe dezvoltate în cadrul unităţii de curs: 
Competenţe profesionale: 
CP1. Operarea cu fundamentele ştiinţifice în sfera economiei, precum şi utilizarea acestor noţiuni în comunicarea 
profesională.  
CP2. Elaborarea modelelor pentru descrierea fenomenelorşi a proceselor practice din domeniul finanţelor. 
CP4. Argumentarea deciziilor în sfera financiar-bancară pe problemele concrete (la nivel micro- şi macroeconomic) 
utilizând concepte, teorii şi raţionamente economice.  
CP6. Prelucrarea datelor / informaţiilor, analiza şi interpretarea lor. 
Competenţe transversale: 
CT3. Valorificarea principiului de perfecţionare continuă, utilizareaoportunităţilor de formarecontinuă, a 
instrumentelor şi a resurselor de învăţare pentrudezvoltareaprofesionalăşipersonală. 

Finalităţi de studii realizate la finele unităţii de curs: 
La finalizarea studierii unităţii de curs studentul va fi capabil: 
- să descrie esenţa şi conţinutul conceptelor microeconomice; 
- să analizeze fenomenele economice privite din perspectiva micro, adică la nivelul agentului economic, atât în 
calitatea sa de producător, cât şi de consumator de bunuri; 
- să realizeze un studiu economic comparat; 
- să formezedeprinderi de calculşiutilizare a întregului aparat ştiinţifico-matematic; 
- să evalueze importanţa practică a efectelor microeconomice pentru economia naţională. 

Unităţi de învăţare: Întroducere în analiza microeconomică. Mecanismul pieţei. Cererea si oferta. Echilibrul pieţei. 
Conceptul elasticităţii cererii şi a ofertei. Alegerea consumatorului. Alegerea producatorului. Costurile de producţie şi 



 

 
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi 

Catedra de ştiinţe economice 
 

 
 

57 
 

rentabilitatea. Existenţa echilibrului economic şi comportamentul firmei în condiţii de competiţie perfectă. Existenţa 
echilibrului economic în condiţii de competiţie imperfectă. Teoria jocurilor. Piaţa factorilor de producţieşi veniturile 
factoriale. Risc şi incertitudine. Efecte externe şi bunurile publice 

Strategii de predare – învăţare: prelegerea, prelegerea-discuţie, prelegerea cu caracter problematic, seminarul cu 
utilizarea mesei rotunde, seminar cu folosirea metodei analizei situaţiilor concrete, metode intuitive de învăţare 
creativă (brainstorming, discuţie Panel, problematizarea, metoda cazului). 

Strategii de evaluare: evaluare curentă, sarcini pentru lucrul individual, chestionarea orală, studii de caz, rezolvarea 
problemelor. 

Bibliografie 
Obligatorie: 
1. ANGELESCU, C.; CIUCUR, D. Economie: aplicaţii, Bucureşti: Ed. Economică, 2005, 375p. 
2. AVRAM, L. G. Economie. Teorie şi aplicaţii. Bucureşti :Ed. Economica. 2017. 186 p. 
3. BABII, L.; TRUSEVICI, A. Micro-,macroeconomie: teorii şi aplicaţii (parte I),Chişinău: Ed. ARC, 2004, 191p. 
4. BUCOS T.; BARBĂNEAGRĂ, O. Teorie economică. Ed. ASEM, Chişinău, 2013, 236p. 
5. FILIP, N.; SOROCEAN, O. Teorie economică. Chişinău: 2009 (Tipografia „PrimexCom” SRL)-364 p. 
6. HĂMURAR, M.; ŢĂRUŞ, V.; CAPSÎZU, V. Teorie economică. Microeconomie.Chişinău: Ed. ASEM, 2010, 280 
p.  
7. MOLDOVANU, D. Curs de teorie economică”. Chişinău: Ed. ARC, Chişinău, 2006, 428p. 
8. TRUSEVICI, A.; BRANAŞCO N. Culegere de teste şi problem pentru lecţii practice la disciplina Teoriae 
conomică. Bălţi: Ed. Tipografia universitară bălţeană, 2010, 81 p. 
9. TRUSEVICI, A.; BRANAŞCO N. Indicaţii metodice pentru lecţii practice la disciplina Teoria economică. Bălţi: 
Ed.Tipografia universitară bălţeană, 2010, 85 p. 
10. TRUSEVICI, A.; BRANAŞCO N. Ghid metodic la unitatea de curs ”Teoria economică I” : (Microeconomie) : 
pentrustudenţiiciclului I – studii superioare de licenţă (nivelul 6 ISCED): Domeniu general de studiu: 041. Ştiinţe 
economice / TruseviciAlla, BranaşcoNatalia; Univ. de Stat ”AlecuRusso” din Bălţi, Fac. De Ştiinţe Reale, Econ. şi ale 
Mediului, Catedra de Ştiinţe Econ. – Bălţi : S. n., 2020 (Tipogr. ”PrimexCom”). – 104 p. ISBN 978-9975-3359-7-3. 
11. ROŞCA, L., NEDELEA, Ş. Teorie şi practică în microeconomie.Bucureşti :Ed. ASE. 2003. 329 p. 
12. STANCU, S. Microeconomie. Comportamentul agenţilor economici. Bucureşti :Ed. Economica. 2006. 592 p. 
13. СОРОЧАН, О. Экономическая теория: курс лекций. Chişinău: Tipografia Primex-Com SRL, 2009. 327 p. 
Suplimentară: 
1. CHIRCĂ, S. Evoluţia reformelor economice. Chişinău: Ed. Litera, 2000, 110 p. 
2. DUDIAN, M. Bazele economiei. Bucureşti: Ed. All Beck, 2001, 124p. 
3. GANCIUCOV, V. Căile de dezvoltare a economiei naţionale. Chişinău: Ed. ASEM, 2003, 48 p. 
4. NISTOR, I. Bazele economiei. Bucureşti: Ed. All Beck, 2001, 98p. 
5. NUREEV, R. Culegere de probleme la microeconomie. Moscova: Ed. ИНФРА-М, 2003, 173p.  
6. NUREEV, R. Curs de microeconomie. Moscova: Ed. ИНФРА-М, 2008, 263p. 
7. OPRESCU, GH. Microeconomie. Macroeconomie. Bucureşti: Ed. Economică, 2000. 459 p. 
8. SAMUELSON, P. Economie politică. Bucureşti: Ed. Teora, 2001, 944 p. 
9. ZBÂRCIOG, V. Coordonata microeconomică a vieţii umane: probleme, soluţii. – Chişinău: Ed. Ştiinţa, 2001, 208 
p. 

 
 
 
 



 

 
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi 

Catedra de ştiinţe economice 
 

 
 

58 
 

 
FIŞA UNITĂŢII DE CURS  
TEORIA ECONOMICĂ-II 

 
Domeniul general de studiu: 041 Ştiinţe economice 

Facultatea responsabilă de unitatea de curs: Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului 
Catedra responsabilă de unitatea de curs: Catedra de ştiinţe economice 

Număr de credite ECTS: 5 

Anul şi semestrul în care se predă cursul: Anul II, semestrul 3 

Titularul: dr., conf. univ. Alla TRUSEVICI 

Descriere succintă a corelării/integrării unităţii de curs cu/în programul de studii: Unitatea de curs „Teorie 
economică II” are menirea de a prelungi iniţierea studenţilor în bazele economiei de piaţă şi reprezintă unul din 
elementele constituitive ale ciclului disciplinelor fundamentale. Cursul urmăreşte fixarea noţiunilor fundamentale de 
macroeconomie, în baza cărora la studenţi se va forma o imagine adecvată cu privire la esenţaşievoluţiaeconomiei. 
Cursul dat reflect teoriile şi modelele macroeconomice de bază: ciclicitatea, şomajul, inflaţia, echilibru general, 
economiadeschisă, balanţa de plăţi externe. Este analizat rolul economic al statului şi politicile economice - cheie: 
politica bugetar-fiscală, politica monetară - creditară, politica economică externă. Unitatea de curs se constituie ca 
parte distinct şi indispensabilă a teoriei economice generale, urmărind să se focalizeze asupra comportamentului 
agenţilor economici agregaţi. Cursul are drept scop formarea viziunii asupra economiei ca despre un sistem integru 
complex şi constituie baza formării unui specialist în domeniul economiei în condiţiile actuale. Scopul cursului 
„Teorie economică II” este însuşirea algoritmului funcţionării şi dezvoltării economiei şi interdependenţa ei cu alte 
procese şi instituţii sociale ceea ce le va permite studenţilor de a analiza situaţia reală din practica economică, de a lua 
decizii corecte şi de a avea un comportament raţional. 

Competenţe prealabile: studenţii trebuie să posede cunoştinţe, capacităţi şi competenţe dezvoltate în cadrul unităţilor 
de curs: „Teorie Economică I”, „Principiile economiei de piaţă”, „Matematica economică”, „Moneda şi credit”.  

Competenţe dezvoltate în cadrul unităţii de curs: 
Competenţe profesionale: 
CP1. Operarea cu fundamentele ştiinţifice ale finanţelor şi ale activităţii bancare, precum şi utilizarea acestor noţiuni în 
comunicarea profesională 
CP2. Elaborarea modelelor pentru descrierea finanţelor şi a activităţii bancare 
CP4. Argumentarea metodelor financiar-bancare concrete utilizând concepte, teorii şi raţionamente legislativ-
economice 
CP6. Prelucrarea datelor / informaţiilor, analiza şi interpretarea lor 
Competenţe transversale: 
CT3. Valorificarea principiului de perfecţionare continuă, utilizarea oportunităţilor de formare continuă, a 
instrumentelor şi a resurselor de învăţare pentru dezvoltarea profesională şi personală 

Finalităţi de studii realizate la finele unităţii de curs: 
La finalizarea studierii unităţii de curs studentul va fi capabil: 
- să descrie esenţa şi conţinutul conceptelor macroeconomice; 
- să analizeze fenomenele economice privite din perspectiva macro, adică la nivelul economiei naţionale; 
- să structureze cunoştinţele despre procesele şi fenomenele economice; 
- să selecteze şi să analizeze materialele provenite din diferitesurse; 
- să evalueze importanţa practică a efectelor macroeconomice pentru economia naţională.  

Unităţi de învăţare: Tema 1. Introducere în analiza macroeconomică. Tema 2. Reglementarea economiei de către 
stat: obiective şi instrumente. Tema 3. Evaluarea rezultatelor activităţii economice. Tema 4. Instabilitatea 
macroeconomică şi teoria ciclurilor. Tema 5. Consum, economii, investiţii. Modelul keynesist „venit-cheltuieli”. Tema 
6. Modelul cererii aggregate şi ofertei agregate. Tema 7. Instabilitatea macroeconomică pe piaţa muncii. Tema 8. Piaţa 
monetarăşipoliticilemonetar-creditare. Tema 9. Instabilitatea macroeconomică şi problemele inflaţiei. Tema 10. 
Bugetul de stat şi politica bugetar-fiscală. Tema 11. Fluctuaţiile activităţiie conomice şi modelul IS-LM. Tema 12. 
Creşterea economică şi dezvoltarea economică. Tema 13. Sistemul economiei mondiale. Tema 14. Economia deschisă 
şi balanţa de plăţi. Tema 15. Piaţa valutară.  

Strategii de predare – învăţare:prelegerea, prelegerea-discuţie, prelegerea cu caracter problematic, seminarul cu 
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utilizarea mesei rotunde, seminar cu folosirea metodei analizei situaţiilor concrete, brainstorming, discuţie Panel, 
problematizarea, testele scrise, portofoliul, referatul, proiectul, studiul de caz. 

Strategii de evaluare: evaluare curentă, sarcini pentru lucrul individual, chestionarea orală, studii de caz, rezolvarea 
problemelor. 

Bibliografie 
Obligatorie: 
1. FILIP, N.; SOROCEAN, O. Teorie economică: curs universitar (volumul II). Chişinău: Tipografia Primex-Com 
SRL, 2011, 341 p.; 
2. HĂMURARU, M.; ŢĂRUŞ, V.; CAPSÎZU, V. Teorie economică. Macroeconomie. Chişinău: CEP USM, 2010, 
288 p.; 
3. MECU, D.-G. Macroeconomie în economia de piaţă socială. Iaşi: ALFA, 2012, 224 p.  
4. MOLDOVANU, D. Curs de teorie economică. Chişinău: Ed. ARC,  2006, 428 p. 
5. POPESCU, Gh. Macroeconomie. Bucureşti: Ed. Economică, 2013, 736 p.  
6. STANCU, S.Macroeconomie cantitativă avansată: Breviar teoretic şi aplicaţii. Bucureşti: Ed. ASE, 2013, 294 p. 
7. TOMŞA, A. Teorie economică  Vol.2 : Macroeconomie. Chişinău: Ed. ARC, 2013, 330 p. 
8. TRUSEVICI, A., BRANAŞCO, N. Indicaţii metodice pentru lecţii practice la disciplina Teoria economică. Bălţi: 
Tipografia din Bălţi, 2010, 85 p.; 
9. TRUSEVICI, A.; BRANAŞCO, N. Culegere de teste şi probleme pentru lecţii practice la disciplina Teoria 
economică. Bălţi: Tipografia din Bălţi, 2010, 81 p. 
Suplimentară: 
1. CHIRCĂ, S. Evoluţia reformelor economice (de la economia planificată la cea de piaţă). Chişinău: Editura Litera, 
2000, 110 p. 
2. CHIRILĂ, M. Economie politică: macroeconomie. Galaţi: Ed. Porto-Franco, 1999 
3. CIUCUR, D. Economie: manual universitar. Bucureşti: Editura Economică, 1999, 642 p. 
4. CLIPA, N. Economie politică: noţiuni teoretice, probleme, rezolvări. Iaşi: Ed. Sedcom Libris, 2000, 323 p. 
5. GANCIUCOV, V. Căile de dezvoltare a economiei naţionale. Chişinău: Ed. ARC 2003 
6. IONESCU, V.; GAVRILĂ, E. Elemente de macroeconomie. Bucureşti: Ed. Economică, 1999 
7. OPRESCU, GH. Microeconomie. Macroeconomie. Bucureşti: Ed. Economică, 2000, 459 p. 
8. TRUSEVICI, A.; POSTOLACHE, V. Ghid de realizare şi susţinere a proiectelor (referatelor). Bălţi: Ed. Tipografia 
universitară bălţeană, 2018 
9. ŢĂRUŞ, V. Teorie economică. Macroeconomie : Concepte şi aplicaţii. Bucureşti: Ed. Lexon-Prim, 2015, 288 p.  
10. ПЛОТНИЦКИЙ, М.И. Курс экономической теории. Минск: Мисанта, 2003; 
11. СОРОЧАН, О. Экономическая теория: курс лекций. Chişinău: Tipografia Primex-Com SRL, 2009, 327 p.   
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FIŞA UNITĂŢII DE CURS  
FINANŢE PUBLICE 

 
Domeniul general de studiu: 041 Ştiinţe economice 
Facultatea responsabilă de unitatea de curs: Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului 
Catedra responsabilă de unitatea de curs: Catedra de ştiinţe economice 
Număr de credite ECTS: 5 
Anul şi semestrul în care se predă: Anul II, semestrul 3 
Titularul: dr., conf. univ. Victoria POSTOLACHE; asist. univ. Ianina CAZAC 
Descriere succintă a corelării/integrării unităţii de curs cu/în programul de studii: Unitatea de curs „Finanţe 
publice” atrage o atenţie considerabilă asupra fenomenelor ce au loc într-un stat în domeniul finanţelor publice şi 
este destinat studenţilor atât de la secţia zi, cât şi secţia frecvenţă redusă. Studierea acestui curs se bazează pe 
cunoştinţele acumulate de la disciplinele „Principiile economiei de piaţă”, „Teorie economică”, oferind posibilitatea 
de a utiliza categoriile economico-financiare în viaţa cotidiană. Scopul cursului „Finanţe publice” constă în însuşirea 
de către studenţi a celor mai importante şi mai actuale probleme ale finanţelor din domeniul public. 
Competenţe prealabile:  
- cunoaşterea principalelor concepte şi teorii din domeniul economiei şi dezvoltarea capacităţii de înţelegere şi 
utilizare a acestora; 
- înţelegerea rolului şi importanţei aspectelor legate de impozite şi buget; 
- cunoaşterea noţiunilor cheie din unităţile de curs „Principiile economiei de piaţă”, „Teorie economică”; 
- evidenţierea rolului statului în economie; 
- dezvoltarea abilităţilor în vederea elaborării de analize şi studii în domeniu. 

Competenţe dezvoltate în cadrul unităţii de curs: 
Competenţe profesionale: 
CP1. Operarea cu fundamentele ştiinţifice ale economiei şi ale contabilităţii, precum şi utilizarea acestor noţiuni în 
comunicarea profesională.  
CP2. Elaborarea modelelor pentru descrierea şi contabilizarea operaţiunilor economice. 
CP3. Elaborarea, proiectarea şi analiza alternativelor de contabilizare a operaţiilor/situaţiilor economice. 
CP4. Argumentarea metodelor de contabilitate concrete utilizând concepte, teorii şi raţionamente legislativ-
economice.  
CP6. Prelucrarea datelor / informaţiilor, analiza şi interpretarea lor. 
Competenţe transversale: 
CT3. Valorificarea principiului de perfecţionare continuă, utilizarea oportunităţilor de formare continuă, a 
instrumentelor şi a resurselor de învăţare pentru dezvoltarea profesională şi personală. 
Finalităţi de studii realizate la finele unităţii de curs: 
La finalizarea studierii unităţii de curs studentul va fi capabil: 
- să aplice conceptele, principiile, elementele, metodele şi instrumentele de analiză în cazuri practice;  
- să cunoască şi să analizeze indicatorii specifici de analiză la nivel de finanţe publice;  
- să selecteze datele privind finanţele publice folosind diverse baze de date;  
- să aplice prevederile politicii monetar-creditare şi a celei bugetar-fiscale la nivel de finanţe publice în evaluarea 
cadrului macro-bugetar pe termen mediu; 
- să interpreteze datele şi informaţiile referitoare la problemele specifice finanţelor publice. 

Unităţi de învăţare: Conţinutul şi importanţa finanţelor publice. Mecanismul financiar al statului. Politica 
financiară a statului. Procesul bugetar şi bugetul de stat. Veniturile bugetului de stat. Sistemul cheltuielilor publice 
ale statului. Sistemul fiscal al statului. Coordonatele impozitelor directe şi indirecte. Necesitatea şi rolul creditului 
public pentru stat. Asigurarea şi rolul ei în sistemul financiar al ţării. Asigurarea socială şi sursele ei. Datoria publică 
– concept, forme, indicatori de evaluare şi metode de reducere. Finanţele publice locale. 

Strategii de predare – învăţare: prelegerea bazată pe 3 „C” (claritate, creativitate, concretizare), prelegerea-
discuţie, prelegerea cu caracter problematic, seminarul cu utilizarea mesei rotunde, seminar cu folosirea metodei 
analizei situaţiilor concrete; utilizarea platformelor didactice on-line Moodle, Classroom, TestMoz; metode intuitive 
de învăţare creativă (brainstorming, discuţie Panel, problematizarea, metoda cazului). 
Strategii de evaluare: Teste grilă, lucrări de control, portofoliu, examen scris. 
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Bibliografie 
Obligatorie: 
1. Legea Republicii Moldova cu privire la finanţele publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 
25.07.2014. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2014, nr. 223-230 din 08.08.2014 
2. Legea Republicii Moldova cu privire la asigurări nr. 407-XVI din 21.12.2006. În: Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova. 2006, nr. 47-49/213 din 06.04.2007 
3. Legea Republicii Moldova privind sistemul public de asigurări sociale nr. 489-XIV din 08.07.1999 În: Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova. 2000, nr. 1-4 din 06.01.2000. 
4. Legea Republicii Moldova cu privire la datoria publică, garanţiile de stat şi recreditarea de stat nr. 419-XVI din 
22 decembrie 2006. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2006, nr. 32-35 din 09.03. 2006 
5. BOTNARI, N.; BAURCIULU, A. Finanţe. Ch.: ASEM, 2010, 325 p. 
6. BRANAŞCO Natalia, CAZAC Ianina, POSTOLACHE Victoria (c.a. 2). Culegere de probleme şi teste la 
unităţile de curs ”Monedă şi credit, finanţe publice şi finanţele întreprinderii”: pentru studenţii ciclului I – studii 
superioare de licenţă (nivelul 6 ISCED): Domeniu general de studiu: 041. Ştiinţe economice. Chişinău: Tipogr. 
„Primex-Com”, 2020, 178 p. 
7. SECRIERU, A.; DRAGOMIR (ROTARU) L. Ghidul Autorităţilor Publice Locale „Managementul Finanţelor 
Publice Locale”. Ch.: Tipografia „Bons Offices”, 2016, 88 p. 
8. SECRIERU, A. Finanţe publice: Instrumente şi mecanisme financiare de intervenţie guvernamentală. Ch.: 
Epigraf, 2004, 424 p.  
9. SECRIERU, A. Ghidul procesului bugetar al Republicii Moldova. Ch.: Epigraf SRL, 2009.  
10. ULIAN, G., MULIC, A., DRAGOMIR, L. Gestiunea finanţelor publice: Note de curs. Ch.: CEP USM, 2018. 
260 p. 
Suplimentară: 
1. Legea Republicii Moldova privind implementarea asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală şi la constituirea 
fondurilor de asigurări obligatorii de asistenţă medicală nr. 264-XV din 26.06.2003. În: Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova. 2003, nr. 134/537 din 01.07.2003. 
2. Legea Republicii Moldova privind finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003. În: Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova. 1999, nr. 248-253 din 19.12.2003. 
3. GĂNESCU, Cristina, POSTOLACHE Victoria, The role of the regional financial policy in promoting 
sustainable development of private public partnership in the Republic of Moldova. În: Management Strategies, 
România, Anul XI, nr. III (41) / 2018, p. 49-58, (0,55 c.a.), ISSN 2392 – 8123. 
4. MOŞTEANU T. Finanţe publice, Note de curs şi aplicaţii pentru seminar. ediţia a III-a, revizuită, Bucureşti: 
Editura Universitară, 2011. 455 p. 
5. POPEANGĂ, Vasile. Finanţe publice, vol. I, II. Tîrgu Jiu: Ed. Academica Brâncuşi, 2005, 225 p. 
6. POSEA, Constantin. Finanţe publice. Fiscalitate. Sibiu: Ed. Psihomedia, 2007, 184 p. 
7. POSTOLACHE, Victoria, The Evaluation Of Effective Use Of Budget Funds, Journal of Financial and Monetary 
Economics, Centre of Financial and Monetary Research „Victor Slavescu”, România, vol. 4 (1), p. 83-92, (0,55 
c.a.), ISNN 2537-3269 
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FIŞA UNITĂŢII DE CURS  
BAZELE ACTIVITĂŢII BANCARE 

 
Domeniul general de studiu: 041 Ştiinţe economice 
Facultatea responsabilă de unitatea de curs: Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului 
Catedra responsabilă de unitatea de curs: Catedra de ştiinţe economice 
Număr de credite ECTS: 4 
Anul şi semestrul în care se predă: Anul II, semestrul 4 
Titularul: dr., conf. univ. Victoria POSTOLACHE 
Descriere succintă a corelării/integrării cursului cu/în programul de studii: Unitatea de curs „Bazele activităţii 
bancare” îşi propune abordarea şi aprofundarea unor aspecte legate de rolul băncilor în economie, locul acestora în 
intermedierea financiară şi restructurarea bancară. Prin instituţiile sale, sistemul bancar asigură acumularea şi 
redistribuirea resurselor financiare, devenind astfel un intermediar financiar. Studierea unităţii de curs „Bazele 
activităţii bancare” presupune cunoaşterea termenilor cheie de la unităţile de curs „Principiile economiei de piaţă” şi 
„Monedă şi credit”. 
Competenţe prealabile:  
- cunoaşterea şi perceperea conceptelor din domeniul activităţii bancare precum: bani, bancă, bancă centrală 
acumulate la unitatea de curs „Principiile economiei de piaţă”; 
- descrierea etapelor de apariţie şi dezvoltare a băncilor, tipurilor de bănci existente acumulate la unitatea de curs 
„Monedă şi credit”; 
- cunoaşterea şi aprecierea rolului băncilor în economie. 
Competenţe dezvoltate:  
Competenţe profesionale: 
CP1. Operarea cu fundamentele ştiinţifice ale finanţelor şi ale activităţii bancare, precum şi utilizarea acestor noţiuni 
în comunicarea profesională.  
CP2. Elaborarea modelelor pentru descrierea finanţelor şi a activităţii bancare. 
CP3. Elaborarea, proiectarea şi analiza alternativelor de decizii în domeniul finanţelor şi în activitatea bancară. 
CP4. Argumentarea metodelor financiar-bancare concrete utilizând concepte, teorii şi raţionamente legislativ-
economice.  
CP6. Prelucrarea datelor / informaţiilor, analiza şi interpretarea lor. 
Competenţe transversale: 
CT3. Valorificarea principiului de perfecţionare continuă, utilizarea oportunităţilor de formare continuă, a 
instrumentelor şi a resurselor de învăţare pentru dezvoltarea profesională şi personală. 
Finalităţi de studii realizate la finele unităţii de curs:  
La finalizarea studierii unităţii de curs studentul va fi capabil: 
- să aplice prevederile cadrului normativ specific activităţii bancare din Republica Moldova; 
- să analizeze particularităţile sistemului bancar naţional în comparaţie cu cel internaţional; 
- să evalueze activitatea băncii în funcţie de rating; 
- să propună noi servicii şi produse bancare mai performante. 
Unităţi de învăţare: Organizarea activităţii bancare. Banca comercială – veriga primară a sistemului bancar. 
Importanţa resurselor proprii pentru instituţiile bancare. Resursele atrase ale băncilor comerciale. Operaţiunile active 
ale băncilor comerciale. Operaţiunile de comisionare şi conexe. Caracteristica şi efectuarea decontărilor bancare. 
Eficienţa activităţii bancare. Riscurile în activitatea bancară. Controlul bancar intern: esenţă, tipologie, mecanism. 
Lichiditatea instituţiilor bancare. Supravegherea activităţii bancare. Procedura de retragere a licenţei instituţiilor 
bancare. Tendinţe în activitatea sistemelor bancare contemporane. 
Strategii de predare-învățare: prelegerea bazată pe 3 „C” (claritate, creativitate, concretizare), prelegerea-discuţie, 
prelegerea cu caracter problematic, seminarul cu utilizarea mesei rotunde, seminar cu folosirea metodei analizei 
situaţiilor concrete; utilizarea platformelor didactice on-line Moodle, Classroom, TestMoz; implementarea în cadrul 
studiilor de caz a modelului Business Canvas, strategiei Blue Ocean, analiza PEST, analiza SWOT; metode intuitive 
de învăţare creativă (brainstorming, discuţie Panel, problematizarea, metoda cazului) 
Strategii de evaluare: Teste grilă, lucrări de control, portofoliu, examen scris. 
Bibliografie 
Obligatorie: 
1. Legea cu privire la BNM nr. 548-XII din 21.07.1995. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 1996, nr. 1 
din 01.01.1996 (cu modificările şi completările ulterioare)  



 

 
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi 

Catedra de ştiinţe economice 
 

 
 

63 
 

2. Legea privind activitatea băncilor nr. 202 din 06.10.2017 În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2017, nr. 
434-439 din 15.12.2017  
3. Legea privind redresarea şi rezoluţia băncilor nr. 232 din 03.10.2016 În: Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova. 2016, nr. 343-346 din 04.10.2016  
4. Legea privind reglementarea valutară nr. 62-XVI din 21 martie 2008. În: Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, nr.127-130/496 din 18.07.2008 (cu modificările şi completările ulterioare) 
5. COCRIŞ, V., CHIRLEŞAN, D. Managementul bancar şi analiza de risc în activitatea de creditare. Iaşi: Ed. 
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, ediţia a II-a, 2009, p. 30 - 31. 
6. COCRIŞ, V., ANDRIEŞ, A. Managementul riscurilor şi al performanţelor bancare, Iaşi: Ed. Wolters Kluwer, 
2009, 142 p. 
7. COMAN, F. Activitatea bancară: profit şi performanţă. Bucureşti: Ed. Lumina Lex, 2000, 208 p. 
8. COCIUG, V. Management bancar. Ch.: ASEM, 2008, 137 p. 
9. COCIUG, V. Gestiunea riscurilor bancare. Ch.: ASEM, 2008, 137 p. 
Suplimentară: 
1. POSTOLACHE, Victoria, Securitatea economică a sectorului bancar în condiţiile actuale: probleme şi soluţii. În: 
Priorităţi strategice de modernizare inovaţională a economiei Republicii Moldova şi politici de dezvoltare durabilă 
la nivel mondial. Conferinţa ştiinţifică internaţională din 30-31 octombrie, 2015. Chişinău, USM, p. 271-276, (0,26 
c.a.) ISBN 978-9975-71-711-3. 
2. POSTOLACHE, Victoria, Rolul factorilor macroprudenţiali în dezvoltarea sectorului bancar în condiţii de 
incertitudine. În: Creşterea economică în condiţiile globalizării. Conferinţa Internaţională Ştiinţifico - Practică din 
15 - 16 octombrie 2015. Chişinău, Institutul Naţional de Cercetări Economice, Ediţia a X –a, p. 46-51, (0,43 c.a.) 
ISBN 978-9975-4185-2-2. 
3. POSTOLACHE, Victoria, Perfecţionarea mecanismelor de reglementare destinate asigurării stabilităţii bancare. 
În: Aspecte ale dezvoltării potenţialului economico-managerial în contextul asigurării securităţii naţionale din 30.11 
– 1 decembrie 2018. Bălţi, 2019, p. 319 - 322, (0,38 c.a.) ISBN 978-606-13-4996-8 
4. ŢÎRLEA, Mariana Rodica, POSTOLACHE Victoria, Identificarea riscului sistemic în calitate de premisă a 
crizelor bancare. În: Aspecte ale dezvoltării potenţialului economico-managerial în contextul asigurării securităţii 
naţionale. Conferinţa ştiinţifică internaţională dedicată aniversării a 20 de ani a învăţământului economic la USARB 
din 6 iulie 2015. Bălţi. p. 144 – 148, (0,32 c.a.) ISBN 978-9975-132-35-0. 
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FIŞA UNITĂŢII DE CURS  
BAZELE FUNCŢIONĂRII PIEŢEI DE CAPITAL 

 
Domeniul general de studiu: 041 Ştiinţe economice 

Facultatea responsabilă de unitatea de curs: Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului 
Catedra responsabilă de unitatea de curs: Catedra de ştiinţe economice 

Număr de credite ECTS: 3 

Anul şi semestrul în care se predă cursul: Anul III, semestrul 5 

Titular de curs: dr., conf. univ. Victoria POSTOLACHE, asist. univ. Ianina CAZAC  

Descriere succintă a corelării/integrării unităţii de curs cu/în programul de studii: Unitatea de curs „Bazele 
funcţionării pieţei de capital” are menirea de a informa şi de a forma profesional studenţii, de a le dezvolta abilităţi de 
rezolvare şi interpretare a problemelor cu care se confruntă specialistul în domeniul pieţei de capital. Tematica 
prelegerilor şi a seminarelor pune în discuţie problemele ce ţin de conceptul şi trăsăturile pieţei de capital, 
perspectivele acestei pieţi pe plan mondial. Anterior acestei unităţi de curs, pe parcursul studiilor universitare, domenii 
tangenţiale ating unităţile de curs: „Principiile economiei de piaţă”, „Monedă şi credit”, „Teoria economică”, „Relaţii 
valutar-financiare internaţionale”. 

Competenţe prealabile: 
- cunoaşterea noţiunilor de valoari mobiliare, piaţa valorilor mobiliare, bursa;  
- clasificarea valorilor mobiliare şi a burselor după diferite criterii;  
- determinarea rolului bursei la nivel macroeconomic şi a impactului acestuia asupra economiei;  
- cunoaşterea modalităţilor de plată existente pe plan internaţional. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului:  
Competenţe profesionale: 
CP1. Operarea cu fundamentele ştiinţifice ale finanţelor şi ale activităţii bancare, precum şi utilizarea acestor noţiuni în 
comunicarea profesională.  
CP3. Elaborarea, proiectarea şi analiza alternativelor de decizii în domeniul finanţelor şi în activitatea bancară. 
Competenţe transversale: 
CT3. Valorificarea principiului de perfecţionare continuă, utilizarea oportunităţilor de formare continuă, a 
instrumentelor şi a resurselor de învăţare pentru dezvoltarea profesională şi personală. 

Finalităţi de studii realizate la finele cursului:  
La finalizarea studierii unităţii de curs studentul va fi capabil: 
- să examineze evoluţia şi factorii ce influenţează asupra modificării indicilor bursieri; 
- să aplice cunoştinţe teoretice în rezolvarea problemelor din domeniul financiar; 
- să identifice eficienţa plasamentului resurselor financiare în diferite categorii de valori mobiliare. 

Unităţi de învăţare: Piaţa de capital – precizări conceptuale, instrumente de tranzacţionare. Segmentele pieţei de 
capital. Infrastructura pieţei de capital. Valori mobiliare: instrumente ale pieţei de capital. Instrumente financiare 
primare de proprietate: Acţiunile.  Instrumente financiare primare de creanţă: Obligaţiunile. Instrumente financiare 
derivate. Bursa de Valori – principala piaţă financiară secundară. Agenţii pieţii bursiere. Indicii bursieri 

Strategii de predare – învăţare: prelegerea-discuţie, prelegerea cu caracter problematic, seminarul cu utilizarea 
mesei rotunde, seminar cu folosirea metodei analizei situaţiilor concrete; utilizarea platformelor didactice on-line 
Moodle, TestMoz; metode intuitive de învăţare creativă (brainstorming, discuţie Panel, problematizarea, metoda 
cazului). 

Strategii de evaluare: evaluare curentă, sarcini pentru lucrul individual, chestionarea orală, eseu, studiu de caz, 
rezolvarea problemelor. 

Bibliografie  
Obligatorie: 

1. 1. Legea cu privire la piaţa de capital, nr. 171 din 11.07.2012. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 
193- 197 din 14.09.2012 
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2. Legea Republicii Moldova privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare, nr. 192-XIV din 12.11.1998. In: 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 22-23 din 1999 
3. Legea privind societăţile pe acţiuni, nr. 1134-XIII din aprilie 1997. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 
1-4/1 din 01.01.2008 
4. Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, nr. 845-XIII din 03.01.1992. In: Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, nr. 2/33 din 28.02.1994 (cu modificările şi completările ulterioare) 
5. Hotărîrea CNPF, nr.62/14 din 26.12.2008 cu privire la aprobarea Regulilor Bursei de Valori a Moldovei. In: 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.37-40/125 din 20.02.2009 
6. Hotărîrea cu privire la modul de emisiune şi înregistrare de stat a valorilor mobiliare, nr. 76-5 din 29.12.1997. In: 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.70-72/112 din 02.07.1999 
7. Hotărîrea referitoare la aprobarea Instrucţiunii cu privire la oferta publică a valorilor mobiliare pe piaţa secundară, 
nr. 64/4 din 31.12.2008. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.53-54/215 din 13.03.2009 
8. Hotărîrea Guvernului nr. 135 din 8 februarie 2005, cu privire la dezvoltarea sectorului financiar al Republicii 
Moldova în perioada 2005-2010. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.14-17 din 02.02.2007, art.nr.75 
9. Instrucţiunea cu privire la plasarea, circulaţia şi răscumpărarea valorilor mobiliare de stat sub formă de înscrieri în 
conturi, aprobată prin HCA al BNM, nr. 201 din 09.08.2007. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 136-
140/553 din 29.08.2007 
10. ANGHELACHE, G. Pieţa de capital. Caracteristici, evoluţii, tranzacţii. Bucureşti: Ed. Economică, 2004, 250p 
11. CARAGANCIU, A.; DAROVANAIA, A.; MINICA, M.; IOVV, T. Pieţe de capital. Chişinău: Ed. ASEM, 2005, 
205p 
12. DAROVANAIA, A. Bazele funcţionării pieţei de capital. Chişinău: Ed. ASEM, 2005, 175p 
13. HÎNCU, R.; IORDACHI, V. Bazele funcţionării pieţei de capital. Chişinău: Ed. ASEM, 2012, 337p 
14. STOICA, V. Pieţe de capital şi burse de valori. Bucureşti: Ed. Economică, 2001, 132p. 
Suplimentară: 
1. BRATU, Ş., Piaţa de capital: teorie şi practică. Craiova: Ed. Universitară, 2003, 340p; 
2. IONESCU, G.H., Pieţe de capital şi titluri de valoare. Bucureşti: Ed. Fundaţia România de Mâine, 2003, 427p; 
3. PRUNEA, P., Piaţa de capital. Bucureşti: Ed. Economică, 2001, 368p; 
4. STANCU, I., Finanţe. Teoria pieţelor financiare. Finanţele întreprinderilor. Analiza şi gestiunea financiară. 
Bucureşti: Ed. Economică, 1997, 720p; 
5. STOICA, V.; IONESCU, E. Pieţe de capital şi burse de valori. Bucureşti: Ed. Economică, 2002, 336p; 
6. TUREAC, C. Managementul pieţei de capital. Bucureşti: Ed. Didactica şi Pedagogică, 2008, 228p. 
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FIŞA UNITĂŢII DE CURS  
BAZELE ACTIVITĂŢII INVESTIŢIONALE 

 
Domeniul general de studiu: 041 Ştiinţe economice 

Facultatea responsabilă de unitatea de curs: Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului 
Catedra responsabilă de unitatea de curs: Catedra de ştiinţe economice 

Număr de credite ECTS: 3 

Anul şi semestrul în care se predă cursul: Anul III, semestrul 5 

Titular de curs: dr., conf.univ. Victoria POSTOLACHE, lect.univ. Ianina CAZAC  

Descriere succintă a corelării / integrării cursului cu / în programul de studii. Unitatea de cursul „Bazele 
activităţii investiţionale” se axează pe necesitatea studierii metodelor şi tehnicilor decizionale cu referire la alocarea 
resurselor investiţionale, a climatului investiţional şi a politicii investiţionale la nivel micro - şi macroeconomic şi nu 
în ultimul rînd evaluarea eficienţei economice a investiţiilor. Economia Republicii Moldova, la etapa actuală de 
dezvoltare, necesită volume semnificative de investiţii gestionare eficient.  
Scopul unităţii de curs „Bazele activităţii investiţionale” constă în asimilarea de către studenţi a celor mai importante 
noţiuni, metode, tehnici specifice procesului investiţional şi mecanismele prin care se fundamentează activitatea 
investiţională a întreprinderii, fapt ce le va oferi competenţele necesare integrării într-o echipă de proiecte, 
implementarea, analiza şi evaluarea a unor proiecte de investiţii. 

Competenţe prealabile: 
- cunoaşterea conceptelor cheie şi a teoriilor din domeniul economiei şi finanţelor întreprinderii;  
- înţelegerea rolului şi importanţei aspectelor legate de activitatea investiţională;  
- descrierea surselor şi metodelor de finanţare a investiţiilor;  
- cunoaşterea noţiunilor fundamentale din unităţile de curs „Finanţe întreprinderii” şi „Politica financiară a 
întreprinderii”. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului:  
Competenţe profesionale: 
CP1. Operarea cu fundamentele ştiinţifice ale finanţelor şi ale activităţii bancare, precum şi utilizarea acestor noţiuni în 
comunicarea profesională.  
CP3. Elaborarea, proiectarea şi analiza alternativelor de decizii în domeniul finanţelor şi în activitatea bancară. 
Competenţe transversale: 
CT3. Valorificarea principiului de perfecţionare continuă, utilizarea oportunităţilor de formare continuă, a 
instrumentelor şi a resurselor de învăţare pentru dezvoltarea profesională şi personală. 

Finalităţi de studii realizate la finele cursului:  
La finalizarea studierii unităţii de curs studentul va fi capabil: 
− să identifice eficienţa proiectelor investiţionale; 
− să utilizeze conceptele specifice în domeniul activităţii investiţionale în contextul rolului acestora în economia ţării; 
− să aprecieze nivelul riscului investiţional în Republica Moldova.  

Unități de învățare: Elemente conceptuale privind investiţiile. Climatul investiţional. Procesul investiţional. Surse şi 
metode de finanţare a investiţiilor. Costul şi structura capitalului. Impactul factorului timp asupra procesului 
investiţional. Evaluarea eficienţei economice a investiţiilor. Riscuri aferente activităţii investiţionale. 

Strategii de predare – învăţare: prelegerea, prelegerea-discuţie, prelegerea cu caracter problematic, seminarul cu 
utilizarea mesei rotunde, seminar cu folosirea metodei analizei situaţiilor concrete, utilizarea platformei didactice on-
line Moodle; metode intuitive de învăţare creativă (brainstorming, discuţie Panel, problematizarea, metoda cazului). 

Strategii de evaluare: evaluare curentă, sarcini pentru lucrul individual, chestionarea orală, eseu, studiu de caz, 
rezolvarea problemelor. 

Bibliografie  
Obligatorie: 
1. Legea cu privire la piaţa de capital, nr. 171 din 11.07.2012. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 

193- 197 din 14.09.2012 
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2. Legea privind societăţile pe acţiuni, nr. 1134-XIII din aprilie 1997. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
nr. 1-4/1 din 01.01.2008. 
3. Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, nr. 845-XIII din 03.01.1992. În: Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, nr. 2/33 din 28.02.1994 (cu modificările şi completările ulterioare). 
4. Legea cu privire la datoria publică, garanţiile de stat şi recreditarea de stat, nr. 419-XVI din 22.12.2006. În: 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 32-35/114 din 09.03.2007. 
5. CARAGANCIU, A., DOMENTI, O., CIOBU, S. Bazele activităţii investiţionale. Chişinău: Ed. ASEM, 2004, 

234p.  
6. CARAGANCIU, A., DOMENTI, O., LUCHIAN, I. Managementul portofoliului de investiţii. Chişinău: Ed. 

ASEM, 2005. 241 p.  
7. FONDOS, T. Investiţiile în activitatea investiţională. Chişinău: Ed. ULIM, 2011. 92 p.  
8. LUCHIAN, I., VORNICU, L. Bazele activităţii investiţionale. Chişinău: Ed. „Impressium” SRL, 2011. 209 p. 
9. STRATAN, A., FONDOS, T. Investiţiile străine în contextul politicilor economice. Chişinău: Ed. ULIM, 2011. 

166 p.  
10. VASILESCU, I., CICEA, C., GHEORGHE, A., DOBREA, C. Eficienţa şi evaluarea investiţiilor. Bucureşti: Ed. 

Eficon Press, 2004. 254 p. 
Suplimentară: 
1. BLIDARU, Gh. Eficienţa şi fezabilitatea investiţiilor. Tîrgovişte: Ed. Macarie, 2003, 199 p.; 
2. BLIDARU, Gh. Eficienţa investiţiilor. Tîrgovişte: Ed. Bibliotheca, 2007, 320 p.; 
3. BUHOCIU, F; VÎRLĂNUŢĂ, F. Evaluarea şi finanţarea proiectelor de investiţii. Bucureşti: Ed. Didactică şi 
Pedagogică, 2005, 312 p.; 
4. CAZAC, I. Проблемы привлечения иностранных инвестиций в экономику. Материалы ХХVІ 
Международной научной интернет-конференции «ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И 
ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ».Украинa, Переяслав-Хмельницкий, 28.06.2017, стр. 20-24 
(0,32c.a.), УДК 001+37(100) ББК 72.4+74(0) Т 33. 
5. COCIUG, V., POSTOLACHE, V. Dezvoltarea activităţii investiţionale a băncilor comerciale: probleme şi 
tendinţe. În: Rolul investiţiilor în asigurarea dezvoltării economice durabile în contextul integrării europene, ediţia II-
a. Conferinţa ştiinţifică internaţională din 29 – 30 octombrie 2015, ASEM, p. 237- 241, (0,3 c.a.) ISBN 978-9975-75-
798-0.6. VASILESCU, I.;ROMÂNU, I.; CICEA,C. Investiţii. Bucureşti: Ed. Economică, 2001. 182 p.; 
6. ZAIŢ, D. Evaluarea şi gestiunea investiţiilor directe. Iaşi: Ed. Sedcom Libris, 2007, 220 p. 
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FIŞA UNITĂŢII DE CURS  
MANAGEMENT FINANCIAR 

 
Domeniul general de studiu: 041 Ştiinţe economice 
Facultatea responsabilă de unitatea de curs: Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului 
Catedra responsabilă de unitatea de curs: Catedra de ştiinţe economice 
Număr de credite ECTS: 4 
Anul şi semestrul în care se predă: Anul III, semestrul 6 
Titularul: dr., conf. univ. Carolina TCACI 
Descriere succintă a corelării/integrării cursului cu/în programul de studii: Unitatea de curs „Management 
financiar” este una de specialitate şi cu rol decisive în formarea viitorilor manageri, contabili, finansişti şi contribuie 
la formarea cunoştinţelor teoretice şi a abilităţilor practice a viitorilor economişti în domeniul managementului 
financiar. Astfel, în cadrul cursului se vor studia: sarcinile managementuluifinanciar, mecanismulfinanciar al 
întreprinderii, instrumentele financiare primare şi derivate. La nivel theoretic şi practico-aplicativ se examinează 
indicatorii stării patrimoniale şi financiare a întreprinderii, levierulfinanciar, de producţieşifinanciar de producţie. 
Unitatea de curs „Management financiar” este precedată de discipline de studii generale, iar în domeniul financiar, 
în special, de unităţile de curs Finanţele întreprinderii, Economia întreprinderii, Analiza activităţii economico-
financiare etc. 
Competenţe prealabile:  
- definirea, interpretarea şi analiza legilor, a legităţilor şi a fenomenelor economice şi financiare;  
- identificarea tipurilor de întreprinderi şi a mecanismului economic de funcţionare a organizaţiei economice; 
- determinarea rolului decisiv al indicatorilor activităţii economico-financiare în funcţionarea mecanismului 
întreprinderii. 
Competenţe dezvoltate:  
Competenţe profesionale: 
CP2. Elaborarea modelelor pentru descrierea finanţelor şi a activităţii bancare. 
CP3. Elaborarea, proiectarea şi analiza alternativelor de decizii în domeniul finanţelor şi în activitatea bancară. 
CP4. Argumentarea metodelor financiar-bancare concrete utilizând concepte, teorii şi raţionamente legislativ-
economice.  
Competenţe transversale: 
CT1. Aplicarea regulilor de muncă eficientă, responsabilă şi riguroasă în executarea atribuţiilor de serviciu, în cadrul 
propriei strategii de muncă în scopul punerii în valoare a potenţialului creativ propriu în situaţii organizaţionale, 
optimizare a activităţii, precum şi respectarea normelor de etică şi deontologie profesională. 
CT3. Valorificarea principiului de perfecţionare continuă, utilizarea oportunităţilor de formare continuă, a 
instrumentelor şi a resurselor de învăţare pentru dezvoltarea profesională şi personală. 
Finalităţi de studii realizate la finele cursului:  
La finalizarea studierii unităţii de curs studentul va fi capabil: 
- să definească sarcinile şi concepţiile managementului financiar şi esenţa lor;  
- să analizeze comparativ indicatorii stării patrimoniale şi financiare a întreprinderii, precum şi levierele financiar şi 
de producţie;  
- să utilizeze Situaţiile financiare pentru evaluarea financiară a activităţii întreprinderii;  
- să concluzioneze asupra stării financiar-patrimoniale a întreprinderii. 
Unităţi de învăţare: Concepţiile de bază ale managementului financiar. Indicatorii ce caracterizează situaţia 
financiară a întreprinderii. Funcţionarea mecanismului financiar al întreprinderii. Gestiunea fluxurilor de numerar 
ale întreprinderii. Gestiunea capitalului întreprinderii. 
Strategii de predare-învățare: Prelegere-discuţie, prelegerea cu caracter problematic, seminarul cu utilizarea mesei 
rotunde, analiza studiilor de caz, discuţia Panel, metode intuitive de învăţare creativă. 
Strategii de evaluare: Teste grilă, lucrări de control, portofoliu, examen scris. 
Bibliografie 
Obligatorie: 
1. ARDELEAN, Nelu. Diagnosticul întreprinderii: metodă de management şi etapa premărgătoare reproiectării 
managementului. Timişoara: Mirton, 2008. 266 p.  
2. BĂILEŞTEANU, Gheorghe, FIRU, Lucian. Diagnosticul întreprinderii. Timişoara: Mirton, 2006. 202 p.  
3. BORDEIANU, Gabriela Daniela. Analiza poziţiei financiare şi a performanţelor întreprinderii. Iaşi: Tehnopress, 
2009. 328 p.  
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4. ILIE, Vasile. Gestiunea financiară a întreprinderii. Bucureşti: Meteor Press, 2005. 424 p.  
5. PARASCHIVESCU, Adina. Analiza financiară în mecanismul de formare a surselor de finanţare a 
întreprinderii. Iaşi: Tehnopress, 2009. 391 p.  
6. PIŞLEAG, Ana. Diagnosticul financiar al întreprinderii: teorie şi aplicaţii. Bucureşti: Matrix Rom, 2002. 166 p.  
Suplimentară: 
1. POPESCU-CRUCERU, Anca. Managementul financiar al firmei. Bucureşti: Artifex, 2008. 280 p.  
2. SICHIGEA, Nicolae. Gestiunea financiară a întreprinderii. Craiova: Universitaria, 2008, 250 p.  
3. SIMINICĂ, Marian. Diagnosticul financiar al firmei. Craiova: Universitaria, 2008. 250 p. 
 
 
 
 


