
 

 
   

 

 

 
 

 

Facultatea de Științe Economice  
 

 

  

Î n cadrul Faculta t ii de Ș tiint e Economice a UȘM 

pot i aplica pentru studii universitare de licent a  la 

programele studii la domeniile: 

 

     361.1 Contabilitate 

     362.1. Marketing s i logistica  

     363.1. Business s i administrare 

     364.1. Finant e s i ba nci 

     368.1. Cibernetica  s i informatica  economica  

     812.1. Turism 

 

Specialitatea ,, Marketing și logistică” 

Marketingul este o arie largă, cu multe oportunități de carieră.     

Pe măsură ce concurența globală se intensifică, organizațiile se 

bazează tot mai mult pe personal calificat pentru a identifica și de a 

dezvolta produse și piețe noi profitabile. Studenții din cadrul 

Programului sunt antrenați activ în participarea de Concursuri 

naționale, unde au obținut locuri premiante, participă la expozițiile 

specializate organizate de MoldExpo, vizitează întreprinderi naționale 

cît și beneficiază de lecții publice conduse de specialiști din domeniul 

marketingului și logisticii.  

 

Vei studia:  

• Bazele marketingului 

• Marketing strategic 

• Logistică 

• Marketing industrial  

• Marketing social  

• Comportamentul consumatorului 

• Tehnici de comunicare și negociere 

• Marketingul serviciilor  

• Cercetări de marketing  

• Achiziții  

• Logistica comerțului exterior 

• Bazele contabilităţii  

 

Posibilități de angajare:  

• Specialist marketing 

• Director departament marketing 

• Marketer 

• Merchandiser 

• Brand manager 

• Specialist relații publice 

• Agent de vânzări 

 

Sau poţi să urmezi studiile la Ciclul II Master la programul Studii în 

marketing 

Facultatea de Științe Economice 

Universitatea de Stat din Moldova 

   Str. Alexe  Mateevici, Nr. 60, bloc central,  

MD-2009, Chișinău 

Tel:  +373 22 24 22 90 

Fax:  +373 22 24 42 48 

Web: http://fse.usm.md 

E-mail: fse.usm@gmail.com 

Specialitatea ,,Turism” 

 

Turismul reprezintă o forță importantă a dezvoltării, prosperității 

și bunăstării. Circulația turiștilor la nivel național și mondial este în 

continuă creștere. Fiind un sector de prestare servicii, turismul 

contribuie la dezvoltarea economiei prin acumularea de capital. 

Facultatea Științe Economice promovează studierea specialității 

Turism în cooperare cu universități din Spania, Franța, Italia, România 

ș.a. în cadrul unui Proiect Tempus LMPH cu posibilitatea de a obține 

diplomă dublă la masterat a Universității de Stat din Moldova cu 

Facultatea de Turism din Girona, Spania.  

 

 

 
Vei studia:  

• Servicii publice  
• Servicii turistice  

• Marketingul serviciilor hoteliere și turism 

• Gestiunea şi organizarea serviciilor turistice  
• Trasee turistice în Republica Moldova  

• Tehnica operaţiunilor în turism  

• Sisteme informaționale în turism 
• Dreptul afacerilor  

• Patrimoniul naţional cultural şi protecţia patrimoniului cultural  

Din anul de studii 2017-2018 se planificaă deschiderea grupelor cu 
studiere în limba engleză.  

 

Posibilităţi de angajare  

• Manager în activitatea de turism 

• Analist in turism 

• Agent de turism 

• Funcționar agenție turistică 

• Însoțitor grup turistic 

• Recepționer unitate de cazare 

• Operator recepție  

 

Sau poţi să urmezi studiile la Ciclul II Master la programul 

Management și Marketing Hotelier și Turism. 



Specialitatea ,,Business și administrare” 

Piaţa muncii necesită specialişti competenţi cu spirit 

antreprenorial - manageri performanți și întreprinzători de succes. 

Pregătirea acestora se poate realiza prin învăţarea, formarea şi 

dezvoltarea competenţelor specifice domeniului ,,Business şi 

administrare”  (BA). În acest scop, absolvenții specialității BA sunt 

instruiți pentru activităţi de administrare a afacerilor, precum şi 

conducerea diferitor subdiviziuni ale organizaţiilor/firmelor. Limbile 

de instruire sunt – româna, rusa, engleza. 

În procesul instruirii, studenții din cadrul Programului efectuează 

practici în cadrul agenților economici; participă în activitatea 

Incubatorului de Inovare ,,Inventica-USM” cu planuri de dezvoltare a 

start-up-urilor inovative studențești; participă la Concursul proiectelor 

de Transfer Tehnologic organizat de Agenția pentru Inovare și 

Transfer Tehnologic etc.     

 

 Vei studia:  
• Management 

• Managementul producției 

• Managementul micilor afaceri 

• Managementul calității 

• Managementul resurselor umane  

• Managementul riscurilor în afaceri etc 

 

 Posibilități de angajare:  

• Conducător/manager firmă mică  

• Expert economist în management  

• Consultant în management  

• Manager de inovare  

• Manager proiect  

• Manager al sistemelor de management al calității 

• Manager de dispecerizare a producției  

• Agent de achiziții etc  

  

 În urma finalizării studiilor de licență, poţi să urmezi studiile 

la Ciclul II Master la programele ,,Administrarea afacerilor” 

și ,,Managementul resurselor umane”. 

Specialitatea ,,Contabilitate” 

Studiile universitare de licență la Specialitatea „Contabilitate”, 

reprezintă formarea, prin activităţi de învăţământ şi de cercetare 

ştiinţifică, adecvate specificului actual al mediului de afaceri din 

țară şi la nivel internaţional, a unei categorii de specialişti de înaltă 

calificare în domeniu contabil și de audit. Specialitatea 

„Contabilitate” este promovată prin diferite programe de studii la 

toate 3 cicluri de organizare a studiilor superioare: licenţă, master 

şi doctorat. 

Forma de organizare a studiilor: cu frecvenţă şi frecvenţă redusă.  

Limbă de instruire: română, rusă, engleză. 

Titlul conferit  absolvenților: licențiat în economie.  

Programul „Contabilitate” este acreditat la nivel internațional, de 

către ACCA – Asociația Experților Contabili Autorizați (the 

Association of Chartered Certified Accountants) cu sediul în 

Glasgow, Marea Britanie. 

 

Studenții Specialității „Contabilitate” studiază: 

• Bazele contabilității; 

• Contabilitate și raportare financiară conform SNC și IFRS; 

• Analiza gestionară; 

• Analiza Situațiilor financiare; 

• Gestiunea financiară și analiza performantelor; 

• Contabilitate managerială; 

• Contabilitatea impozitelor; 

• Contabilitatea în instituțiile financiare și în alte ramuri etc 

 

Absolvenții pot ocupa posturi de: 

• contabil; 

• economist; 

• casier; 

• casier-bancă; 

• controlor-revizor administraţie publică; 

• revizor inspector fiscal. 

Titularul diplomei de licență are acces la studii superioare de 

master şi doctorat. 

 Pentru detalii www.cie.md 

Specialitatea ,,Cibernetică și informatică 

economică” 

Studiile universitare de licență la Specialitatea „Cibernetică și 

informatică economică” se realizează prin formarea personalităţii 

integre şi competente profesional în domeniul economiei şi 

informaticii economice pentru a corespunde cerinţelor actuale şi de 

perspectivă a pieţei de muncă locale şi internaţionale. 

Forma de organizare a studiilor: cu frecvenţă. 

Limbă de instruire: română, rusă. 

Titlul conferit  absolvenților – licențiat în economie 

 

Studenții Specialității „Cibernetică și informatică economică” 

studiază: 

• Tehnologii informaţionale de comunicare; 

• Limbaje de programare; 

• Instrumente software pentru afaceri; 

• Reţele de calculatoare; 

• Cibernetică economică; 

• Metode de optimizare în economie etc. 

 

Absolvenții pot ocupa posturi de: 

• inginer sisteme informatice de gestiune a activității; 

• proiectant sisteme informatice; 

• programator; 

• economist centru de calcul (centru de calcul şi informaţie). 

Titularul diplomei de licenţă are acces la studii superioare de master 

ştiinţific din acelaşi domeniu şi la studiile de master profesional din 

acelaşi domeniu şi domenii înrudite. 

 

Specialitatea ,,Finanțe și bănci” 

Dacă  Finanţele se numără printre preocupările tale şi vrei să 

urmezi o carieră în acest domeniu, programul “Finanţe şi bănci“ este 

alegerea potrivită! Aplică la un program acreditat de Agenţia 

Europeană  de evaluare a calităţii în invăţămîntul superior AQAS  din 

Germania. 

Studenţii specialităţii “Finanţe şi bănci“ studiază discipline de 

specialitate care se r egăsesc şi în planur ile de învăţămînt din 

diferite universităţi europene: 

•Monedă şi credit 

•Bazele activităţii bancare 

•Bazele asigurărilor şi reasigurărilor 

•Bazele funcţionării pieţei de capital 

•Gestiunea finanţelor publice 

•Preţuri şi tarife 

•Bazele activităţii investiţionale 

•Finanţe internaţionale 

•Fiscalitate 

•Bazele managementului financiar 

•Control financiar 

•Guvernanţă corporativă 

Oportunităţi de carieră: 

Studiile se organizează la frecvenţă de zi şi frecvenţă redusă.  

Limbi de predare: română, engleză, rusă. 


