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ZIUA Ora 
FB-191 (rom) 4 ani 

26 st. 

FB-192r (rom) 3 ani 

54 st. 

FB-193r (rus) 3 ani 

16 st. 

11.01.2020 

Sâmbătă 

13.30-15.00 
Matematica economic(consultație) 

prof. univ., dr. hab. Ion Bunu 
Fiscalitate (curs) 

lect. univ., dr. Nadejda Berghe 
Fiscalitate (curs) 

conf. univ., dr. Denis Vostricov 

15.10-16.40 
Statistica (curs) 

prof. univ., dr. Ion Pârțachi 
Fiscalitate (curs) 

lect. univ., dr. Nadejda Berghe 
Fiscalitate (curs) 

conf. univ., dr. Denis Vostricov 

16.50-18.20 
Statistica (curs) 

prof. univ., dr. Ion Pârțachi 

Economie mondială și integrare 

europeană (consultație) 

conf. univ., dr. Larisa Dodu-Gugea 

Finanțe publice (consultație) 

conf. univ., dr. Denis Vostricov 

 

 

 

 

 

 

12.01.2020 

Duminică 

8.00-9.30 
Activitate individuală Economie mondială și integrare 

europeană  (ex. oral) 

conf. univ., dr. Larisa Dodu-Gugea 

Finanțe publice (ex. oral) 

conf. univ., dr. Denis Vostricov 
9.40-11.10 

11.20-12.50 
Matematica economică (ex. scris) 

prof. univ., dr. hab. Ion Bunu 

Fiscalitate (curs) 

conf. univ., dr. Denis Vostricov 

13.30-15.00 
Macroeconomie (consultație) 

conf. univ., dr. Ghenadie Bejan 
Fiscalitate (curs) 

conf. univ., dr. Denis Vostricov 

15.10-16.40 
Statistica (curs) 

prof. univ., dr. Ion Pârțachi 
Fiscalitate (curs) 

lect. univ., dr. Nadejda Berghe 
Macroeconomie (consultație) 

conf. univ., dr. Marina Coban 

16.50-18.20 
Statistica (curs) 

prof. univ., dr. Ion Pârțachi 
Fiscalitate (curs) 

lect. univ., dr. Nadejda Berghe 

 

Activitate individuală 

13.01.2020 

Luni 

14.40-16.10 
Statistica (curs) 

prof. univ., dr. Ion Pârțachi 
Macroeconomie (ex. scris) 

conf. univ., dr. Ghenadie Bejan 

Macroeconomie (ex. scris) 

conf. univ., dr. Marina Coban 

16.20-17.50 
17.00 Microeconomie (consultație) 

conf. univ., dr. Ghenadie Bejan 

Economie mondială și integrare 

europeană (consultație) 

prof. univ., dr. hab. Zorina Șișcan 

18.00-19.30 
Economia unităților economice (curs) 

conf. univ., dr. Oxana Barbăneagră 
Econometrie (curs) 

prof. univ., dr. Ion Pârțachi 
Istoria gândirii economice (curs) 

conf. univ., dr. Diana Ignatiuc 

19.40-21.10 
Economia unităților economice (curs) 

conf. univ., dr. Oxana Barbăneagră 
Econometrie (curs) 

prof. univ., dr. Ion Pârțachi 
Istoria gândirii economice (curs) 

conf. univ., dr. Diana Ignatiuc 



14.01.2020 

Marţi 

14.40-16.10 
Microeconomie (ex. scris) 

conf. univ., dr. Ghenadie Bejan 

Econometrie (curs) 

prof. univ., dr. Ion Pârțachi 
Econometrie (curs) 

lect. univ. Natalia Șișcan 

16.20-17.50 
Econometrie (curs) 

prof. univ., dr. Ion Pârțachi 
Econometrie (curs) 

lect. univ. Natalia Șișcan 

18.00-19.30 
Economia unităților economice (curs) 

conf. univ., dr. Oxana Barbăneagră 
Asigurări și reasigurări (curs) 

prof. univ., dr. hab. Ludmila Cobzari 
Economie mondială și integrare 

Europeană (ex. oral) 

prof. univ., dr. hab. Zorina Șișcan 19.40-21.10 
Economia unităților economice (curs) 

conf. univ., dr. Oxana Barbăneagră 
Asigurări și reasigurări (curs) 

prof. univ., dr. hab.Ludmila Cobzari 

15.01.2020 

Miercuri 

14.40-16.10 
Macroeconomie (curs) 

conf. univ., dr. Aurelia Tomșa 
Econometrie (curs) 

prof. univ., dr. Ion Pârțachi 
Monedă și credit (curs) 

prof. univ., dr. Oleg Stratulat 

16.20-17.50 
Macroeconomie (curs) 

conf. univ., dr. Aurelia Tomșa 
Econometrie (curs) 

prof. univ., dr. Ion Pârțachi 
Monedă și credit (curs) 

prof. univ., dr. Oleg Stratulat 

18.00-19.30 
Macroeconomie (curs) 

conf. univ., dr. Aurelia Tomșa 
Monedă și credit (curs) 

prof. univ., dr. Oleg Stratulat 
Matematica economică (consultație) 

conf. univ., dr. Vladimir Balcan 

19.40-21.10 
Economia unităților economice (curs) 

conf. univ., dr. Oxana Barbăneagră 
Monedă și credit (curs) 

prof. univ., dr. Oleg Stratulat 
Fiscalitate (curs) 

conf. univ., dr. Denis Vostricov 

16.01.2020 

Joi 

14.40-16.10 
Macroeconomie (curs) 

conf. univ., dr. Aurelia Tomșa 
Econometrie (curs) 

prof. univ., dr. Ion Pârțachi 

14.00 Matematica economică  

(ex. scris) 

conf. univ., dr. Vladimir Balcan 

16.20-17.50 
Macroeconomie (curs) 

conf. univ., dr. Aurelia Tomșa 
Econometrie (curs) 

prof. univ., dr. Ion Pârțachi 
Istoria gândirii economice (curs) 

conf. univ., dr. Diana Ignatiuc 

18.00-19.30 
Macroeconomie(curs) 

conf. univ., dr. Aurelia Tomșa 
Matematica economic (consultație) 

prof. univ., dr. hab. Ion Bunu 

Istoria gândirii economice (curs) 

conf. univ., dr. Diana Ignatiuc 

19.40-21.10 Activitate individuală 
Bazele activității investiționale (curs) 

conf. univ., dr. Ilinca Gorobeț 
Fiscalitate (curs) 

conf. univ., dr. Denis Vostricov 

17.01.2020 

Vineri 

14.40-16.10 Activitate individuală  

Matematica economică 

(ex. scris) 

prof. univ., dr. hab. Ion Bunu 

Bazele activității investiționale (curs) 

prof. univ., dr. hab. Rodica Hîncu 

16.20-17.50 

Istoria gândirii economice 

(consultație) 

conf. univ., dr. Tatiana Bucos 

Bazele activității investiționale (curs) 

prof. univ., dr. hab. Rodica Hîncu 

18.00-19.30 
Finanțe publice (curs) 

conf. univ., dr. Angela Casian 

Economia unităților economice 

(consultație) 

conf. univ., dr. Tatiana Bucos 

Fiscalitate (curs) 

conf. univ., dr. Denis Vostricov 

19.40-21.10 
Finanțe publice (curs) 

conf. univ., dr. Angela Casian 
Bazele activității investiționale (curs) 

conf. univ., dr. Ilinca Gorobeț 
Fiscalitate (curs) 

conf. univ., dr. Denis Vostricov 



18.01.2020 

Sâmbătă 

8.00-9.30 Activitate individuală 
Asigurări și reasigurări (curs) 

prof. univ., dr. hab.Ludmila Cobzari 
Fiscalitate (seminar) 

conf. univ., dr. Denis Vostricov 

9.40-11.10 
Istoria gândirii economice (ex. scris) 

conf. univ., dr. Tatiana Bucos 

Asigurări și reasigurări (curs) 

prof. univ., dr. hab.Ludmila Cobzari 
Fiscalitate (seminar) 

conf. univ., dr. Denis Vostricov 

11.20-12.50 
Istoria gândirii economice (curs) 
conf. univ., dr. Oxana Barbăneagră 

Bazele activității investiționale (curs) 

prof. univ., dr. hab. Rodica Hîncu 

13.30-15.00 
Finanțe publice (curs) 

conf. univ., dr. Angela Casian 
 

Economia unităților economice  

(ex. scris) 

conf. univ., dr. Tatiana Bucos 

Bazele activității investiționale (curs) 

prof. univ., dr. hab. Rodica Hîncu 

15.10-16.40 
Finanțe publice (curs) 

conf. univ., dr. Angela Casian 
Istoria gândirii economice (curs) 

conf. univ., dr. Diana Ignatiuc 

16.50-18.20 
Informatica economică (consultație) 

conf. univ., dr. Anatolie Prisăcasu 
Bazele activității investiționale (curs) 

conf. univ., dr. Ilinca Gorobeț 

Economia unităților economice 

(consultație) 

conf. univ., dr. Diana Ignatiuc 

19.01.2020 

Duminică 

8.00-9.30 Activitate individuală 
Asigurări și reasigurări (curs) 

prof. univ., dr. hab. Ludmila Cobzari 
 

Economia unităților economice  

(ex. scris) 

conf. univ., dr. Diana Ignatiuc 
9.40-11.10 Activitate individuală 

Asigurări și reasigurări (curs) 

prof. univ., dr. hab. Ludmila Cobzari 

11.20-12.50 
Informatica economică (ex. scris) 

conf. univ., dr. Anatolie Prisăcasu 
Bazele activității investiționale (curs) 

conf. univ., dr. Ilinca Gorobeț 
Istoria gândirii economice (seminar) 

conf. univ., dr. Diana Ignatiuc 

13.30-15.00 
Statistica (seminar) 

lect. univ. Lilian Hîncu 
Bazele activității investiționale (curs) 

conf. univ., dr. Ilinca Gorobeț 
Istoria gândirii economice (seminar) 

conf. univ., dr. Diana Ignatiuc 

15.10-16.40 
Statistica (seminar) 

lect. univ. Lilian Hîncu 
Fiscalitate (curs) 

lect. univ., dr. Nadejda Berghe 
Econometrie (curs) 

lect. univ. Natalia Șișcan 

16.50-18.20 Activitate individuală 
Fiscalitate (curs) 

lect. univ., dr. Nadejda Berghe 
Econometrie (curs) 

lect. univ. Natalia Șișcan 

 

 

 

20.01.2020 

Luni 

14.40-16.10 
Finanțe publice (curs) 

conf. univ., dr. Angela Casian 
Asigurări și reasigurări (curs) 

prof. univ., dr. hab. Ludmila Cobzari 
Bazele activității investiționale (curs) 

prof. univ., dr. hab. Rodica Hîncu 

16.20-17.50 
Finanțe publice (curs) 

conf. univ., dr. Angela Casian 
Asigurări și reasigurări (curs) 

prof. univ., dr. hab. Ludmila Cobzari 
Bazele activității investiționale (curs) 

prof. univ., dr. hab. Rodica Hîncu 

18.00-19.30 

Arta comunicării și etica profesională 

(consultație) 

conf. univ., dr. Maria Mancaș 

Istoria gândirii economice (curs) 

conf. univ., dr. Oxana Barbăneagră 
Asigurări și reasigurări (curs) 

conf. univ., dr.Tatiana Dziubețcaia 

19.40-21.10 Activitate individuală 
Istoria gândirii economice (curs) 

conf. univ., dr. Oxana Barbăneagră 
Asigurări și reasigurări (curs) 

conf. univ., dr. Tatiana Dziubețcaia 

21.01.2020 

 
14.40-16.10 

Macroeconomie (curs) 

conf. univ., dr. Aurelia Tomșa 
Monedă și credit (curs) 

prof. univ., dr. Oleg Stratulat 
Bazele activității investiționale (curs) 

prof. univ., dr. hab. Rodica Hîncu 



Marţi 
16.20-17.50 

Macroeconomie (curs) 

conf. univ., dr. Aurelia Tomșa 
Monedă și credit (curs) 

prof. univ., dr. Oleg Stratulat 
Bazele activității investiționale (curs) 

prof. univ., dr. hab. Rodica Hîncu 

18.00-19.30 

Arta comunicării și etica profesională 

(ex. scris) 

conf. univ., dr. Maria Mancaș 

Istoria gândirii economice (curs) 

conf. univ., dr. Oxana Barbăneagră 
Monedă și credit (curs) 

prof. univ., dr. Oleg Stratulat 

19.40-21.10 Activitate individuală 
Istoria gândirii economice (curs) 

conf. univ., dr. Oxana Barbăneagră 
Monedă și credit (curs) 

prof. univ., dr. Oleg Stratulat 

22.01.2020 

Miercuri 

14.40-16.10 
Macroeconomie (seminar) 

conf. univ., dr. Aurelia Tomșa 
Monedă și credit (curs) 

prof. univ., dr. Oleg Stratulat 
Bazele activității investiționale (seminar) 

prof. univ., dr. hab. Rodica Hîncu 

16.20-17.50 
Macroeconomie (seminar) 

conf. univ., dr. Aurelia Tomșa 
Monedă și credit (curs) 

prof. univ., dr. Oleg Stratulat 
Bazele activității investiționale (seminar) 

prof. univ., dr. hab. Rodica Hîncu 

18.00-19.30 Activitate individuală 
Finanțe publice (consultație) 

conf. univ., dr. Rodica Cernit 
Monedă și credit (curs) 

prof. univ., dr. Oleg Stratulat 

19.40-21.10 Activitate individuală 
Bazele activității investiționale (curs) 

conf. univ., dr. Ilinca Gorobeț 
Monedă și credit (curs) 

prof. univ., dr. Oleg Stratulat 

23.01.2020 

Joi 

14.40-16.10 

Economia unităților economice 

(seminar) 

conf. univ., dr. Oxana Barbăneagră 

Finanțe publice (ex. scris) 

conf. univ., dr. Rodica Cernit 
Monedă și credit (curs) 

prof. univ., dr. Oleg Stratulat 

16.20-17.50 

Economia unităților economice 

(seminar) 

conf. univ., dr. Oxana Barbăneagră 

Finanțe publice (ex. scris) 

conf. univ., dr. Rodica Cernit 
Monedă și credit (curs) 

prof. univ., dr. Oleg Stratulat 

18.00-19.30 
Macroeconomie (seminar) 

conf. univ., dr. Aurelia Tomșa 
Monedă și credit (curs) 

prof. univ., dr. Oleg Stratulat 
Asigurări și reasigurări  (curs) 

conf. univ., dr.Tatiana Dziubețcaia 

19.40-21.10 
Macroeconomie (seminar) 

conf. univ., dr. Aurelia Tomșa 
Monedă și credit (curs) 

prof. univ., dr. Oleg Stratulat 
Asigurări și reasigurări (curs) 

conf. univ., dr.Tatiana Dziubețcaia 

24.01.2020 

Vineri 

14.40-16.10 

Economie mondială și integrare 

europeană (curs) 

conf. univ., dr. Larisa Dodu-Gugea 

Istoria gândirii economice (seminar) 
conf. univ., dr. Oxana Barbăneagră 

Monedă și credit (seminar) 

prof. univ., dr. Oleg Stratulat 

16.20-17.50 

Economie mondială și integrare 

europeană (curs) 

conf. univ., dr. Larisa Dodu-Gugea 

Istoria gândirii economic (seminar) 
conf. univ., dr. Oxana Barbăneagră 

Monedă și credit (seminar) 

prof. univ., dr. Oleg Stratulat 

18.00-19.30 
Finanțe publice (curs) 

conf. univ., dr. Angela Casian 
Monedă și credit (seminar) 

prof. univ., dr. Oleg Stratulat 
Asigurări și reasigurări (curs) 

conf. univ., dr.Tatiana Dziubețcaia 

19.40-21.10 
Finanțe publice (curs) 

conf. univ., dr. Angela Casian 
Monedă și credit (seminar) 

prof. univ., dr. Oleg Stratulat 
Asigurări și reasigurări (curs) 

conf. univ., dr. Tatiana Dziubețcaia 



 

   Decanul facultăţii Finanţe 

Doctor habilitat, profesor universitar         Ludmila COBZARI 

 

Şef Secția Studii, Dezvoltare curriculară 

şi Management al Calităţii  

Doctor habilitat, conferenţiar universitar                                     Sergiu BACIU 

 

25.01.2020 

Sîmbătă 

8.00-9.30 

Economie mondială și integrare 

europeană (seminar) 

conf. univ., dr. Larisa Dodu-Gugea 

Asigurări și reasigurări (seminar) 

prof. univ., dr. hab.Ludmila Cobzari 
Econometrie (curs) 

lect. univ. Natalia Șișcan 

9.40-11.10 

Economie mondială și integrare 

europeană (seminar) 

conf. univ., dr. Larisa Dodu-Gugea 

Asigurări și reasigurări (seminar) 

prof. univ., dr. hab.Ludmila Cobzari 
Econometrie (curs) 

lect. univ. Natalia Șișcan 

11.20-12.50 
Finanțe publice (seminar) 

conf. univ., dr. Angela Casian 
Fiscalitate (curs) 

lect. univ., dr. Nadejda Berghe 
Asigurări și reasigurări (curs) 

conf. univ., dr. Tatiana Dziubețcaia 

13.30-15.00 
Finanțe publice (seminar) 

conf. univ., dr. Angela Casian 
Fiscalitate (curs) 

lect. univ., dr. Nadejda Berghe 
Asigurări și reasigurări (curs) 

conf. univ., dr. Tatiana Dziubețcaia 

15.10-16.40 Activitate individuală 
Bazele activității investiționale (curs) 

conf. univ., dr. Ilinca Gorobeț 
Activitate individuală 

16.50-18.20 Activitate individuală 
Bazele activității investiționale (curs) 

conf. univ., dr. Ilinca Gorobeț 
Activitate individuală 

26.01.2020 

Duminică 

8.00-9.30 Activitate individuală 

Bazele activității investiționale 

(seminar) 

conf. univ., dr. Ilinca Gorobeț 

Econometrie (seminar) 

lect. univ. Natalia Șișcan 

9.40-11.10 Activitate individuală 

Bazele activității investiționale 

(seminar) 

conf. univ., dr. Ilinca Gorobeț 

Econometrie (seminar) 

lect. univ. Natalia Șișcan 

11.20-12.50 

Economie mondială și integrare 

europeană (curs) 

conf. univ., dr. Larisa Dodu-Gugea 

Fiscalitate (seminar) 

lect. univ., dr. Nadejda Berghe 
Asigurări și reasigurări (seminar) 

conf. univ., dr. Tatiana Dziubețcaia 

13.30-15.00 

Economie mondială și integrare 

europeană (curs) 

conf. univ., dr. Larisa Dodu-Gugea 

Fiscalitate (seminar) 

lect. univ., dr. Nadejda Berghe 
Asigurări și reasigurări (seminar) 

conf. univ., dr. Tatiana Dziubețcaia 


