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Prim Prorector cu activitate didactică                                     sesiunii de iarnă pentru studenţii anului III (4 ani), semestrul VI, 
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_____________________  Ala COTELNIC                                     a facultăţii “FINANŢE” specialitatea “Finanţe şi Bănci” 

                                          

“___”_________________ 2021                                                   Începutul sesiunii 20 februarie 2021 

 

ZIUA Ora FB – 181 (rom) 4 ani (st. 31) FBr – 192 (rom) 3 ani (st. 55) FBr – 193 (rus) 3 ani (st. 17) 

20.02.2021 

Sâmbătă 

11.20-12.50 
Creditare bancară (curs online) 

conf. univ., dr. Larisa Mistrean 
Activitate individuală 

13.30 

Management bancar   

(consultație online, platforma MOODLE) 

prof. univ., dr. hab. Angela Secrieru 

Activitate individuală 

Metode şi tehnici fiscale  

(consultație online, platforma MOODLE) 

 conf. univ., dr. Nadejda Chicu 

15.10-16.40 
Creditare bancară (curs online) 

conf. univ., dr. Larisa Mistrean 

Management  (curs online) 

conf. univ., dr. Ghenadie Şavga 

16.50-18.20 
Creditare bancară (curs online) 

conf. univ., dr. Larisa Mistrean 

Management  (curs online) 

conf. univ., dr. Ghenadie Şavga 

21.02.2021 

Duminică 

9.00 

Management bancar   

(examen scris online, platforma MOODLE) 

prof. univ., dr. hab. Angela Secrieru 

Activitate individuală 

Metode şi tehnici fiscale   

(examen scris online, platforma MOODLE) 

conf. univ., dr. Nadejda Chicu 

11.20 

Asigurări şi protecţie socială  

(consultație online, platforma ZOOM) 

lect. univ., dr. Tatiana Moroi 

Bazele funcţionării pieţelor de capital   

(consultație online, platforma MOODLE) 

conf. univ., dr. Victoria Cociug 

Finanţele întreprinderii   
(consultație online, platforma MOODLE) 

conf. univ., dr. Iulia Suvorova 

13.30-15.00 
Creditare bancară (curs online) 

conf. univ., dr. Larisa Mistrean 

Management  (curs online) 

conf. univ., dr. Ghenadie Şavga 

15.10-16.40 
Creditare bancară (curs online) 

conf. univ., dr. Larisa Mistrean 

Management  (curs online) 

conf. univ., dr. Ghenadie Şavga 

16.50-18.20 Activitate individuală 

Metode şi tehnici fiscale  

(consultație online, platforma MOODLE) 

lect. univ., dr. Nadejda Berghe 

Gestiunea financiară a întreprinderii  

(curs online) 

conf. univ., dr. Iulia Suvorova 

 

 

 

22.02.2021 

Luni 

14.40-16.10 
Creditare bancară (curs online) 

conf. univ., dr. Larisa Mistrean 

Finanţele întreprinderii   
(examen scris online, platforma MOODLE) 

conf. univ., dr. Iulia Suvorova 

16.20-17.50 

Asigurări şi protecţie socială  

(examen scris online, platforma ZOOM) 

lect. univ., dr. Tatiana Moroi 

Bazele funcţionării pieţelor de capital   

(examen scris online, platforma MOODLE) 

conf. univ., dr. Victoria Cociug 

Contabilitate financiară  

(consultație online, platforma MOODLE) 

conf. univ., dr. Mihail Gherasimov 



18.00-19.30 
Preţuri şi tarife (curs online) 

conf. univ., dr. Ana Gumovschi 

Management bancar (curs online) 

conf. univ., dr. Ilinca Gorobeţ  

19.40-21.10 
Preţuri şi tarife (curs online) 

conf. univ., dr. Ana Gumovschi 

Management bancar (curs online) 

conf. univ., dr. Ilinca Gorobeţ 

23.02.2021 

Marţi 

 

14.40 Marketing  

(consultație online, platforma MOODLE) 

conf. univ., dr. Profira Cristafovici 

14.40  Metode şi tehnici fiscale  

(examen scris online, platforma MOODLE) 

lect. univ., dr. Nadejda Berghe 

15.00  Contabilitate financiară  

(examen scris online, platforma MOODLE) 

conf. univ., dr. Mihail Gherasimov 

16.20-17.50 Activitate individuală 
Marketing  

(consultație online, platforma MOODLE) 

conf. univ., dr. Profira Cristafovici 

Bazele funcţionării pieţelor de capital   

(consultație online, platforma MOODLE) 

conf. univ., dr. Svetlana Biloocaia 

18.00-19.30 Activitate individuală 
Management bancar (curs online) 

conf. univ., dr. Victoria Cociug 

Management bancar (curs online) 

conf. univ., dr. Ilinca Gorobeţ 

19.40-21.10 Activitate individuală 
Management bancar (curs online) 

conf. univ., dr. Victoria Cociug 

Management bancar (curs online) 

conf. univ., dr. Ilinca Gorobeţ 

24.02.2021 

Miercuri 

14.40 

Marketing (examen scris online, platforma 

GOOGLE Classroom) 

conf. univ., dr. Profira Cristafovici 

Contabilitate financiară  

(consultație online, platforma ZOOM) 

conf. univ., dr. Maia Bajan   

Bazele funcţionării pieţelor de capital   

(examen scris online, platforma MOODLE) 

conf. univ., dr. Svetlana Biloocaia 

16.20-17.50 Activitate individuală 

Marketing  (examen scris online, platforma 

GOOGLE Classroom) 

conf. univ., dr. Profira Cristafovici 

Marketing  

(consultație online, platforma ZOOM) 

lect. univ., dr. Elena Railean 

18.00-19.30 Activitate individuală 
Management bancar (curs online) 

conf. univ., dr. Victoria Cociug 

Management bancar (curs online) 

conf. univ., dr. Ilinca Gorobeţ 

19.40-21.10 Activitate individuală 
Management bancar (curs online) 

conf. univ., dr. Victoria Cociug 

Management bancar (curs online) 

conf. univ., dr. Ilinca Gorobeţ 

25.02.2021 

Joi 

14.40 

Finanţele întreprinderii   
(consultație online, platforma ZOOM) 

prof. univ., dr. hab. Ludmila Cobzari 

Marketing  

(examen scris online, platforma ZOOM) 

lect. univ., dr. Elena Railean 

16.20-17.50 Activitate individuală 

Contabilitate financiară  

(examen scris online, platforma MOODLE) 

conf. univ., dr. Maia Bajan 

Activitate bancară   

(consultație online, platforma MOODLE) 

conf. univ., dr. Ilinca Gorobeţ 

18.00-19.30 Activitate individuală 
Management bancar (curs online) 

conf. univ., dr. Victoria Cociug 

Management  (curs online) 

conf. univ., dr. Ghenadie Şavga 

19.40-21.10 Activitate individuală 
Management bancar (curs online) 

conf. univ., dr. Victoria Cociug 

Management  (curs online) 

conf. univ., dr. Ghenadie Şavga 

 

 

26.02.2021 

Vineri 

14.40 

Finanţele întreprinderii   
(examen scris online, platforma ZOOM, email) 

prof. univ., dr. hab. Ludmila Cobzari 

Activitate bancară   

(examen scris online, platforma MOODLE) 

conf. univ., dr. Ilinca Gorobeţ 

16.20-17.50 Activitate individuală 

16.20 Activitate bancară   

(consultație online, platforma MOODLE) 

prof. univ., dr. Oleg Stratulat 

Gestiunea financiară a întreprinderii (curs 

online) 

conf. univ., dr. Iulia Suvorova 



18.00-19.30 Activitate individuală 
Management bancar (curs online) 

conf. univ., dr. Victoria Cociug 

Preţuri şi tarife (curs online) 

conf. univ., dr. Ana Gumovschi 

19.40-21.10 Activitate individuală 
Management bancar (curs online) 

conf. univ., dr. Victoria Cociug 

Preţuri şi tarife (curs online) 

conf. univ., dr. Ana Gumovschi 

27.02.2021 

Sâmbătă 

8.00-9.30 Activitate individuală Activitate individuală 
Preţuri şi tarife (curs online) 

conf. univ., dr. Ana Gumovschi 

9.40-11.10 Activitate individuală 10.00 Activitate bancară   

(examen scris online, platforma MOODLE) 

prof. univ., dr. Oleg Stratulat 

Preţuri şi tarife (curs online) 

conf. univ., dr. Ana Gumovschi 

11.20-12.50 Activitate individuală 
Management bancar (curs online) 

conf. univ., dr. Ilinca Gorobeţ 

13.30-15.00 
Creditare bancară (curs online) 

conf. univ., dr. Larisa Mistrean 

Management bancar (curs online) 

conf. univ., dr. Ilinca Gorobeţ 

15.10-16.40 
Creditare bancară (curs online) 

conf. univ., dr. Larisa Mistrean 

Management  (curs online) 

conf. univ., dr. Ghenadie Şavga 

16.50-18.20 
Management  (curs online) 

prof. univ., dr. Vadim Cojocaru 

Management  (curs online) 

conf. univ., dr. Ghenadie Şavga 

28.02.2021 

Duminică 

 

9.40-11.10 Activitate individuală 
Creditare bancară (seminar online) 

conf. univ., dr. Larisa Mistrean 
Activitate individuală 

11.20-12.50 Activitate individuală 
Creditare bancară (seminar online) 

conf. univ., dr. Larisa Mistrean 

Management bancar (curs online) 

conf. univ., dr. Ilinca Gorobeţ 

13.30-15.00 
Creditare bancară (seminar online) 

conf. univ., dr. Larisa Mistrean 

Management bancar (curs online) 

conf. univ., dr. Victoria Cociug 

Management bancar (curs online) 

conf. univ., dr. Ilinca Gorobeţ 

15.10-16.40 
Creditare bancară (seminar online) 

conf. univ., dr. Larisa Mistrean 

Management bancar (curs online) 

conf. univ., dr. Victoria Cociug 

Management  (seminar online) 

conf. univ., dr. Ghenadie Şavga 

16.50-18.20 Activitate individuală Activitate individuală 
Management  (seminar online) 

conf. univ., dr. Ghenadie Şavga 

01.03.2021 

Luni 

14.40-16.10 
Management  (curs online) 

prof. univ., dr. Vadim Cojocaru 

Operaţiuni bancare (curs online) 

conf. univ., dr. Larisa Mistrean 

16.20-17.50 
Management  (curs online) 

prof. univ., dr. Vadim Cojocaru 

Operaţiuni bancare (curs online) 

conf. univ., dr. Larisa Mistrean 

18.00-19.30 
Preţuri şi tarife (curs online) 

conf. univ., dr. Ana Gumovschi 

Management bancar (seminar online) 

conf. univ., dr. Ilinca Gorobeţ 

19.40-21.10 
Preţuri şi tarife (curs online) 

conf. univ., dr. Ana Gumovschi 

Management bancar (seminar online) 

conf. univ., dr. Ilinca Gorobeţ 

02.03.2021 

Marţi 

14.40-16.10 
Gestiunea financiară a întreprinderii (curs online) 

prof. univ., dr. hab. Ludmila Cobzari 

Operaţiuni bancare (curs online) 

conf. univ., dr. Larisa Mistrean 

16.20-17.50 
Gestiunea financiară a întreprinderii (curs online) 

prof. univ., dr. hab. Ludmila Cobzari 

Operaţiuni bancare (curs online) 

conf. univ., dr. Larisa Mistrean 

18.00-19.30 
Preţuri şi tarife (curs online) 

conf. univ., dr. Ana Gumovschi 
Activitate individuală 



19.40-21.10 
Preţuri şi tarife (curs online) 

conf. univ., dr. Ana Gumovschi 
Activitate individuală 

 

 

03.03.2021 

Miercuri 

14.40-16.10 
Gestiunea financiară a întreprinderii (curs online) 

prof. univ., dr. hab. Ludmila Cobzari 

Gestiunea financiară a întreprinderii  

(curs online) 

conf. univ., dr. Iulia Suvorova 

16.20-17.50 
Gestiunea financiară a întreprinderii (curs online) 

prof. univ., dr. hab. Ludmila Cobzari 

Gestiunea financiară a întreprinderii  

(curs online) 

conf. univ., dr. Iulia Suvorova 

18.00-19.30 
Preţuri şi tarife (curs online) 

conf. univ., dr. Ana Gumovschi 
Activitate individuală 

19.40-21.10 
Preţuri şi tarife (curs online) 

conf. univ., dr. Ana Gumovschi 
Activitate individuală 

04.03.2021 

Joi 

14.40-16.10 
Gestiunea financiară a întreprinderii (curs online) 

prof. univ., dr. hab. Ludmila Cobzari 

Operaţiuni bancare (curs online) 

conf. univ., dr. Larisa Mistrean 

16.20-17.50 
Gestiunea financiară a întreprinderii (curs online) 

prof. univ., dr. hab. Ludmila Cobzari 

Operaţiuni bancare (curs online) 

conf. univ., dr. Larisa Mistrean 

18.00-19.30 Activitate individuală 
Management bancar (seminar online) 

conf. univ., dr. Victoria Cociug 

Preţuri şi tarife (curs online) 

conf. univ., dr. Ana Gumovschi 

19.40-21.10 Activitate individuală 
Management bancar (seminar online) 

conf. univ., dr. Victoria Cociug 

Preţuri şi tarife (curs online) 

conf. univ., dr. Ana Gumovschi 

05.03.2021 

Vineri 

14.40-16.10 
Gestiunea financiară a întreprinderii (curs online) 

prof. univ., dr. hab. Ludmila Cobzari 
Activitate individuală 

16.20-17.50 
Gestiunea financiară a întreprinderii (curs online) 

prof. univ., dr. hab. Ludmila Cobzari 
Activitate individuală 

18.00-19.30 
Management  (curs online) 

prof. univ., dr. Vadim Cojocaru 
Activitate individuală 

06.03.2021 

Sâmbătă 

11.20-12.50 
Management  (curs online) 

prof. univ., dr. Vadim Cojocaru 
Activitate individuală 

13.30-15.00 
Management  (curs online) 

prof. univ., dr. Vadim Cojocaru 
Activitate individuală 

15.10-16.40 Activitate individuală Activitate individuală 
Gestiunea financiară a întreprinderii  

(curs online) 

conf. univ., dr. Iulia Suvorova 

16.50-18.20 Activitate individuală Activitate individuală 
Gestiunea financiară a întreprinderii 

 (curs online) 

conf. univ., dr. Iulia Suvorova 

07.03.2021 

Duminică 
11.20-12.50 

Management  (curs online) 

prof. univ., dr. Vadim Cojocaru 

Gestiunea financiară a întreprinderii  

(curs online) 

conf. univ., dr. Iulia Suvorova 



 

   Decanul facultăţii Finanţe 

profesor universitar         Ludmila COBZARI 

 

Şef Secția Studii,  

Dezvoltare curriculară şi Management al Calităţii  

Doctor, conferenţiar universitar                  Lucia CEPRAGA   

 
13.30-15.00 

Management  (curs online) 

prof. univ., dr. Vadim Cojocaru 

Gestiunea financiară a întreprinderii  

(curs online) 

conf. univ., dr. Iulia Suvorova 

15.10-16.40 Activitate individuală Activitate individuală 
Preţuri şi tarife (curs online) 

conf. univ., dr. Ana Gumovschi 

16.50-18.20 Activitate individuală Activitate individuală 
Preţuri şi tarife (curs online) 

conf. univ., dr. Ana Gumovschi 

08.03.2021 

Luni 
 ZZIIUUAA  IINNTTEERRNNAAȚȚIIOONNAALLĂĂ  AA  FFEEMMEEIIII  

09.03.2021 

Marţi 

14.40-16.10 

Gestiunea financiară a întreprinderii 

(seminar online) 

prof. univ., dr. hab. Ludmila Cobzari 

Preţuri şi tarife (seminar online) 

conf. univ., dr. Ana Gumovschi 

Operaţiuni bancare (curs online) 

conf. univ., dr. Larisa Mistrean 

16.20-17.50 

Gestiunea financiară a întreprinderii 

(seminar online) 

prof. univ., dr. hab. Ludmila Cobzari 

Preţuri şi tarife (seminar online) 

conf. univ., dr. Ana Gumovschi 

Operaţiuni bancare (curs online) 

conf. univ., dr. Larisa Mistrean 

18.00-19.30 
Preţuri şi tarife (seminar online) 

conf. univ., dr. Ana Gumovschi 

Gestiunea financiară a întreprinderii 

(seminar online) 

prof. univ., dr. hab. Ludmila Cobzari 

Gestiunea financiară a întreprinderii (seminar 

online) 

conf. univ., dr. Iulia Suvorova 

19.40-21.10 
Preţuri şi tarife (seminar online) 

conf. univ., dr. Ana Gumovschi 

Gestiunea financiară a întreprinderii 

(seminar online) 

prof. univ., dr. hab. Ludmila Cobzari 

Gestiunea financiară a întreprinderii (seminar 

online) 

conf. univ., dr. Iulia Suvorova 

10.03.2021 

Miercuri 

14.40-16.10 Activitate individuală 
Management  (seminar online) 

prof. univ., dr. Vadim Cojocaru 

Operaţiuni bancare (seminar online) 

conf. univ., dr. Larisa Mistrean 

16.20-17.50 Activitate individuală 
Management  (seminar online) 

prof. univ., dr. Vadim Cojocaru 

Operaţiuni bancare (seminar online) 

conf. univ., dr. Larisa Mistrean 

18.00-19.30 
Management  (seminar online) 

prof. univ., dr. Vadim Cojocaru 
Activitate individuală 

Preţuri şi tarife (seminar online) 

conf. univ., dr. Ana Gumovschi 

19.40-21.10 
Management  (seminar online) 

prof. univ., dr. Vadim Cojocaru 
Activitate individuală 

Preţuri şi tarife (seminar online) 

conf. univ., dr. Ana Gumovschi 


