
“APROB”                                                O R A R U L    
Prim-prorector                   pentru  studenţii facultăţii “FINANŢE”  specialităţii „FINANŢE ŞI BĂNCI” 
Prorector cu activitate didactică             
conf. univ., dr. ________ Angela CASIAN                     anul III, învăţământ cu frecvenţă, anul universitar 2022-2023 
“___”______________________ 2022                         

 SEMESTRUL  I                            
 

Ziua Ora FB-201 
(rom)  28 st. 

FB-202 
(rom)  21 st. 

FB-204 
(eng)  8 st. 

FB-205 
(rus) 14 st. 

L
U

N
I 

8.00- 
9.30 Activitate individuală Activitate individuală 

Gestiunea financiară a 
întreprinderii (curs)  

conf. univ., dr.  
Eugenia Bușmachiu 

Management (curs)  
conf. univ., dr. 

 Ghenadie Șavga 

9.40- 
11.10 

Gestiunea financiară a întreprinderii  
(curs)  

conf. univ., dr. Nadejda Botnari 

Gestiunea financiară a 
întreprinderii (seminar)  

conf. univ., dr.  
Eugenia Bușmachiu 

Management (seminar)  
conf. univ., dr. 

 Ghenadie Șavga 

11.20-
12.50 

Sisteme complexe de finanțare a investițiilor  
(curs)  

conf. univ., dr. Ana Gumovschi 

Marketing  
(curs)  

conf. univ., dr.   
Georgeta Zgherea 

Dreptul afacerilor  
(curs)  

lect. univ., dr. 
 Elena Ciochina 

13.00-
14.30 Activitate individuală 

Operațiuni bancare 
(seminar)  
lect. univ.  

Natalia Costova 
 

Marketing  
(seminar)  

conf. univ., dr.   
Georgeta Zgherea 

Activitate individuală 

14.40-
16.10 Activitate individuală Activitate individuală Activitate individuală Activitate individuală 



M
A

R
Ț

I 

8.00- 
9.30 

Analiza situațiilor 
financiare  
(seminar)  

conf. univ., dr.  
Nelea Chirilov 

Activitate individuală Activitate individuală 
Marketing (curs) 

conf. univ., dr.  
Georgeta Zgherea 

9.40- 
11.10 

Marketing  
(curs) 

conf. univ., dr. Oxana Savciuc 

Prețuri și tarife (curs)  
conf. univ., dr.  

Svetlana Biloocaia 

Marketing (seminar) 
conf. univ., dr.  

Georgeta Zgherea 

11.20-
12.50 

Management  (curs)  
conf. univ., dr. Mariana Șendrea 

Prețuri și tarife (seminar)  
conf. univ., dr.  

Svetlana Biloocaia 

Gestiunea financiară a 
întreprinderii  

(curs)  
conf. univ., dr.  
Iulia Suvorova 

13.00-
14.30 

Analiza situațiilor financiare  
(curs)  

conf. univ., dr. Nelea Chirilov 
Activitate individuală 

Gestiunea financiară a 
întreprinderii  

(seminar)  
conf. univ., dr.  
Iulia Suvorova 

14.40-
16.10 Activitate individuală 

Analiza situațiilor 
financiare  
(seminar)  

conf. univ., dr.  
Nelea Chirilov 

Activitate individuală Activitate individuală 

M
IE

R
C

U
R

I 8.00- 
9.30 

Dreptul afacerilor (seminar) 
lect. univ., dr. 

Maria Grîu-Panțureac  

Management   
(seminar)  
lect. univ. 

Mariana Habașescu 

Activitate individuală 
Analiza situațiilor 
financiare (curs)  
conf. univ., dr.  
Nelea Chirilov 

9.40- 
11.10 

Management   
(seminar)  
lect. univ. 

Mariana Habașescu 

Dreptul afacerilor 
(seminar)  

lect. univ., dr. 
Maria Grîu-Panțureac 

Management  
(curs)  

lect. univ., dr. 
 Natalia Țîmbaliuc 

Analiza situațiilor 
financiare (seminar)  

conf. univ., dr.  
Nelea Chirilov 



11.20-
12.50 

Operațiuni bancare (curs) conf. univ., dr.  
Larisa Mistrean 

Management  
(seminar)  

lect. univ., dr. 
 Natalia Țîmbaliuc 

Dreptul afacerilor 
(seminar)  

lect. univ., dr. 
 Elena Ciochina 

13.00-
14.30 

Operațiuni bancare 
(seminar)  

conf. univ., dr. 
Larisa Mistrean 

Activitate individuală 

Gestiunea investițională a 
Societăților pe acțiuni 

(curs) 
 conf. univ., dr.  
Mariana Bunu 

Activitate individuală 

14.40-
16.10 Activitate individuală Activitate individuală 

Gestiunea investițională a 
Societăților pe acțiuni 

(seminar) 
 conf. univ., dr.  
Mariana Bunu 

Activitate individuală 

JO
I 

8.00- 
9.30 Activitate individuală Activitate individuală Activitate individuală Activitate individuală 

9.40- 
11.10 

Gestiunea financiară a 
întreprinderii  

(seminar)  
conf. univ., dr.  

Nadejda Botnari 

Marketing  
(seminar) 
lect. univ. 

Jomir Eudochia 

Operațiuni bancare  
(curs)  

conf. univ., dr.  
Larisa Mistrean 

 

Sisteme complexe de 
finanțare a investițiilor 

(curs)  
conf. univ., dr.  

Ana Gumovschi 

11.20-
12.50 

Marketing  
(seminar) 
lect. univ. 

Jomir Eudochia 

Gestiunea financiară a 
întreprinderii  

(seminar)  
conf. univ., dr.  

Nadejda Botnari 

Operațiuni bancare  
(seminar)  

conf. univ., dr.  
Larisa Mistrean 

Sisteme complexe de 
finanțare a investițiilor 

(seminar)  
conf. univ., dr.  

Ana Gumovschi 

13.00-
14.30 Activitate individuală Activitate individuală Activitate individuală 

Operațiuni bancare  
(curs)  

conf. univ., dr.  
Larisa Mistrean 



 
 
 
Decana facultăţii 
Doctor habilitat, profesoară universitară                                               Ludmila COBZARI 

 
Şefa Secției Studii,  
Dezvoltare curriculară şi Management al Calităţii  
 
 

 
 

14.40-
16.10 Activitate individuală Activitate individuală Activitate individuală 

Operațiuni bancare  
(seminar)  

conf. univ., dr.  
Larisa Mistrean 

V
IN

E
R

I 

8.00- 
9.30 

Dreptul afacerilor (curs)  
lect. univ., dr. Maria Grîu-Panțureac  Activitate individuală Activitate individuală 

9.40- 
11.10 

Sisteme complexe de 
finanțare a investițiilor 

(seminar)  
lect. univ. Natalia Costova 

Activitate individuală 
Dreptul afacerilor  

(curs)  
conf. univ., dr. hab.  

Olesea Plotnic 
Activitate individuală 

11.20-
12.50 Activitate individuală 

Sisteme complexe de 
finanțare a investițiilor 

(seminar)  
lect. univ. Natalia Costova 

Dreptul afacerilor 
(seminar)  

conf. univ., dr. hab.  
Olesea Plotnic 

Activitate individuală 

13.00-
14.30 Activitate individuală Activitate individuală Activitate individuală Activitate individuală 
14.40-
16.10 Activitate individuală Activitate individuală Activitate individuală Activitate individuală 
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	FB-201
	(rom)  28 st.
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	LUNI
	Activitate individuală
	Activitate individuală
	Eugenia Bușmachiu
	 Ghenadie Șavga
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	Eugenia Bușmachiu
	 Ghenadie Șavga
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	(curs) 
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	Dreptul afacerilor 
	(curs) 
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	 Elena Ciochina
	Activitate individuală
	Operațiuni bancare (seminar) 
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	Activitate individuală
	Activitate individuală
	Activitate individuală
	Activitate individuală
	Activitate individuală

	MARȚI
	conf. univ., dr. 
	Nelea Chirilov
	Activitate individuală
	Activitate individuală
	conf. univ., dr. 
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	conf. univ., dr. Oxana Savciuc
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	Activitate individuală
	conf. univ., dr. 
	Nelea Chirilov
	Activitate individuală
	Activitate individuală

	MIERCURI
	Dreptul afacerilor (seminar) lect. univ., dr.
	Maria Grîu-Panțureac 
	lect. univ.
	Mariana Habașescu
	Activitate individuală
	Analiza situațiilor financiare (curs) 
	conf. univ., dr. 
	Nelea Chirilov
	lect. univ.
	Mariana Habașescu
	Dreptul afacerilor (seminar) 
	lect. univ., dr.
	Maria Grîu-Panțureac
	 Natalia Țîmbaliuc
	Analiza situațiilor financiare (seminar) 
	conf. univ., dr. 
	Nelea Chirilov
	Operațiuni bancare (curs) conf. univ., dr. 
	Larisa Mistrean
	 Natalia Țîmbaliuc
	Dreptul afacerilor (seminar) 
	lect. univ., dr.
	 Elena Ciochina
	Operațiuni bancare (seminar) 
	conf. univ., dr.
	Larisa Mistrean
	Activitate individuală
	Gestiunea investițională a Societăților pe acțiuni (curs)
	 conf. univ., dr. 
	Mariana Bunu
	Activitate individuală
	Activitate individuală
	Activitate individuală
	Gestiunea investițională a Societăților pe acțiuni (seminar)
	 conf. univ., dr. 
	Mariana Bunu
	Activitate individuală

	JOI
	Activitate individuală
	Activitate individuală
	Activitate individuală
	Activitate individuală
	conf. univ., dr. 
	Nadejda Botnari
	lect. univ.
	Jomir Eudochia
	Operațiuni bancare 
	(curs) 
	conf. univ., dr. 
	Larisa Mistrean
	Sisteme complexe de finanțare a investițiilor (curs) 
	conf. univ., dr. 
	Ana Gumovschi
	lect. univ.
	Jomir Eudochia
	conf. univ., dr. 
	Nadejda Botnari
	Operațiuni bancare 
	(seminar) 
	conf. univ., dr. 
	Larisa Mistrean
	Sisteme complexe de finanțare a investițiilor (seminar) 
	conf. univ., dr. 
	Ana Gumovschi
	Activitate individuală
	Activitate individuală
	Activitate individuală
	Operațiuni bancare 
	(curs) 
	conf. univ., dr. 
	Larisa Mistrean
	Activitate individuală
	Activitate individuală
	Activitate individuală
	Operațiuni bancare 
	(seminar) 
	conf. univ., dr. 
	Larisa Mistrean

	VINERI
	Dreptul afacerilor (curs) 
	lect. univ., dr. Maria Grîu-Panțureac 
	Activitate individuală
	Activitate individuală
	Sisteme complexe de finanțare a investițiilor
	(seminar) 
	lect. univ. Natalia Costova
	Activitate individuală
	Dreptul afacerilor 
	(curs) 
	conf. univ., dr. hab. 
	Olesea Plotnic
	Activitate individuală
	Activitate individuală
	Sisteme complexe de finanțare a investițiilor
	(seminar) 
	lect. univ. Natalia Costova
	Dreptul afacerilor (seminar) 
	conf. univ., dr. hab. 
	Olesea Plotnic
	Activitate individuală
	Activitate individuală
	Activitate individuală
	Activitate individuală
	Activitate individuală
	Activitate individuală
	Activitate individuală
	Activitate individuală
	Activitate individuală


