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  SEMESTRUL  I                            

 

Ziua Ora FB-211 
(rom)  26 st. 

FB-212 
(rom)  25 st. 

FB-214 
(eng)  9 st. 

FB-215 
(rus) 20 st. 

L
U

N
I 

8.00- 
9.30 Activitate individuală Activitate individuală 

Politologie (curs)  
lect. univ., dr.  
Galina Țurcan 

Econometrie (curs) 
 conf. univ., dr.   

Vladimir Balcan 

9.40- 
11.10 Activitate individuală Activitate individuală 

Econometrie (curs) 
 conf. univ., dr.   

Simion Mija 

Asigurari și reasigurări  
(curs)  

conf. univ., dr.  
Tatiana Dziubețcaia 

11.20-
12.50 

Piețe de capital (curs)  
conf. univ., dr. Victoria Cociug 

Tehnici de comunicare 
financiar-bancară  
(în limba engleză) 

(seminar) 
lect. univ.  

Svetlana Apachiță  

Asigurari și reasigurări  
(seminar)  

conf. univ., dr.  
Tatiana Dziubețcaia 

13.00-
14.30 

Geoeconomie (curs)  
conf. univ., dr.  
Mihai Hachi 

Bazele contabilității   
(seminar)  

lect. univ. Stela Caraman  
Activitate individuală Activitate individuală 



14.40-
16.10 

s. impară 
Geoeconomie 

 (seminar)  
conf. univ., dr.  
Mihai Hachi 

Piețe de capital  
(seminar)  

lect. univ. Natalia Costova 
 

Activitate individuală Activitate individuală 

M
A

R
Ț

I 

8.00- 
9.30 

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

9.40- 
11.10 

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

Moneda și credit (seminar)  
prof. univ., dr.  
Oleg Stratulat 

Activitate individuală 

s. impară 
Geoeconomie 

 (seminar)  
conf. univ., dr.  
Mihai Hachi 

11.20-
12.50 

Bazele contabilității  (curs)  
conf. univ., dr. Liliana Lazari 

Piețe de capital (curs)  
conf. univ., dr.  
Mariana Bunu 

Geoeconomie (curs)  
conf. univ., dr.  
Mihai Hachi 

13.00-
14.30 

Moneda și credit (seminar)  
prof. univ., dr.  
Oleg Stratulat 

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

Piețe de capital (seminar)  
conf. univ., dr.  
Mariana Bunu 

Piețe de capital (curs)  
conf. univ., dr. hab. 
Viorica Lopotenco 

14.40-
16.10 Activitate individuală Activitate individuală Activitate individuală 

Piețe de capital (seminar)  
conf. univ., dr. hab. 
Viorica Lopotenco 

M
IE

R
C

U
R

I 

8.00- 
9.30 Activitate individuală Activitate individuală Activitate individuală 

Fiscalitate (curs)  
conf. univ., dr.  
Nadejda Chicu 

9.40- 
11.10 

Bazele contabilității   
(seminar)  

lect. univ. Stela Caraman  

Politologie (curs)  
conf. univ., dr.  

Valeriu Sainsus 

Bazele contabilității (curs) 
conf. univ., dr. Lica Erhan 

Fiscalitate (seminar)  
conf. univ., dr.  
Nadejda Chicu 

11.20-
12.50 

Fiscalitate (curs)  
conf. univ., dr. Corina Bulgac 

Bazele contabilității 
(seminar) 

conf. univ., dr. Lica Erhan 

Moneda și credit (curs)  
prof. univ., dr.  
Oleg Stratulat 



13.00-
14.30 

Moneda și credit (curs)  
prof. univ., dr. Oleg Stratulat 

Asigurari și reasigurări  
(curs)  

conf. univ., dr.  
Tatiana Dziubețcaia 

Activitate individuală 

14.40-
16.10 Activitate individuală Activitate individuală 

Asigurari și reasigurări  
(seminar)  

conf. univ., dr.  
Tatiana Dziubețcaia 

Activitate individuală 

JO
I 

8.00- 
9.30 

Asigurări și reasigurări (curs)  
prof. univ., dr. hab. Ludmila Cobzari Activitate individuală Activitate individuală 

9.40- 
11.10 

Asigurări și reasigurări 
(seminar)  

prof. univ., dr. hab.  
Ludmila Cobzari 

Fiscalitate (seminar)  
conf. univ., dr.  
Corina Bulgac 

Fiscalitate  
(curs)  

conf. univ., dr.  
Denis Vostricov 

Moneda și credit 
(seminar)  

prof. univ., dr.  
Oleg Stratulat 

11.20-
12.50 

Fiscalitate (seminar)  
conf. univ., dr.  
Corina Bulgac 

Asigurări și reasigurări 
(seminar)  

prof. univ., dr. hab. 
Ludmila Cobzari 

Fiscalitate  
(seminar)  

conf. univ., dr.  
Denis Vostricov 

Bazele contabilității  
(curs)  

conf. univ., dr.  
Mihail Gherasimov 

13.00-
14.30 

Piețe de capital  
(seminar)  

lect. univ. Natalia Costova 

s. impară 
Politologie (seminar)  

conf. univ., dr.  
Valeriu Sainsus 

s. pară 
Politologie (seminar)  

lect. univ., dr.  
Galina Țurcan 

Activitate individuală 

14.40-
16.10 Activitate individuală Activitate individuală Activitate individuală Activitate individuală 

V
IN

E
R

I 8.00- 
9.30 Activitate individuală Activitate individuală Activitate individuală Activitate individuală 

9.40- 
11.10 Activitate individuală Activitate individuală 

Econometrie  
(seminar) 

 lect. univ. Natalia Șișcan 
Activitate individuală 



 
Decana facultăţii 
Doctor habilitat, profesoară universitară                                                  Ludmila COBZARI 
 
Şefa Secției Studii,  
Dezvoltare curriculară şi Management al Calităţii  

 
 

11.20-
12.50 Activitate individuală Activitate individuală 

Tehnici de comunicare 
financiar-bancară  
(în limba engleză) 

(seminar) 
lect. univ.  

Svetlana Apachiță 

Bazele contabilității  
(seminar)  

conf. univ., dr.  
Mihail Gherasimov 

13.00-
14.30 Activitate individuală Activitate individuală Activitate individuală 

Econometrie  
(seminar) 

 lect. univ. Natalia Șișcan 
14.40-
16.10 Activitate individuală Activitate individuală Activitate individuală Activitate individuală 
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