
“APROB”                                  ORARUL SESIUNII DE VARĂ 
Rector ASEM                   pentru  studenţii facultăţii “FINANŢE”  specialităţii „FINANŢE ŞI BĂNCI” 
Dr. hab., prof. univ., membr. Coresp. AȘM             
.________ Alexandru STRATAN                                    anul I, învăţământ cu frecvenţă, anul universitar 2021-2022 
“___”______________________ 2022                         

  SEMESTRUL  II                            
 

Ziua FB-211 
(rom)  20 st. 

FB-212 
(rom)  20 st. 

FB-213 
(rom)  21 st. 

FB-214 
(eng) 11 st. 

FB-215 
(rus)  21 st 

LUNI 
23.05.2022 

10.00 Limba străină de afaceri (franceză, consultație) 
lect. univ. Maria Maleavschi 

10.00 Limba străină de afaceri (engleză, consultație) 
lect. univ. Stella Hârbu          

lect. univ. Sergiu Vasilachi               
lect. univ. Luminița Diaconu        

20 mai, 13.00 
Economia unităților 

economice  
(consultație)  
23 mai, 9.00 

(examen scris) 
conf. univ., dr. Lica Erhan 

13.00 Economia unităților 
economice  

(consultație)  
conf. univ., dr.  
Diana Ignatiuc 

MARȚI 
24.05.2022 

10.00 Limba străină de afaceri (franceză, examen scris) 
lect. univ. Maria Maleavschi 

10.00 Limba străină de afaceri (engleză, examen scris) 
lect. univ. Stella Hârbu          

lect. univ. Sergiu Vasilachi               
lect. univ. Luminița Diaconu        

 

9.00 Economia unităților 
economice  

(examen scris)  
conf. univ., dr.  
Diana Ignatiuc 

MIERCURI 
25.05.2022      

JOI 
26.05.2022 

9.00 Statistică  
(consultație)  

conf. univ., dr. Eduard Hârbu 

14.00 Statistică 
(consultație)  

conf. univ., dr.  
Rodica Berzan 

9.00 Macroeconomie 
(consultație)  

conf. univ., dr.  
Marina Coban 

VINERI 
27.05.2022 

9.00 Statistică  
(examen scris)  

conf. univ., dr. Eduard Hârbu 
 

9.00 Macroeconomie 
(examen scris)  
conf. univ., dr.  
Marina Coban 



SÎMBĂTĂ 
28.05.2022      

DUMINICĂ 
29.05.2022      

LUNI 
30.05.2022    

10.00 Statistică 
(examen scris)  
conf. univ., dr.  
Rodica Berzan 

10.00 Limba străină de afaceri 
(engleză, consultație) 

lect. univ. Stella Hârbu          

MARȚI 
31.05.2022 

9.00 Economie mondială și integrare europeană  
(consultație)  

conf. univ., dr. Larisa Dodu-Gugea 

10.00 Economie mondială și 
integrare europeană 

(consultație)  
conf. univ., dr.,  

Elina Benea-Popușoi 

10.00 Limba străină de afaceri 
(engleză, examen scris) 
lect. univ. Stella Hârbu          

MIERCURI 
01.06.2022 

9.00 Economie mondială 
și integrare europeană  

(examen oral)  
conf. univ., dr.  

Larisa Dodu-Gugea 

12.00 Economie mondială 
și integrare europeană  

(examen oral)  
conf. univ., dr.  

Larisa Dodu-Gugea 

15.00 Economie mondială și 
integrare europeană  

(examen oral)  
conf. univ., dr.  

Larisa Dodu-Gugea 

  

JOI 
02.06.2022    

13.00 Economie mondială și 
integrare europeană 

 (examen oral)  
conf. univ., dr.,  

Elina Benea-Popușoi 

 

VINERI 
03.06.2022 

9.00 Economia unităților economice  
(consultație)  

conf. univ., dr. Aliona Balan 
 

10.00 Finanțe publice  
(consultație)  

conf. univ., dr.  
Nadejda Chicu 

SÎMBĂTĂ 
04.06.2022 

9.00 Economia unităților economice  
(examen scris)  

conf. univ., dr. Aliona Balan 
 

9.00 Finanțe publice  
(examen scris)  
conf. univ., dr.  
Nadejda Chicu 

DUMINICĂ 
05.06.2022      



LUNI 
06.06.2022    

10.00 Macroeconomie 
(consultație)  

conf. univ., dr.  
Liliana Cimpoieș 

 

MARȚI 
07.06.2022 

13.00 Finanțe publice  
(consultație)  

conf. univ., dr. Angela Casian 

10.00 Macroeconomie 
(examen scris)  
conf. univ., dr.  

Liliana Cimpoieș 
 

MIERCURI 
08.06.2022 

13.00 Finanțe publice  
(examen oral)  
conf. univ., dr.  
Angela Casian 

    

JOI 
09.06.2022  

13.00 Finanțe publice  
(examen oral)  
conf. univ., dr.  
Angela Casian 

 

9.00 Comunicare și uzanțe de 
protocol  

(în limba engleză)  
 (consultație) 

lect. univ.  
Svetlana Apachiță 

10.00 Statistică 
(consultație)  

conf. univ., dr.  
Pavel Chircu 

VINERI 
10.06.2022   

13.00 Finanțe publice  
(examen oral)  
conf. univ., dr.  
Angela Casian 

9.00 Comunicare și uzanțe de 
protocol  

(în limba engleză)  
 (examen scris) 

lect. univ.  
Svetlana Apachiță 

 

SÎMBĂTĂ 
11.06.2022     

9.00 Statistică 
(examen scris)  
conf. univ., dr.  
Pavel Chircu 

DUMINICĂ 
12.06.2022      

LUNI 
13.06.2022 

10.00 Macroeconomie 
(consultație)  

conf. univ., dr. Aurelia Tomșa 

9.00 Finanțe publice  
(consultație)  

conf. univ., dr.  
Denis Vostricov 

 



 
 
  Perioada de susținere a restanțelor: 13 iunie 2022 – 25 iunie 2022 
 
                               Decanul facultăţii 

          Doctor habilitat, profesor universitar           Ludmila COBZARI 
 
Şef Secția Studii,  
Dezvoltare curriculară şi Management al Calităţii  
Doctor, conferenţiar universitar                                             Lucia CEPRAGA 

 

MARȚI 
14.06.2022 

11.00 Macroeconomie 
(examen oral)  

conf. univ., dr. Aurelia 
Tomșa 

  
9.00 Finanțe publice  

(examen scris)  
conf. univ., dr.  
Denis Vostricov 

9.00 Economie mondială și 
integrare europeană 

(consultație)  
prof. univ., dr. hab.,  

Natalia Lobanov 

MIERCURI 
15.06.2022  

11.00 Macroeconomie 
(examen oral)  

conf. univ., dr. Aurelia 
Tomșa 

  

9.00 Economie mondială și 
integrare europeană  

(examen oral)  
prof. univ., dr. hab.,  

Natalia Lobanov 

JOI 
16.06.2022   

11.00 Macroeconomie 
(examen oral)  

conf. univ., dr. Aurelia 
Tomșa 

  

VINERI 
17.06.2022      
SÎMBĂTĂ 
18.06.2022      
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	SEMESTRUL  II


	Ziua
	FB-211
	(rom)  20 st.
	FB-212
	(rom)  20 st.
	FB-213
	(rom)  21 st.
	FB-214
	(eng) 11 st.
	FB-215
	(rus)  21 st

	LUNI
	23.05.2022
	lect. univ. Luminița Diaconu       
	20 mai, 13.00
	Economia unităților economice 
	(consultație) 
	23 mai, 9.00
	conf. univ., dr. Lica Erhan
	13.00 Economia unităților economice 
	(consultație) 
	conf. univ., dr. 
	Diana Ignatiuc

	MARȚI
	lect. univ. Luminița Diaconu       
	9.00 Economia unităților economice 
	(examen scris) 
	conf. univ., dr. 
	Diana Ignatiuc

	MIERCURI
	JOI 26.05.2022
	9.00 Statistică 
	(consultație) 
	conf. univ., dr. Eduard Hârbu
	14.00 Statistică
	(consultație) 
	conf. univ., dr. 
	Rodica Berzan
	9.00 Macroeconomie
	(consultație) 
	conf. univ., dr. 
	Marina Coban

	VINERI 27.05.2022
	9.00 Statistică 
	(examen scris) 
	conf. univ., dr. Eduard Hârbu
	9.00 Macroeconomie
	(examen scris) 
	conf. univ., dr. 
	Marina Coban

	SÎMBĂTĂ 28.05.2022
	DUMINICĂ 29.05.2022
	LUNI
	30.05.2022
	10.00 Statistică
	(examen scris) 
	conf. univ., dr. 
	Rodica Berzan
	lect. univ. Stella Hârbu         

	MARȚI
	9.00 Economie mondială și integrare europeană 
	(consultație) 
	conf. univ., dr. Larisa Dodu-Gugea
	10.00 Economie mondială și integrare europeană (consultație) 
	conf. univ., dr., 
	Elina Benea-Popușoi
	lect. univ. Stella Hârbu         

	MIERCURI
	9.00 Economie mondială și integrare europeană 
	(examen oral) 
	conf. univ., dr. 
	Larisa Dodu-Gugea
	12.00 Economie mondială și integrare europeană 
	(examen oral) 
	conf. univ., dr. 
	Larisa Dodu-Gugea
	15.00 Economie mondială și integrare europeană 
	(examen oral) 
	conf. univ., dr. 
	Larisa Dodu-Gugea

	JOI 02.06.2022
	13.00 Economie mondială și integrare europeană
	 (examen oral) 
	conf. univ., dr., 
	Elina Benea-Popușoi

	VINERI 03.06.2022
	9.00 Economia unităților economice 
	(consultație) 
	conf. univ., dr. Aliona Balan
	10.00 Finanțe publice 
	(consultație) 
	conf. univ., dr. 
	Nadejda Chicu

	SÎMBĂTĂ 04.06.2022
	9.00 Economia unităților economice 
	(examen scris) 
	conf. univ., dr. Aliona Balan
	9.00 Finanțe publice 
	(examen scris) 
	conf. univ., dr. 
	Nadejda Chicu

	DUMINICĂ 05.06.2022
	LUNI
	06.06.2022
	10.00 Macroeconomie
	(consultație) 
	conf. univ., dr. 
	Liliana Cimpoieș

	MARȚI
	13.00 Finanțe publice 
	(consultație) 
	conf. univ., dr. Angela Casian
	10.00 Macroeconomie
	(examen scris) 
	conf. univ., dr. 
	Liliana Cimpoieș

	MIERCURI
	13.00 Finanțe publice 
	(examen oral) 
	conf. univ., dr. 
	Angela Casian

	JOI 09.06.2022
	13.00 Finanțe publice 
	(examen oral) 
	conf. univ., dr. 
	Angela Casian
	Svetlana Apachiță
	10.00 Statistică
	(consultație) 
	conf. univ., dr. 
	Pavel Chircu

	VINERI 10.06.2022
	13.00 Finanțe publice 
	(examen oral) 
	conf. univ., dr. 
	Angela Casian
	Svetlana Apachiță

	SÎMBĂTĂ 11.06.2022
	9.00 Statistică
	(examen scris) 
	conf. univ., dr. 
	Pavel Chircu

	DUMINICĂ 12.06.2022
	LUNI
	13.06.2022
	10.00 Macroeconomie
	(consultație) 
	conf. univ., dr. Aurelia Tomșa
	9.00 Finanțe publice 
	(consultație) 
	conf. univ., dr. 
	Denis Vostricov

	MARȚI
	11.00 Macroeconomie
	(examen oral) 
	conf. univ., dr. Aurelia Tomșa
	9.00 Finanțe publice 
	(examen scris) 
	conf. univ., dr. 
	Denis Vostricov
	9.00 Economie mondială și integrare europeană (consultație) 
	prof. univ., dr. hab., 
	Natalia Lobanov

	MIERCURI
	11.00 Macroeconomie
	(examen oral) 
	conf. univ., dr. Aurelia Tomșa
	9.00 Economie mondială și integrare europeană 
	(examen oral) 
	prof. univ., dr. hab., 
	Natalia Lobanov

	JOI 16.06.2022
	11.00 Macroeconomie
	(examen oral) 
	conf. univ., dr. Aurelia Tomșa

	VINERI 17.06.2022
	SÎMBĂTĂ 18.06.2022

