
EFFECTIVE WAYS 
OF STUDYING

BEFORE EXAMS

CONȚINUTUL PROGRAMULUI

Programul urmăreşte dezvoltarea  gândirii
orientate pe soluţionarea de probleme ale

economiei reale, prin dezvoltarea
capacităţilor analitice şi a creativităţii.

 
Programul conţine atât discipline

economice fundamentale, cât şi discipline
specializate, toate fiind focusate pe crearea

unui sistem complex de cunoştinţe în
domeniul economic. Disciplinele incluse în
program te vor ajuta să înţelegi principiile

de funcţionare şi să generezi soluţii atât
pentru  întreprinderi cât şi pentru 

 economia naţională, în general.

Ce îţi oferă programul?

ACTIVITATEA DE STUDII

Activităţile curente din cadrul lecţiilor  de
curs şi a celor practice, activitatea
individuală, proiectele de curs, cercurile şi
conferinţele studenţeşti sunt focusate pe
analiza şi soluţionarea problemelor
economiei reale. 
 
Verificarea cunoştinţelor acumulate se
realizează în cadrul a două stagii de practică 
în întreprinderi private şi/sau instituţii
publice, iar confirmarea lor are loc prin
elaborarea Tezei de licenţă.  
 

Cu  ce te vei ocupa la facultate? 

MISIUNEA SPECIALITĂȚII

Programul este destinat persoanelor care
doresc să cunoască totul despre economie,
să-şi dezvolte o carieră atât în cadrul
companiilor private, naţionale şi
internaţionale, cât şi în instituţiile publice,
responsabile de gestiunea economiei. 
 
Absolvenţii sunt competenţi în gestiunea
companiilor, promovarea activităţilor
economice, elaborarea de politici economice,
implementarea strategiilor naţionale şi
regionale de dezvoltare etc.
 
Programul te va ajuta să faci o alegere
corectă a specialităţii de la Master.

De ce să alegi Economie Generală?

 ACREDITAREA 

Calitatea studiilor corespunde cerinţelor
Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii
în Educaţie şi Cercetare (ANACEC). 
 
Specialitatea a fost deschisă în anul 2002.
Ultima acreditare a fost realizată în anul
2017. Pentru mai multe informaţii,
accesează www.anacip.md   

Ce garanţii de calitate ai?

 
ECONOMIE GENERALĂ

 CALIFICAREA OBȚINUTĂ  

Licenţiat în Ştiinţe Economice.

Ce calificare vei obţine la absolvire?

MAI MULTE INFORMAŢII:  WWW.ASE.MD

ce trebuie să cunoşti despre 
 specialitatea



 
ECONOMIE GENERALĂ

 

Microeconomie
Macroeconomie

Matematică economică
Informatică economică

Statistica economică
Economia unităţilor economice

Corespondenţă economică
Analiza economico-financiară

Istoria gândirii economice
Bazele contabilităţii

Econometrie
Management 

Marketing
Finanţe

 
 
  

Economie mondială şi integrare
europeană
Piaţa muncii
Competitivitatea naţională 
Politici economice
Dreptul afacerilor
Economia deschisă
Economia ramurilor
Contabilitate financiară
Strategii de creştere şi dezvoltare
economică
Finanţele întreprinderii
Managementul resurselor umane
Psihologie organizaţională
Metode şi tehnici de cercetare economică
 
 

 

Filosofie
Politologie

Limba străină de afaceri
Arta comunicării şi etică profesională

Educaţie fizică

!!! Conţinuturile programului şi diploma
nu diferă în funcţie de forma de studii

selectată. 

CE VEI ÎNVĂȚA LA FACULTATE
Programul cuprinde diverse discipline, toate fiind focusate
pe dezvoltarea competenţelor cheie, necesare specialistului
în domeniul Economie Generală.

 

Practica de producţie 

Practica de licenţă 
       (anul 2 de studii)

       (anul 3 de studii)

LIMBILE DE STUDIU

română;
rusă.

alege una dintre limbile în care îţi poţi face
studiile

DURATA STUDIILOR

durata studiilor depinde de forma de
studii pe care o alegi:

 
 

În cât timp obţii calificarea?

cu frecvenţă la zi -3 ani
cu frecvenţă redusă - 4 ani
cu frecvenţă redusă (în baza
diplomei de colegiu) - 3 ani 

32%
din program

28%
din program

20%
din program

20%
din program

MAI MULTE INFORMAŢII:  WWW.ASE.MD

te vor ajuta să  înţelegi cum funcţionează
economia şi să-ţi dezvolţi abilitatea de a

înţelege procesele şi fenomenele economice

DISCIPLINE FUNDAMENTALE

DISCIPLINE DE SPECIALITATE
te vor ajuta să-ţi dezvolţi competenţele
necesare unui specialist în domeniu Economie
Generală

DISCIPLINE GENERALE
te vor ajuta să-ţi resetezi viziunile asupra societăţii

şi să-ţi dezvolţi abilităţile necesare pentru
interacţiunea eficientă cu alte persoane

STAGII DE PRACTICĂ
vei fi implicat în activităţi reale din cadrul
companiilor, ceea ce îţi va permite să-ţi verifici în
practică cunoştinţele şi să aplici competenţele 



Departamentul „Teorie şi Politici Economice ” este unul dintre departamentele de bază a ASEM, care
întruneşte specialişti în domeniile Microeconomie, Macroeconomie, Economia Unităţilor Economice,
Istoria Gândirii Economice, Strategii şi Politici Economice, Competitivitatea Economiei Naţionale,
Metodologia Cercetării Economice, Economia deschisă etc.   
 
Departamentul este responsabil de formarea cunoştinţelor  economice fundamentale  ale studenţilor
de la toate specialităţile ASEM.
În acelaşi timp, departamentul este responsabil de coordonarea programului de Licenţă ECONOMIE
GENERALĂ şi a programului de Master ANALIZA, MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA POLITICILOR
ECONOMICE

Specialitatea Economie Generală reprezintă cheia succesului în
orice activitate, fiind considerată o temelie rigidă şi bună pentru
dezvoltarea şi evoluţia profesională. Cunoştinţele acumulate în

cadrul specialităţii EG, au un rol primordial atât în formarea unui
specialist iscusit, cât şi în realizarea calitativă şi constructivă a

atribuţiilor de serviciu.
 

Pe parcursul activităţii în cadrul Consiliul Concurenţei, aplic
cunoştinţele acumulate pe parcursul anilor de studenţie. Astfel,
executarea cu succes a atribuţiilor de serviciu şi promovarea pe

plan profesional, se datorează,inclusiv, pregătirii în domeniul
economiei şi dezvoltării competenţelor analitice, organizaţionale,

comunicative şi sistemice obţinute.

Mihaela Grumeza,
fondator AZEMURG-GRUP
absolvent 2015

Activând, la moment în calitate de expert atragere surse de
finanţare, pot să afirm  că  studiile la specialitatea Economie
Generală au contribuit la formarea mea profesională şi mi-au
oferit siguranţa că voi fi capabilă să mă afirm în domeniu ales. 
 
Studiind un spectru mai larg de obiecte şi consolidând
cunoştinţele acumulate prin activităţi practice, am obţinut
abilităţile necesare pentru a efectua analiza companiei din
perspectiva economico-financiară, de a elabora  strategii de
dezvoltare pentru companii şi de a identifica soluţii prompte în
gestionarea situaţiilor de criză.
 
La facultate,  am întâlnit profesori care inspiră, care ne-au
împărtăşit cu drag nu doar cunoştinţe, dar şi dragostea pentru
disciplinele predate, pasiunea pentru cifre, afaceri şi domeniul
juridic.

Olesea Lungu,
Şef Direcţia Evidenţă şi Raportarea

a Ajutorului de Stat, Consiliul
Concurenţei

absolvent 2006

Aurelia Tomșa 
dr., conf. univ., șef departamentul

„Teorie și Politici Economice”, ASEM

 

Email: departament.tpe@ase.md 
Telefon: +(373) 692 59 179

POSIBILITĂȚI DE ANGAJARE

CE SPUN ABSOLVENȚII

COORDONATOR PROGRAM

ECONOMIE GENERALĂ

Ostrovschii Andrei,
Director de Programe HIT
FM și Comedy Radio
Chișinău
absolvent 2015

3 ani am activat în cadrul BC Mobiasbanca OTP Grup şi deja de
doi ani sunt Director de Programe a primului post de radio din
ţară HIT FM şi Comedy Radio Chişinău. 
 
De ce Economia Generală? Simplu - studiind la EG am primit un
spectru larg de cunoştinţe aplicabile atât în viaţa profesională,
cât şi în viaţa de zi cu zi. 
 
EG nu este doar despre Teorie Economică, multe cifre şi
matematică, la EG nu înveţi că 2+2=4, EG te ajută să înţelegi de ce
2+2=4. Mai mult de atât, la începutul formării tale, EG îţi va oferi
tot de ce ai nevoi, pentru a determina domeniul în care ai dori să
activezi în viitor."

economist în toate domeniile
economiei naţionale;

dealer/ broker de valori mobiliare
şi imobiliare;

consilier/expert/referent pe
probleme economice  în sectorul
privat şi instituţii publice;

profesor de economie, cercetător
economist;

iniţierea şi dezvoltarea afacerii
proprii.

specialist,/expert în instituţii
financiare;

Pentru mai multe date despre
departamentul TPE urmăriți 

 

Date de contact:


