
 
 

 
Acest Program de Masterat reprezintă opţiunea de 
formare continuă atât pentru absolvenţii domeniului 
general de studiu – ŞTIINŢE ECONOMICE, cât şi 
pentru  absolvenții altor domenii generale de studiu. 
 

/// Obiective 
Instruirea în cadrul acestui program de masterat are 
următoarele finalităţi: 

 Formarea cadrelor calificate şi competente în 
inițierea și dezvoltarea unei afaceri, elaborarea 
planurilor de afaceri, efectuarea studiilor de 
fezabilitate; 

 Abilitatea de a utiliza cunoștințele teoretice privind 
administrarea afacerilor internaționale, aprofundarea 
culturii afacerilor, formarea unui comportament 
managerial specific profesioniștilor din domeniul 
managementului afacerilor internaționale; 

 Formarea aptitudinilor practice, care vizează 
asigurarea desfășurării activităților în conformitate 
cu legislația în vigoare, promovarea schimbărilor 
într-un mediu complex, evaluarea și îmbunătățirea 
performanțelor strategice ale echipelor. 

 

/// Calificări (perspective profesionale) 

 
 Manager de organizații din diverse ramuri ale 

economiei naționale; 
 Manager al departamentelor relații externe din 

cadrul organizațiilor; 
 Manageri și specialiști în serviciile de relații 

externe ale Ministerelor, Departamentelor și altor 
instituții publice; 

 Consultant în administrarea afacerilor 
internaționale; 

 Cadre didactice în instituțiile preuniversitare și 
universitare. 

Absolvenţii Programului de Masterat vor dobândi 
abilităţi personale legate de cele ale unui 
manager (dinamism, organizare, deschidere, etc.) 
 
INSTITUŢIILE PARTENERE: 
Ministerul Economiei; Ministerul Finanţelor; Ministerul Afacerilor 
Externe și Integrării Europene; Băncile Comerciale din Republica 
Moldova; S.A. „Efes Vitanta Moldova Brewery și alte unități 
economice etc. 
 
 

 

FORMARE INIŢIALĂ ŞI CONTINUĂ 
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///Înscrierea la Programul de Masterat 
 Calendarul 
Perioada de depunere a actelor: iulie   
Concursul de admitere în ASEM la studiile 
superioare de masterat se organizează în baza 
mediei generale de concurs, determinată ca medie 
ponderată între notele medii pe anii de studii și 
nota medie de licență.  
Înscrierea se face atât cu finanţare de la buget, cât 
şi cu taxă  de studii.  
Pe parcursul studiilor, masteranzii cu medie 
academică înaltă beneficiază de bursă. 

 
/// Instruirea 
 Instruirea în cadrul Programului de Masterat 

„Business Internațional” se realizează pe 
parcursul a 2 ani. Fiecare unitate de curs validată 
oferă masterandului cel puţin 5 puncte credite. 
Pentru a  fi promovat în anul 2 de studii 
masterandul trebuie să acumuleze 60 puncte 
credite (30 pe semestru). 

 Activităţile didactice sunt organizate pe module, 
de luni până vineri (după caz), de la 17.30 până 
la 20.20. 

 Metodele de predare aplicate sunt variate şi 
preponderent participative: lecţii teoretice, 
dezbateri publice, studii de caz, simulări, 
realizarea proiectelor, seminare. 
  

Responsabil de program: Gheorghe Țurcanu, 
conferenţiar universitar, doctor 

șef catedra „Management” 
 

 
Pentru informaţie suplimentară 

contactaţi-ne la tel. 402-831, 402-942, 
402-939 sau pe www. ase.md 

Discipline de specialitate studiate: 
Management strategic internațional 
Economie internațională 
Drept comercial internațional 
Tehnici de comerț exterior 
Tranzacții internaționale 
Managementul schimbării 
Negocieri în afaceri economice internaționale 
Diagnostic financiar și analiza costurilor 
Analiza concurenței și strategii competitive 
Fiscalitate internațională 
Marketing internațional 
Managementul inovațiilor 


