
 
 
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 

domeniul logisticii, inclusiv în gestiunea 
activităţii de aprovizionare, transport, depozitare, 
distribuţie etc. 

 Abilitatea de a utiliza cunoştinţele teoretice 
privind administrarea eficientă şi eficace a 
lanţului de aprovizionare – livrare, formarea 
unui comportament managerial specific 
profesioniştilor din domeniul logisticii; 

 Formarea aptitudinilor practice, care vizează 
asigurarea desfăşurării activităţilor în 
conformitate cu legislaţia în vigoare, 
promovarea schimbărilor într-un mediu 
complex, evaluarea şi îmbunătăţirea 
performanţelor strategice ale echipelor. 

 
/// Calificări (perspective profesionale) 

 
 Manager (în serviciul logistică, aprovizionare sau 

vânzare); 
 Manager în firme comerciale; 
 Consultant în logistică; 
 Cadre didactice în instituţiile preuniversitare şi 

universitare etc. 
 
Absolvenţii Programului de Masterat vor 
dobândi abilităţi personale legate de cele ale unui 
manager (dinamism, organizare, deschidere, etc.) 

 
 
 

INSTITUŢIILE PARTENERE: 
Asociaţia Naţională de Marketing; Asociaţia Moldo – Italiană de 
Logistică; Ministerul Economiei; Ministerul Finanţelor; Bănci 
Comerciale şi Societăţi de Asigurări, S.A. „Efes Vitanta Moldova 
Brewery”, S.A. “Franzeluţa” etc. 
 
 
 

 

FORMARE INIŢIALĂ ŞI CONTINUĂ 
 

Program de masterat 
LOGISTICĂ ŞI SUPPLY CHAIN 
MANAGEMENT 
 
///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 

„Logistică şi Supply Chain Management ” 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.  

 La lecţiile practice sunt invitaţi specialişti din 
domeniul logisticii din cadrul întreprinderilor 
autohtone. 

 
Responsabil de program: Oxana Savciuc, 

conferenţiar universitar, doctor în economie, 
 şef catedră „Marketing şi Logistică” 

 

 
Pentru informaţie suplimentară 

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

 
 

Discipline de specialitate studiate: 
• Managementul operaţiunilor logistice; 
• Achiziţii şi aprovizionări; 
• Logistica internă; 
• Transportul internaţional de mărfuri; 
• Gestiunea şi controlul stocurilor; 
• Logistică integrată; 
• Tehnologii informaţionale şi sisteme în 

logistică etc. 


