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P R E F A Ţ Ă 
Activitatea întreprinderilor în Republica Moldova se desfăşoară astăzi 

într-un mediu ce  se caracterizează prin ritmul sporit al  modificărilor în domeniul 
cercetărilor ştiinţifice; flexibilitatea mediului exogen; competiţia crescândă pe piaţa 
internă şi necesitatea cât mai evidentă de a prospecta mai activ pieţele externe etc. 
Toate aceste circumstanţe, de rând cu factorii de incertitudine şi risc care se 
manifestă cu o intensitate mai mare în agricultură, impun exigenţe sporite 
procesului educaţional în Universitatea Agrară de Stat – instituţie chemată să 
asigure piaţa muncii cu specialişti  de înaltă calificare, apţi şi capabili să gestioneze 
o activitate  economică prosperă. 

Pe parcursul celor  81 ani de activitate Universitatea Agrară de Stat din 
Moldova s-a impus printr-o percepere activă şi reacţie promptă la orice “chemare” 
din exterior aferentă inovaţiilor  atât  în domeniul ştiinţelor şi practicilor avansate, 
cât şi  în tehnologiile educaţionale moderne.  Mai recent,  în contextul prevederilor 
Procesului de la Bologna la care ţara noastră a aderat în anul 2005, UASM a 
realizat cu succes un complex de acţiuni, cele mai relevante fiind:  

• organizarea instruirii universitare în trei cicluri;  
• implementarea sistemului european de credite transferabile (ECTS); 
• elaborarea, conform recomandărilor UNESCO – CEPES, a 

suplimentelor la diplomă (se eliberează fiecărui student începând cu anul 2006);    
• implicarea activă şi eficace a studenţilor în procesul de guvernare 

universitară  prin intermediul organizaţiilor studenţeşti funcţionale, Structurii de 
Autoguvernanţă Studenţească, participării cu calitatea de membru în activitatea 
Consiliilor  facultăţilor, Comitetelor  de asigurare a calităţii învăţământului, Comi-
siei de etică,  Biroului anticorupţie, Senatului UASM, includerii în componenţa 
diverselor comisii de concurs;  

• promovarea managementului calităţii  etc. 
Este remarcabil faptul că unele acţiuni au fost întreprinse în UASM cu 

titlu de pionerat cum ar fi, spre exemplu, implementarea în anul universitar 2001-
2002 a sistemului ECTS, fapt ce a favorizat sporirea mobilităţii studenţilor, 
echivalarea diplomelor şi a perioadelor de studii efectuate în diferite centre 
universitare ş.a. 

Merită o apreciere adecvată activitatea aparatului administrativ şi corpului 
didactico-ştiinţific al universităţii  în vederea creării unui sistem eficace de 
management al calităţii procesului educaţional. Astfel, au fost formate comitete de 
asigurare a calităţii învăţământului şi comitete de evaluare externă a calităţii 
învăţământului pe specialităţi, ultimele întrunind specialişti şi personalităţi notorii 
din diverse domenii.  Din decembrie 2011 UASM a devenit deţinătoare a 
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Certificatului de implementare a Sistemului de Management al Calităţii SR EN ISO 
9001: 2008, eliberat de organismul internaţional SIMTEX-OC, cu nr.C.3660.1/19-
12-2011, fiind ulterior înlocuit cu Certificatul nr. 27490/11/R emis de  organismul 
de certificare RINA SIMTEX. Valoarea certificatului nominalizat este confirmată 
printr-un certificat similar cu nr. IT-87105, eliberat Universităţii Agrare de Stat de 
Asociaţia Internaţională IQNet.  Rezultatul controalelor  anuale de audit efectuate 
de comisii internaţionale au fost pozitive şi au confirmat menţinerea de către 
universitate a standardelor europene de calitate. În anul 2013 Senatul UASM a 
aprobat decizia de iniţiere a  recertificării  Sistemului de Management al Calităţii, 
procedura respectivă fiind efectuată cu succes în noiembrie 2014.  

Realizând prevederile Ghidului ECTS – 2005, începând cu anul 
universitar 2006-2007  UASM editează anual Catalogul cursurilor universitare-
document ce are menirea de a oferi potenţialilor utilizatori informaţii cu privire la 
programele oferite de instituţie la ciclul I şi II, date despre instituţie, regulamentele 
academice şi administrative, alte informaţii utile (costul vieţii, condiţii de cazare şi 
alimentaţie oferite, asigurarea socială, oportunităţi de mobilitate etc.). Prezentul 
Catalog promovează oferta educaţională a Universităţii Agrare de Stat din Moldova 
pentru anul universitar 2014-2015.   Sperăm ca această lucrare să fie utilă pentru 
studenţi şi profesori. 

Rectorul Universităţii Agrare de Stat din Moldova, 
academician, profesor universitar, 

Gh.CIMPOIEŞ 
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I.  INFORMAŢIE CU PRIVIRE LA INSTITUŢIE 
Denumirea şi adresa:  Universitatea Agrară de Stat din Moldova (UASM); 
str. Mirceşti 44, MD-2049, m. Chişinău,  Republica Moldova.  

Tel: (37322) 31-22-58, 31-22-56, Fax: (373 22) 31-22-76, 31-22-56.  
web site: www.uаsm.md 
 

Autorităţile academice:  Sistemul de  management  al UASM cuprinde: 
Senatul universitar, Biroul Senatului, Consiliile facultăţilor, Consiliul de 
administraţie şi rectorul. 

 
Descrierea generală a instituţiei:   Universitatea Agrară de Stat din 
Moldova este unica instituţie de învăţământ agronomic superior din 
Republica Moldova şi asigură formarea specialiştilor cu studii superioare 
începând cu anul 1933. UASM este o instituţie publică şi reprezintă o unitate 
structurală a sistemului de învăţământ superior din Republica Moldova 
subordonată Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii 
Moldova. UASM activează în baza Constituţiei Republicii Moldova, 
Codului educaţiei, Statutului Universităţii şi legislaţiei în vigoare.  

 
Calendarul universitar: Anul universitar începe la 1 septembrie şi constă: 

- la învăţământul de zi din  2 semestre (a câte 15 săptămâni)  
urmate de 2 sesiuni de examinare (având durata, de regulă, a câte 4 
săptămâni) şi două vacanţe (de iarnă – 2 săptămâni, de vară – 8 săptămâni); 

- la învăţământul cu frecvenţă redusă din 3 sesiuni: de instruire 
programată  la începutul anului universitar (10 zile); sesiunea de iarnă (de 
examinare şi de instruire – 15 zile); sesiunea de vară (de examinare – 5 zile).  

 
Lista programelor oferite:   
Programe de licenţă 
613.1   Agronomie; 
424.1   Ecologie; 
612.1   Protecţia plantelor; 
615.1   Horticultură; 
616.1   Silvicultură şi grădini publice; 
617.1   Viticultură şi vinificaţie; 
614.1   Zootehnie; 
618.1   Biotehnologii agricole; 
524.2   Electrificarea agriculturii; 
527.1   Ingineria şi tehnologia transportului auto; 
528.1   Mecanizarea agriculturii; 
583.1   Ingineria mediului; 
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584.1   Cadastru şi organizarea teritoriului; 
584.3   Evaluarea imobilului; 
381.1   Drept; 
362.1   Marketing şi logistică; 
363.1   Business şi administrare; 
363.2   Achiziţii; 
364.1   Finanţe şi bănci; 
366.1   Economie generală; 
812.2   Turism; 
361.1 Contabilitate. 
 
Programe de studii superioare integrate 
641.1 Medicină veterinară. 

Calitatea înaltă a pregătirii specialiştilor la toate programele menţionate 
este confirmată prin deţinerea de către UASM a  Certificatului de imple-
mentare a Sistemului de Management al Calităţii SR EN ISO 9001: 2008, nr. 
27490/11/R  emis de  organismul de certificare RINA SIMTEX, precum şi a 
certificatului  similar cu nr. IT-87105, eliberat Universităţii Agrare de Stat de 
Asociaţia Internaţională IQNet prin care se confirmă valoarea incontestabilă 
a primului. Certificatele respective  autentifică  corespunderea exigenţelor 
standardului ISO 9001:2008 a activităţii desfăşurate de toate facultăţile 
universităţii în domeniile: învăţământ superior universitar;  doctorat în 
inginerie, ştiinţe agronomice şi economice; activităţi de formare iniţială, 
formare continuă, perfecţionare în domeniul agricol;  cercetare dezvoltare în 
inginerie, ştiinţe agronomice şi economice.   

 
Procedurile de admitere:  Admiterea în Universitatea Agrară    de Stat din 
Moldova se efectuează în conformitate cu   prevederile  Regulamentului de 
organizare şi desfăşurare a admiterii la  studii  superioare de licenţă (ciclul 
I)  (anexa  I), cu precizările respective reflectate  în  Regulamentul  de 
organizare şi desfăşurare a admiterii  la ciclul I - studii  superioare de 
licenţă în Universitatea Agrară de Stat din Moldova  www.uasm.md. 

 
Aranjamente generale de recunoaştere a cunoştinţelor anterioare (for-
male, informale şi non - formale):  Recunoaştere formală care presupune 
acordarea unui statut oficial deprinderilor şi competenţelor demonstrate de 
solicitant prin acordarea certificatului (actului de studii) respectiv. 
 
Proceduri generale de înregistrare: Sunt înscrişi la studii  candidaţii care au 
fost înmatriculaţi în rezultatul concursului de admitere  la fiecare program de 
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studii.  Concursul se organizează separat în funcţie de modul de finanţare (de 
la bugetul de stat sau prin contract) şi   forma de învăţământ. 

 
Procedura de alocare de credite ECTS bazată pe volumul de muncă al 
studentului necesar atingerii finalităţilor scontate:  Sistemul European de 
Credite ECTS implementat în UASM din anul 2001 este aplicat pentru toate 
programele de studii, la ambele forme de învăţământ (zi, cu frecvenţă 
redusă)  în conformitate cu Ghidul de implementare a Sistemului Naţional de 
Credite de Studiu www.edu.md (anexa 2). 

Creditul reprezintă volumul total de muncă depus de student pentru 
însuşirea cunoştinţelor aferente unei materii de studiu. Numărul total de credite 
la învăţământ de zi  atribuite unităţilor de curs pentru un an de studiu este de 60, 
respectiv câte 30 pentru fiecare semestru. Obţinerea creditelor atribuite unei 
unităţi de curs este condiţionată de atingerea finalităţilor scontate pentru unitatea 
de curs respectivă.  Nota minimă de promovare este 5.  

Procesul didactic în UASM se desfăşoară în conformitate cu: Regula-
mentul de organizare a studiilor în învăţământul superior în baza Sistemului 
Naţional de Credite de Studiu www.edu.md  (anexa 3). 

Formele şi modul de evaluare a cunoştinţelor studenţilor sunt  stipulate de 
Regulamentul instituţional privind  evaluarea activităţii de învăţare a stu-
denţilor în Universitatea Agrară de Stat din Moldova www.uasm.md (anexa 4). 
 
Aranjamente pentru ghidare academică:  In UASM, în dependenţă de specificul 
şi particularităţile unităţii de curs/modulului, raportul de ore de contact   direct şi 
lucru individual la învăţământul de zi constituie: pentru ciclul I (de licenţă) 1:1 sau 
1:2,  iar pentru specialitatea „Medicină veterinară”  2:1.   Din timpul rezervat 
pentru studiul  individual,  50%  îl constituie studiul individual ghidat de profesor. 
La învăţământul cu frecvenţă redusă timpul rezervat pentru studiul individual 
ghidat de profesor este de 25% din timpul rezervat pentru lucrul individual.  

Studiul individual ghidat de profesor este prevăzut pentru toate  unităţile 
de curs/modulele din planul de învăţământ, constituie parte din norma didactică 
a cadrului didactic, este inclus in orar şi constituie parte din volumul de lucru al 
studentului pe săptămână. Studiul individual ghidat de profesor include studiul 
suplimentar al materialelor din cadrul cursului/modulului, consultaţii suplimen-
tare pentru studenţii cu un rating scăzut care întâmpină dificultăţi la realizarea 
sarcinilor de studiu, organizarea ocupaţiilor cu utilizarea formelor interactive, 
inclusiv a discuţiilor,  realizarea evaluărilor curente,  verificarea testelor, lucră-
rilor de control, eseurilor, referatelor, rapoartelor, portofoliilor, studiilor de caz 
etc. Descrierea formelor interactive utilizate de către cadrul didactic pentru 
studiul individual ghidat de profesor, temele, sarcinile şi numărul de ore se 
include in curriculumul cursului. 
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II. Informaţie cu privire la programele oferite 
                                       

    II.1   Programe de licenţă                                                                                                           
 
Programul 613.1 - Agronomie 

 
Descrierea generală 

 
Calificarea acordată – Licenţiat în ştiinţe agricole. 
 
Nivelul de calificare – 6  EQF (Cadrul European al Calificărilor). 
 
Condiţii speciale  de admitere – Deţinerea diplomei de: 
- bacalaureat; 
- studii medii de specialitate; 
- studii superioare. 

 
Aranjamente speciale de recunoaştere a instruirii anterioare – Recunoaştere 
formală care presupune acordarea unui statut oficial deprinderilor şi competenţelor 
demonstrate de solicitant prin acordarea certificatului (actului de studii) respectiv.  

 
Cerinţele şi regulamentele calificării – Calificarea se acordă studentului care: 
- demonstrează cunoştinţe avansate în domeniul ştiinţelor agricole; 
- poate aplica cunoştinţele obţinute în domeniul de formare profesională - 

agronomie; 
- demonstrează capacitatea de a argumenta şi a soluţiona problemele din 

domeniul agronomiei; 
- are abilitatea de a colecta, interpreta şi analiza date relevante din domeniul 

agronomiei, precum şi de a –şi expune raţionamentele în baza aspectelor 
relevante de ordin social, ştiinţific sau etic; 

- poate comunica informaţii, idei, probleme şi soluţii atât audienţilor de 
specialişti, cât şi de non-specialişti; 

- şi-a dezvoltat abilitatea de a învăţa, care este necesară de a-şi continua studiile 
cu un grad sporit de autoinstruire. 

Specialistul în Agronomie va avea o pregătire teoretică şi practică suficientă pentru a 
activa cu succes în domeniul întregului spectru al producţiei vegetale: planificarea 
producţiei, organizarea şi dirijarea unităţilor de producţie agricolă, utilizarea 
tehnologiilor noi de producere şi păstrare a producţiei fitotehnice, producerea seminţelor 
şi materialului săditor, recoltarea şi valorificarea producţiei, studierea pieţei interne şi 
externe, management şi marketing, relaţii economice internaţionale, informatică. 

 
Profilul programului – Agricultură. 

  



 9 

Rezultatele cheie ale instruirii – Programul oferit permite  obţinerea de către 
student a următoarelor competenţe:  

Cunoştinţe: 
- Bazele teoretice ale ştiinţelor socio-umanistice şi economice; 
- Normele etice şi de drept care reglează relaţiile între oameni, om - societate, om 
- mediul ambiant; 
- Bazele analizei matematice; 
- Procesele şi fenomenele ce au loc în natură, posibilităţile metodelor ştiinţifice de 
studiere a naturii la nivelul necesar pentru îndeplinirea funcţiilor profesionale;  
- Tehnologii informaţionale moderne;  
- Esenţa şi importanţa socială a viitoarei profesii;  
- Bazele biologice şi ecologice ale cultivării plantelor. Obiectivele, importanţa, 
evaluarea fitotehniei pe plan mondial şi naţional;  
- Particularităţile tehnologiilor performante de producere, păstrare, certificare şi 
comercializare a producţiei fitotehnice;  
- Bazele economiei şi managementului în fitotehnie;  
- Metodele de studiere a pieţei, marketingul în agronomie. 
Capacităţi: 
- Aplicarea normelor etice şi juridice la elaborarea proiectelor sociologice şi 
sociale; 
- Acumularea cunoştinţelor noi folosind tehnologii moderne informaţionale; 
- Analiza factorilor ecologici care influenţează diferite aspecte ale producţiei 
fitotehnice şi optimizarea lor; 
- Alcătuirea şi realizarea programei de producţie, planului de afaceri; 
- Organizarea şi dirijarea unităţilor de producţie agricolă; 
- Utilizarea tehnologiilor noi de producere şi păstrare a producţiei fitotehnice; 
- Organizarea recoltării, condiţionării, certificării şi comercializării producţiei 
fitotehnice; 
- Planificarea şi organizarea măsurilor ecologice şi de protecţie a mediului 
ambiant în unităţi de ramură; 
- Comunicarea eficientă, relaţii reciproc avantajoase partenerilor locali şi 
internaţionali; 
- Comunicarea într-o limbă străină, citirea literaturii de specialitate în scopul 
culegerii informaţiei (fără dicţionar), traducerea literaturii de specialitate (cu 
dicţionar). 

Programul include 69 unităţi de curs, grupate în următoarele componente: 
1. fundamentală – F - (54 credite, 12 unităţi de curs) - acumularea de către 

studenţi a cunoştinţelor de bază şi a informaţiei necesare pentru asimilarea 
cunoştinţelor în domeniul de formare profesională – agronomie; 

2. de formare a abilităţilor şi competenţelor generale – G - (16 credite, 6 unităţi de 
curs); de orientare socio-umanistă – U - (26 credite, 10 unităţi de curs) -  cultivarea la 
viitorul specialist a deprinderilor de a învăţa, cerceta, analiza, expune, comunica 
efectiv oral şi în scris, inclusiv prin intermediul tehnologiilor informaţionale în 
domeniul de formare profesională – agronomie şi în diverse contexte culturale, precum 
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şi formarea unui orizont larg de cultură juridică, filozofică, politologică, sociologică, 
psihologică şi economică, care i-ar permite să-şi asume responsabilităţile vieţii într-o 
societate liberă şi să se poată adapta operativ şi eficient la modificările ce au loc în 
societate; 

3. de orientare spre: specializare – S (115 credite, 31 unităţi de curs  inclusiv: 
opţionale  36 credite, 18 unităţi de curs; 4 stagii de practică, 32 credite); masterat – M 
(24 credite, 10 unităţi de curs  opţionale) - realizează obiective formative, asigură 
asimilarea de cunoştinţe la nivel ştiinţific şi creator contemporan, orientate spre 
formarea identităţii profesionale a studentului. 

 
Profilurile de angajare a absolvenţilor (exemplificarea lor) – Specialistul în 
agronomie va fi apt să activeze: în instituţii şi servicii publice şi private; exploatări 
agricole; centre de extensiune de consultanţă şi servicii; Comisia de Stat pentru 
încercarea soiurilor; Inspectoratul de Stat pentru controlul calităţii seminţelor, 
ocupând funcţiile conform Clasificatorului Ocupaţiilor în vigoare. 

 
Accesul la studii în continuare – Deţinătorii diplomei de licenţă în domeniul  
agronomiei pot: 
- urma studiile de masterat; 
- urma un alt program de licenţă; 
- avea oportunităţi L.L.L. 

 
Diagrama structurală a programului cu indicarea creditelor la învăţământul de zi  

 
Anul 1  

Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

F.01.O.01 Matematica şi statistica 4 
S.01.O.02 Maşini agricole 6 
G.01.O.03 Limbi străine -1 4 
S.01.O.04 Tractoare şi automobile 4 
F.01.O.05 Chimie generală 4 
G.01.O.06 Informatica 4 
U.01.O.07 Etica profesională  4 
G.01.O.08 Educaţie fizică* - 
F.02.O.09 Biochimie 4 
F.02.O.10 Botanica 6 
F.02.O.11 Microbiologie 3 
F.02.O.12 Biofizica şi agrometeorologie 4 
F.02.O.13 Topografie 3 
F.02.O.14 Pedologie 6 
G.02.O.15 Limbi străine - 2 4 
G.02.O.16 Educaţie fizică* - 
   Total 60 
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Anul 2  

Codul Denumirea unităţii de curs  (modulului) Credite 
ECTS 

G.03.O17 Psihologia comunicării  4 
F.03.O.18 Genetică 4 
F.03.O.19 Ecologia şi protecţia mediului 4 
U.03.A20 Elemente de cultură universală şi naţională 
U.03.A.21 Culturologie 4 

U.03.A.22 Ştiinţe filozofice 
U.03.A.23 Bazele micro şi macroeconomiei  4 

F.03.O.24 Fiziologia plantelor 6 
M.03.A.25 Erbologia aplicată 
M.03.A.26 Monitoringul  ecologic 4 

M.04.A.27 Entomologie 
M.04.A.28 Ecotoxicologie 6 

S.04.O.29 Tehnica experimentală 4 
M.04.A.30 Fitopatologie 
M.03.A.31 Imunogenetica 6 

S.04.O.32 Standardizare, certificare  şi metrologie 5 
S.04.O.33 Agrotehnica** 6 
S.04.O.34 Practica didactică I 3 
 Total  60 

 
Anul 3  

Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

S.05.O.35 Fitotehnie** 6 
S.05.A.36 Gestiune economică şi contabilitate 
S.05.A.37 Economia sectorului agroindustrial  4 

U.05.A.38 Bazele statului şi dreptului  
U.05.A.39 Bazele antreprenoriatului  4 

S.05.O.40 Ameliorarea plantelor 6 
F.05.O.41 Agrochimie 6 
M.05.A.42 Fertilizarea culturilor agricole în mediul protejat 
M.05.A.43  Consultanţa agricolă 4 

S.06.O.44 Irigarea culturilor 6 
U.06.A.45 Managementul resurselor umane 
U.06.A.46 Ştiinţe politice 4 

S.06.O.47 Cultura pajiştilor 4 
S.06.O.48 Practica didactică II 16 
 Total  60 
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Anul 4  

Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

S.07.O.49 Practică de producţie 6 
S.07.A.50 Agricultura ecologică 
S.07.A.51 Agricultura durabilă 4 

S.07.A.52 Legumicultura  
S.07.A.53 Viticultură 4 

S.07.A.54 Agrotehnica diferenţiată 
S.07.A.55 Eroziunea solului  4 

S.07.A.56 Pomicultură 
S.07.A.57 Tehnologii horticole 4 

S.07.A.58 Bazele zootehniei 
S.07.A.59 Apicultura  4 

M.07.A.60 Plante medicinale 
M.07.A.61 Protecţia integrată a plantelor  4 

S.08.A.62 Tehnologia prelucrării şi păstrării producţiei agricole 
S.08.A.63 Programarea producţiei fitotehnice  3 

S.08.A.64 Studiul seminţelor 
S.08.A.65 Producerea de seminţe 3 

S.08.A.66 Managementul sectorului agroindustrial    
S.08.A.67 Marketingul sectorului agroindustrial  6 

S.08.O.68 Integrare economică europeană 6 
S.08.O.69 Practica de licenţă 7 
  Examen de licenţă 5 
 Total  60 

                                        Total program de studii                                         240  
* -extracurricular 
**- inclusiv teza de an                        
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Diagrama structurală a programului cu indicarea creditelor la învăţământul cu 
frecvenţă redusă  

 
Anul 1 (plan-cadru 2011) 

Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

Matematica şi statistica  4 
Biofizica şi agrometeorologie 4 
Limbi străine -1 4 
Chimie generală 4 
Informatica 4 
Etica profesională 4 
Tractoare şi automobile 4 
Biochimie 4 
Botanica 6 
Microbiologie 3 
Topografie 3 
Limbi străine - 2 4 
Total 48 

 
Anul 2 (plan-cadru 2011) 

Denumirea unităţii de curs  (modulului) Credite 
ECTS 

Psihologia comunicării 4 
Maşini agricole 6 
Pedologie 6 
Genetică 4 
Ecologia şi protecţia mediului 4 
Elemente de cultură universală şi naţională  
Culturologie 4 

Ştiinţe filozofice 
Bazele micro şi macroeconomiei 4 

Fiziologia plantelor 6 
Erbologia aplicată 
Monitoringul ecologic 4 

Entomologie 
Ecotoxicologie 6 

Total 48 
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Anul 3 (plan-cadru 2011) 

Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

Tehnica experimentală 4 
Fitopatologie 
Imunogenetica 6 

Standardizare, certificare şi metrologie 5 
Agrotehnica** 6 
Agrochimie 6 
Gestiune economică şi contabilitate 
Economia sectorului agroindustrial  4 

Bazele statului şi dreptului  
Bazele antreprenoriatului  4 

Ameliorarea plantelor  6 
Total 41 

 
Anul 4 (plan-cadru 2011) 

Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

Fitotehnie** 6 
Fertilizarea culturilor agricole în mediul protejat 
Consultanţa Agricolă 4 

Managementul resurselor umane  
Ştiinţe politice 4 

Cultura pajiştilor 4 
Irigarea culturilor 6 
Agricultura ecologică 
Agricultura durabilă 4 

Legumicultura 
Viticultura  4 

Agrotehnica diferenţiată 
Eroziunea solului 4 

Total 36 
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Anul 5 (plan-cadru 2005) 

Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

Pomicultură 
Silvicultură 6 

Viticultură 
Plante medicinale 4 

Zootehnie 
Protecţia integrată a plantelor 4 

Integrare economică europeană 6 
Tehnologia prelucrării şi păstrării producţiei agricole 
Oeonologie 6 

Producerea de seminţe 
Studiul seminţelor 6 

Competenţe practice 32 
Examen de licenţă 5 
Total  69 

                  Total program de studii                                         240                                                                            
**- inclusiv teza de an                        
Regulamentul de examinare, evaluare şi notare – Programul de studii prevede 
următoarele tipuri şi forme de evaluare a cunoştinţelor, capacităţilor teoretice şi a 
deprinderilor practice: 
- evaluare periodică pe parcursul întregului semestru la lucrările practice şi de 

laborator, tezelor de an în scopul estimării competenţelor specifice şi 
instrumentale; 

- evaluare intermediară în semestru la fiecare unitate de curs, în scopul stabilirii 
nivelului şi ritmului de acumulare a cunoştinţelor de către studenţi; 

- evaluarea stagiilor de practică în scopul aprecierii competenţelor sistemice; 
- evaluarea finală semestrială menită să aprecieze gradul de însuşire a unităţii de 

curs. 
 

Cerinţele de absolvire – Examen de licenţă (2 probe, teză de licenţă), care se 
organizează şi se desfăşoară în conformitate cu actele normative în vigoare şi se 
realizează într-o singură sesiune la finele ultimului semestru al studiilor de licenţă.  

Se admit la examenul de licenţă, studenţii care au realizat integral programul 
de studii şi au acumulat 235  credite ECTS obligatorii pentru acest program.  

Teza de licenţă constituie o investigaţie sistematică din domeniul agronomiei, 
utilizând studiul critic al problemei. Ea implică formularea de idei sau arii de 
cercetare calitative (finalităţi explorative, colectare de date şi analiza lor) sau 
cantitative (ipoteze demonstrabile experimental). Studentul care a realizat o teză de 
licenţă va fi capabil: 
- să plaseze noile informaţii şi interpretări în contextul unei unităţi de curs / 

modul; 
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- să demonstreze înţelegere pentru structura de ansamblu al domeniului ştiinţe 
agricole şi conexiunile dintre componentele sale; 

- să implementeze metodele de analiză critică şi de dezvoltare a teoriilor; 
- să aprecieze calitatea unei activităţi de cercetare din domeniul de formare 

profesională – agronomie; 
- să aplice modalităţi de testare experimentală şi observaţională a teoriilor 

ştiinţifice; 
- să argumenteze şi modul de rezolvare a problemelor în cadrul domeniului 

ştiinţe agricole; 
- să demonstreze capacităţi necesare pentru realizarea unei cercetări cu un grad 

sporit de autonomie; 
- să adapteze mesajul profesional la diverse medii socio-culturale. 

Pentru certificarea componentelor examenului de licenţă nu se utilizează 
zecimi în notare, iar nota minimă de promovare este „5”.  

Probele examenului de licenţă se susţin în scris sau oral, în funcţie de decizia 
universităţii.  Subiectele sunt aduse la cunoştinţa studenţilor cu o lună înaintea 
susţinerii primei probe. 

Susţinerea tezei de licenţă are loc în şedinţa deschisă a comisiei pentru 
examenul de licenţă. Rezultatele se comunică studenţilor în aceeaşi zi după şedinţă 
comisiei pentru examenul de licenţă. 
 
Forma de instruire (învăţământ) – zi, frecvenţă redusă 
 
Administrator de program – doctor, conferenţiar universitar M. Rurac 
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Programul 424.1 – Ecologie 
 

Descrierea generală 
 

Calificarea acordată – Licenţiat în ştiinţe ale naturii. 
 
Nivelul de calificare – 6  EQF (Cadrul European al Calificărilor). 
 
Condiţii speciale  de admitere – Deţinerea diplomei de : 

- bacalaureat; 
- studii medii de specialitate; 
- studii superioare. 

 
Aranjamente speciale de recunoaştere a instruirii anterioare – Recunoaştere 
formală care presupune acordarea unui statut oficial deprinderilor şi competenţelor 
demonstrate de solicitant prin acordarea certificatului (actului de studii) respectiv.  
 
Cerinţele şi regulamentele calificării – Calificarea se acordă studentului care: 

- demonstrează cunoştinţe avansate în domeniul ştiinţe ale naturii; 
- poate aplica cunoştinţele obţinute în domeniul de formare profesională - 

ecologie; 
- demonstrează capacitatea de a argumenta şi a soluţiona problemele din 

domeniul ecologiei; 
- are abilitatea de a colecta, interpreta şi analiza date relevante din domeniul 

ecologiei, precum şi de a –şi expune raţionamentele în baza aspectelor 
relevante de ordin social, ştiinţific sau etic; 

- poate comunica informaţii, idei, probleme şi soluţii atât audienţilor de 
specialişti, cât şi de non-specialişti; 

- şi-a dezvoltat abilitatea de a învăţa, care este necesară de a-şi continua 
studiile cu un grad sporit de autoinstruire. 

         Specialistul în Ecologie va avea o pregătire teoretică şi practică suficientă 
pentru a activa cu succes în domeniul întregului spectru al ecologiei şi mediului: 
efectuarea controlului de Stat asupra utilizării, administrării şi gestionării resurselor 
– funciare, minerale, acvatice, climatice, biologice-  vegetale (inclusiv pădurilor) şi 
faunistice (inclusiv resurselor piscicole); activităţi de monitoring ecologic; 
efectuarea controlului respectării prevederilor legislaţiei ecologice; realizării 
măsurilor de ameliorare a situaţiei ecologice pe teritoriul Republicii Moldova. 
 
Profilul programului – Ştiinţe ale naturii. 
 
Rezultatele cheie ale instruirii – Programul oferit permite obţinerea de către 
student a următoarelor competenţe:  
 Cunoştinţe: 

- Bazele teoretice ale ştiinţelor naturii, biologice şi socio-umanistice; 
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- Normele etice şi drept care reglează relaţiile între oameni, om-societate, 
om-natură, om-mediu ambiant; 

- Procesele şi fenomenele ce au loc în natură, posibilităţile metodelor 
ştiinţifice de studiere a naturii la nivelul necesar pentru îndeplinirea 
funcţiilor profesionale; 

- Tehnologii informaţionale moderne; 
- Esenţa şi importanţa socială a viitoarei profesii; 
- Bazele biologice şi ecologice ale cultivării plantelor; 
- Obiectivele şi importanţa dezvoltării durabile  şi protecţiei mediului în plan 

mondial şi naţional; 
- Factorii de poluare a mediului,  metodele şi sistemele de protecţie la diferite 

activităţi; 
- Metode de restabilire şi regenerare a mediului ; 
- Bazele managementului si monitoringului  ecologic; 
- Bazele agriculturii ecologice; 
- Metodele de studiere a pieţei, antreprenoriatului în ecologie. 

Capacităţi: 
- Aplicarea normelor etice şi juridice la elaborarea proiectelor sociologice şi 

sociale; 
- Acumularea cunoştinţelor noi folosind tehnologii moderne informaţionale; 
- Analiza factorilor ecologici care influenţează diferite aspecte ale producţiei 

fitotehnice şi optimizarea lor; 
- Organizarea activităţilor ecologice privind supravegherea factorilor de 

mediu la diferite nivele-local şi regional; 
- Planificarea şi organizarea măsurilor ecologice de gestionare a resurselor şi 

de protecţie a mediului  în unităţi de ramură; 
- Metodologia producerii ecologic pure, introducerii tehnologiilor 

nonpoluante şi a managementului ecologic la întreprinderi; 
- Comunicarea într-o limbă străină, citirea literaturii de specialităţile în 

scopul culegerii informaţiei (fără dicţionar), traducerea literaturii de 
specialitate (cu dicţionar). 

- Tratatele şi standardele ecologice internaţionale şi naţionale. 
Programul include 52 unităţi de curs, grupate în următoarele componente: 
1. fundamentală – F - (48 credite, 11 unităţi de curs) -  acumularea de către 

studenţi a cunoştinţelor de bază şi a informaţiei necesare pentru asimilarea 
cunoştinţelor în domeniul de formare profesională – ecologie; 

2. de formare a abilităţilor şi competenţelor generale – G - (16 credite,   6 unităţi 
de curs); de orientare socio-umanistă – U  - (18 credite, 6 unităţi de curs) -  cultivarea 
la viitorul specialist a deprinderilor de a învăţa, cerceta, analiza, expune, comunica 
efectiv oral şi în scris, inclusiv prin intermediul tehnologiilor informaţionale în 
domeniul de formare profesională – ecologie şi în diverse contexte culturale, precum şi 
formarea unui orizont larg de cultură juridică, filozofică, politologică, sociologică, 
psihologică şi economică, care i-ar permite să-şi asume responsabilităţile vieţii într-o 
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societate liberă şi să se poată adapta operativ şi eficient la modificările ce au loc în 
societate; 

3. de orientare spre specializare – S - (73 credite, 21 unităţi de curs  inclusiv: 
opţionale – A - 15 credite, 10 unităţi de curs; 3 stagii de practică,  20 credite); masterat 
– M (20 credite, 8 unităţi de curs opţionale) - realizează obiective formative, asigură 
asimilarea de cunoştinţe la nivel ştiinţific şi creator contemporan, orientate spre 
formarea identităţii profesionale a studentului. 
 

Profilurile de angajare a absolvenţilor (exemplificarea lor) – Specialistul în 
ecologie va fi apt să activeze pe următoarele direcţii profesionale: în Ministere şi 
Departamente; în agenţii ecologice; în instituţii şi servicii publice şi private, ocupând 
funcţiile conform Clasificatorului Ocupaţiilor în vigoare. 

 
Accesul la studii de viitor – Deţinătorii diplomei de licenţă în domeniul  

ecologiei pot: 
- urma studiile de masterat; 
- urma un alt program de licenţă; 
- avea oportunităţi L.L.L. 

 
Diagrama structurală a programului cu indicarea creditelor la învăţă-

mântul de zi 
Anul 1  

Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

F.01.O.01 Biologia generală 6 
F.01.O.02 Matematica şi statistica  4 
F.01.O.03 Botanica cu bazele geobotanicii 4 
G.01.O.04 Limbi străine -1 4 
F.01.O.05 Chimie generală 4 
G.01.O.06 Informatica 4 
U.01.O.07 Etica profesională 4 
G.01.O.08 Educaţie fizică* - 
F.02.O.09 Ecologia generală 6 
F.02.O.10 Biochimie 4 
F.02.O.11 Biofizica şi agrometeorologie 4 
F.02.O.12 Microbiologie 4 
F.02.O.13 Ecofiziologia plantelor 4 
S.02.O.14 Geologie şi biosferologie  4 
G.02.O.15 Limbi străine - 2 4 
G.02.O.16 Educaţie fizică* - 
 Total 60 
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Anul 2  

Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

F.03.O.17 Ecopedologie 4 
G.03.O.18 Psihologia comunicării 4 
F.03.O.19 Genetica 4 
U.03.A.20 Ştiinţe politice 
U.03.A.21 Bazele antreprenoriatului 4 

S.03.O.22 Protecţia mediului** 6 
S.03.O.23 Agricultura ecologică 4 
S.03.A.24 Ecotoxicologie 
S.03.A.25 Cartarea ecologică 4 

S.03.O.26 Managementul resurselor naturale 4 
S.04.O.27 Aparataj şi tehnologii pentru controlul mediului 4 
U.04.A.28 Elemente de cultură universală şi naţională 
U.04.A.29 Culturologie 4 

S.04.O.30 Gestionarea deşeurilor 4 
S.04.O.31 Tehnologii în fitotehnie  6 
S.04.O.32 Practica didactică 8 
 Total  60 

 
Anul 3  

Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

S.05.O.33 Practica de producţie 8 
S.05.A.34 Dezvoltare durabilă 
S.05.A.35 Inspecţia şi certificarea terenurilor 3 

S.05.A.36 Ecologie umană 
S.05.A.37 Omul şi modificările ale mediului 3 

M.05.A.38 Tehnologii horticole 
M.05.A.39 Cultura pajiştilor şi fâneţelor ecologice 4 

M.05.A.40 Conservarea biodiversităţii  
M.05.A.41 Organisme modificate genetic şi biosecuritate  4 

M.05.A.42 Analiza calitativă a apei, aerului şi solului 
M.05.A.43 Analiza şi evaluarea factorilor de mediu 6 

S.05.A.44 Plante medicinale 
S.05.A.45 Apicultura 2 

U.06.O.46 Integrare economică europeană 6 
S.06.O.47 Monitoringul ecologic** 6 
M.06.A.48 Analiza calitativă a produselor agricole 
M.06.A.49 Inspecţia şi certificarea produselor ecologice  6 

S.06.A.50 Silvicultură şi produse ale păduri 
S.06.A.51 Ecofiziologia animală 3 
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S.06.O.52 Practica de licenţă 4 
 Examen de licenţă  5 
 Total 60 
Total program de studii                                                                       180             
*-  extracurricular 
**- inclusiv teza de an                        
 
Diagrama structurală a  programului cu indicarea creditelor la învăţământul cu 
frecvenţă redusă  

Anul 1  

Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

Biologia generală 6 
Matematica şi statistica 4 
Botanica cu bazele geobotanicii 4 
Limbi străine -1 4 
Chimie generală 4 
Informatica 4 
Etica profesională 4 
Biochimie 4 
Biofizica şi agrometeorologie 4 
Microbiologie 4 
Limbi străine - 2 4 
Total 46 

 
Anul 2  

Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

Ecologia generală 6 
Ecofiziologia plantelor 4 
Geologie şi biosferologie 4 
Ecopedologie 4 
Psihologia comunicării 4 
Genetică 4 
Ştiinţe politice 
Bazele antreprenoriatului 4 

Protecţia mediului** 6 
Agricultura ecologică 4 
Ecotoxicologie 
Cartarea ecologică 4 

Total   44 
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Anul 3  

Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

Gestionarea deşeurilor 4 
Managementul resurselor naturale 4 
Aparataj şi tehnologii pentru controlul mediului 4 
Elemente de cultură universală şi naţională 
Culturologie 4 

Tehnologii în fitotehnie  6 
Dezvoltare durabilă 
Inspecţia şi certificarea terenurilor 3 

Ecologie umană 
Omul şi modificările ale mediului 3 

Tehnologii horticole 
Cultura pajiştilor şi fâneţelor ecologice 4 

Conservarea biodiversităţii  
Organisme modificate genetic şi biosecurutatea 4 

Analiza calitativă a apei, aerului şi solului 
Analiza şi evaluare factorilor de mediu 6  

Plante medicinale  
Apicultura 2 

Total 44 
 

Anul 4  
Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 

ECTS 
Integrare economică europeană 6 
Monitoringul ecologic** 6 
Analiza calitativă a produselor agricole 
Inspecţia şi certificare produselor ecologice  6 

Silvicultură şi produse ale păduri 
Ecofizilogie animală  3 

Practica de specializare  20 
Examen de licenţă 5 
Total 46 

 
Total program de studii                                                        180 
**- inclusiv teza de an                        
 
Regulamentul de examinare, evaluare şi notare – Programul de studii prevede 
următoarele tipuri şi forme de evaluare a cunoştinţelor, capacităţilor teoretice şi a 
deprinderilor practice: 
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- evaluare periodică pe parcursul întregului semestru la lucrările practice şi de labo-
rator, tezelor de an în scopul estimării competenţelor specifice şi instrumentale; 

- evaluare intermediară în semestru la fiecare unitate de curs, în scopul 
stabilirii nivelului şi ritmului de acumulare a cunoştinţelor de către studenţi; 

- evaluarea stagiilor de practică în scopul aprecierii competenţelor sistemice; 
- evaluarea finală semestrială menită să aprecieze gradul de însuşire a unităţii de curs. 

 
Cerinţele de absolvire – Examen de licenţă (2 probe, teză de licenţă), care se organizează 
şi se desfăşoară în conformitate cu actele normative în vigoare şi se realizează într-o 
singură sesiune la finele ultimului semestru al studiilor de licenţă  

Se admit la examenul de licenţă, studenţii care au realizat integral programul 
de studii şi au acumulat 175 credite ECTS obligatorii pentru acest program.  

Teza de licenţă constituie o investigaţie sistematică din domeniul ecologiei, 
utilizând studiul critic al problemei. Ea implică formularea de idei sau arii de 
cercetare calitative (finalităţi explorative, colectare de date şi analiza lor) sau 
cantitative (ipoteze demonstrabile experimental). Studentul care a realizat o teză de 
licenţă va fi capabil: 

- să plaseze noile informaţii şi interpretări în contextul unei unităţi de curs / modul; 
- să demonstreze înţelegere pentru structura de ansamblu al domeniului ştiinţe 

ale naturii şi conexiunile dintre componentele sale; 
- să implementeze metodele de analiză critică şi de dezvoltare a teoriilor; 
- să aprecieze calitatea unei activităţi de cercetare din domeniul de formare 

profesională – ecologie; 
- să aplice modalităţi de testare experimentală şi observaţională a teoriilor 

ştiinţifice; 
- să argumenteze şi modul de rezolvare a problemelor în cadrul domeniului 

ştiinţe ale naturii; 
- să demonstreze capacităţi necesare pentru realizarea unei cercetări cu un 

grad sporit de autonomie; 
- să adapteze mesajul profesional la diverse medii socio-culturale. 

Pentru certificarea componentelor examenului de licenţă nu se utilizează 
zecimi în notare, iar nota minimă de promovare este „5”.  

Probele examenului de licenţă se susţin în scris sau oral, în funcţie de 
decizia universităţii. Subiectele sunt aduse la cunoştinţa studenţilor cu o lună 
înaintea susţinerii primei probe. 

Susţinerea tezei de licenţă are loc în şedinţa deschisă a comisiei pentru 
examenul de licenţă. Rezultatele se comunică studenţilor în aceeaşi zi după şedinţă 
comisiei pentru examenul de licenţă. 
 
Forma de instruire (învăţământ) – zi, frecvenţă redusă 
 
Administrator de program –  doctor, conferenţiar universitar M. Rurac 
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Programul 612.1 Protecţia plantelor 
 

Descrierea generală 
 

Calificarea acordată – Licenţiat în ştiinţe agricole. 
 
Nivelul de calificare – 6  EQF (Cadrul European al Calificărilor). 
 
Condiţii speciale  de admitere – Deţinerea diplomei de: 
- bacalaureat; 
- studii medii de specialitate; 
- studii superioare. 

 
Aranjamente speciale de recunoaştere a instruirii anterioare – Recunoaştere 
formală care presupune acordarea unui statut oficial deprinderilor şi competenţelor 
demonstrate de solicitant prin acordarea certificatului (actului de studii) respectiv.  

 
Cerinţele şi regulamentele calificării – Calificarea se acordă studentului care: 
- demonstrează cunoştinţe avansate în domeniul ştiinţelor agricole; 
- poate aplica cunoştinţele obţinute în domeniul de formare profesională - 

protecţia plantelor; 
- demonstrează capacitatea de a argumenta şi a soluţiona problemele din 

domeniul protecţia plantelor; 
- are abilitatea de a colecta, interpreta şi analiza date relevante din domeniul 

protecţia plantelor, precum şi de a–şi expune raţionamentele în baza aspectelor 
relevante de ordin social, ştiinţific sau etic; 

- poate comunica informaţii, idei, probleme şi soluţii atât audienţilor de 
specialişti, cât şi de non-specialişti; 

- şi-a dezvoltat abilitatea de a învăţa, care este necesară de a-şi continua studiile 
cu un grad sporit de autoinstruire. 

Specialistul în protecţia plantelor va avea o pregătire profundă teoretică şi 
practică pentru a activa cu succes în domeniul întregului spectru al producţiei 
agricole: cunoaşterea tehnologiilor avansate de cultivare şi obţinere a recoltelor 
bogate; aplicarea măsurilor şi mijloacelor efective de combatere a bolilor şi 
dăunătorilor; menţinerea echilibrului ecologic; educaţia profesională în avertizarea 
şi prognozarea organismelor nocive; studierea pieţei, management, marketing, 
economie, informatică, cercetare, creativitate, autoinstruire.  

 
Profilul programului – Agricultură. 

  
Rezultatele cheie ale instruirii – Programul oferit permite  obţinerea de către 
student a următoarelor competenţe:  
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Cunoştinţe: 
− Bazele teoretice ale ştiinţelor socio-umaniste şi economice; 
− Normele etice şi de drept care reglează relaţiile între oameni, om-societate, om-

mediu înconjurător; 
− Bazele analizei matematice şi interacţiunii proceselor fizice, chimice şi biologice; 
− Procesele şi fenomenele ce au loc în natură, posibilităţile metodelor ştiinţifice 

moderne de cunoaştere a naturii la nivelul necesar pentru îndeplinirea funcţiilor 
profesionale; 

- Tehnologii informaţionale moderne; 
-    Bazele educaţiei fizice şi modul sănătos de viaţă; 
- Bazele agriculturii; 
- Esenţa şi importanţa economică, socială şi ecologică a protecţiei plantelor; 
- Obiectivele şi evaluarea protecţiei plantelor în aspect naţional şi mondial; 
- Biologia, ecologia şi sistematica organismelor nocive (agenţi patogeni, insecte dău-

nătoare, acarieni, nematozi, mamifere), particularităţile de dezvoltare a lor în 
biocenoză; 

- Esenţa epifitotiilor şi epizotiilor, prevenirea apariţiei lor, lichidarea consecinţelor; 
- Bazele carantinei fitosanitare, obiectele de carantină internă şi externă, acte 

normative; 
- Elementele prognozei, dezvoltării bolilor şi dăunătorilor în culturile agricole şi 

forestiere; 
- Mijloace şi metode de protecţie a plantelor, aplicarea lor raţională în sistemele 

integrate; 
- Construcţia şi utilizarea diferitor tipuri de aparate speciale şi controlul calităţii 

lucrărilor de protecţie; 
- Tehnologii moderne de cultivare şi protecţie integrată a culturilor agricole; 
- Metodele de determinare a eficacităţii biologice şi economice a măsurilor de 

protecţie; 
- Legile despre protecţia plantelor, protecţia mediului ambiant, etc.; 
- Marketingul pesticidelor; 
- Standardizare, certificare, studiul pieţei, economia şi valorificarea producţiei agricole. 
Capacităţi: 
- Analiza ştiinţifică a problemelor şi proceselor social-economice semnificative; 
- Aplicarea normelor etice şi juridice la elaborarea proiectelor sociologice şi sociale; 
- Organizarea muncii individuale pe bază ştiinţifică, utilizarea metodelor compu-

terizate de selecţie, păstrare şi prelucrare a informaţiei necesare; 
- Acumularea cunoştinţelor noi folosind tehnologii moderne informaţionale; 
- Comunicarea într-o limbă străină pe teme generale, citirea literaturii pe specia-

litate în scopul culegerii informaţiei (fără dicţionar), traducerea literaturii pe 
specialitate (cu dicţionar); 

- Analiza factorilor biotici şi abiotici care influenţează dezvoltarea bolilor şi dăunătorilor; 
- Folosirea practică a mecanismelor imunităţii plantelor în selectarea soiurilor rezistente; 
- Depistarea şi lichidarea focarelor obiectelor de carantină; 
- Prognozarea dezvoltării organismelor nocive în cultura plantelor agricole; 
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- Aplicarea corectă a mijloacelor şi metodelor de protecţie a plantelor; 
- Utilizarea competentă a echipamentului şi aparatelor speciale în protecţia plantelor; 
- Aplicarea tehnologiilor avansate de cultivare şi protecţie a plantelor; 
- Folosirea diferitor metode de evaluare a eficienţei măsurilor de protecţie; 
- Interpretarea corectă a actelor normative în protecţia plantelor; 
- Sintetizarea soluţiilor/concluziilor şi propunerea recomandărilor; 
- Aplicarea metodelor de protecţie a muncii la efectuarea proceselor tehnologice; 
- Planificarea şi organizarea măsurilor ecologice şi de protecţie a mediului 

ambiant în unităţile de ramură; 
- Comunicare eficientă, discuţii, conversaţii, relaţii reciproc avantajoase cu parte-

nerii locali şi internaţionali. 
         Programul include 75 unităţi de curs, grupate în următoarele componente: 

1. fundamentală – F - (60 credite, 13 unităţi de curs) -  acumularea de către 
studenţi a cunoştinţelor de bază şi a informaţiei necesare pentru asimilarea 
cunoştinţelor în domeniul de formare profesională – protecţia plantelor; 

2. de formare a abilităţilor şi competenţelor generale – G - (16 credite, 6  
unităţi de curs); de orientare socio-umanistă – U - (26 credite, 10 unităţi de curs) -  

cultivarea la viitorul specialist a deprinderilor de a învăţa, cerceta, analiza, expune, 
comunica efectiv oral şi în scris, inclusiv prin intermediul tehnologiilor informaţionale în 
domeniul de formare profesională – protecţia plantelor şi în diverse contexte culturale, 
precum şi formarea unui orizont larg de cultură juridică, filozofică, politologică, 
sociologică, psihologică şi economică, care i-ar permite să-şi asume responsabilităţile vieţii 
într-o societate liberă şi să se poată adapta operativ şi eficient la modificările ce au loc în 
societate; 

3. de orientare spre: specializare – S (108 credite, 32 unităţi de curs  inclusiv: 
opţionale 36 credite, 20 unităţi de curs; 4 stagii de practică,  32 credite); masterat – M 
(25 credite, 14 unităţi de curs  opţionale) - realizează obiective formative, asigură 
asimilarea de cunoştinţe la nivel ştiinţific şi creator contemporan, orientate spre 
formarea identităţii profesionale a studentului. 

 
Profilurile de angajare a absolvenţilor (exemplificarea lor) – Specialistul în 
protecţia plantelor poate activa în organele (departamentele) publice şi private de 
protecţie a plantelor şi a mediului înconjurător (inspectorate de protecţie a 
plantelor, de carantină, servicii vamale, etc.); centre teritoriale de extensiune; centre 
de deservire a agriculturi şi de consalting; gospodării fermiere şi ţărăneşti, ocupând 
funcţiile conform Clasificatorului Ocupaţiilor în vigoare. 

 
Accesul la studii în continuare – Deţinătorii diplomei de licenţă în domeniul  
protecţia plantelor pot: 
- urma studiile de masterat; 
- urma un alt program de licenţă; 
- avea oportunităţi L.L.L. 
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Diagrama structurală a  programului cu indicarea creditelor. 
 

Anul 1  
Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 

ECTS 
F.01.O.01 Matematică  şi statistică 4 
F.01.O.02 Chimie generală 4 
G.01.O.03 Informatică 4 
G.01.O.04 Limbi străine - 1 4 
U.01.O.05 Etica profesională 4 
S.01.O.06 Tractoare şi automobile 4 
S.01.O.07 Maşini agricole  6 
G.01.O.08 Educaţie fizică* - 
F.02.O.09 Biochimie 4 
F.02.O.10 Botanică 6 
F.02.O.11 Microbiologia fitopatogenilor 3 
F.02.O.12 Zoologie agricolă 3 
F.02.O.13 Pedologie 6 
F.02.O.14 Biofizică şi agrometeorologie 4 
G.02.O.15 Limbi străine - 2 4 
G.02.O.16 Educaţie fizică* - 
 Total 60 

 
Anul 2  

Codul Denumirea unităţii de curs  (modulului) Credite 
ECTS 

F.03.O.17 Genetică 4 
G.03.O.18 Psihologia comunicării 4 
F.03.O.19 Ecologie şi protecţia mediului 4 
U.03.A.20 Ştiinţe filozofice  
U.03.A.21 Bazele micro- şi macroeconomiei 4 

U.03.A.22 Elemente de cultură universală şi naţională  
U.03.A.23 Culturologie 4 

F.03.O.24 Entomologie generală** 6 
S.03.A.25 Agrotehnică 
S.03.A.26 Herbologie şi aplicarea erbicidelor 4 

F.04.O.27 Fiziologia plantelor                            6 
F.04.O.28 Fitopatologie generală      6 
S.04.O.29 Practică didactică I 3 
M.04.A.30 Legumicultură  
M.04.A.31 Producerea de sămînţă 4 

S.04.A.32 Tehnica experimentală  
S.04.A.33 Biostatistică horticolă 3 
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M.04.A.34 Viticultură  
M.04.A.35 Ampelografie 4 

S.04.O.36 Sistematica şi clasificarea insectelor 4 
 Total  60 

 
Anul 3  

Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

S.05.O.37 Entomologie agricolă 6 
S.05.O.38 Fitopatologie agricolă** 6 
S.05.O.39 Pomicultură  4 
M.05.A.40 Combaterea biologică a buruienilor 
M.05.A.41 Fitofagii şi fitopatogenii buruienilor 2 

U.05.A.42 Bazele statului şi dreptului  
U.05.A.43 Bazele antreprenoriatului 4 

S.05.A.44 Economia sectorului agroindustrial 
S.05.A.45 Gestiune economică şi contabilitate 4 

M.05.A.46 Agrochimie 
M.05.A.47 Cartarea agrochimică 4 

S.06.O.48 Practica didactică II 16 
S.06.O.49 Fitotehnie 4 
M.06.A.50 Apicultură 
M.06.A.51 Bazele zootehniei 2 

U.06.A.52 Managementul resurselor umane 
U.06.A.53 Ştiinţe politice 4 

S.06.A.54 Protecţie chimică 
S.06.A.55 Ecotoxicologie 4 

 Total  60 
 

Anul 4  

Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

S.07.O.56 Practica de producţie 6 
M.07.A.57 Tehnologia păstrării şi prelucrării produselor agricole  
M.07.A.58 Fiziologia postrecoltării 6 

M.07.A.59 Fitopatologie şi 
Entomologie forestieră 

M.07.A.60 Bolile culturilor ornamentale şi aromatice 
3 

S.07.O.61 Protecţie biologică  6 
S.07. A.62 Carantina plantelor   
S.07. A.63 Ecologia insectelor  3 

S.07.A.64 Prognoză şi avertizare 
S.07.A.65 Expertiza fitosanitară 3 
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S.07. A.66 Standardizare, certificare  şi metrologie    
S.07. A.67 Securitate alimentară 3 

S.08.A.68 Acarologie şi fitohelmintologie  
S.08.A.69 Entomologie tehnică 4 

S.08.A.70 Protecţie integrată 
S.08.A.71 Fitovirusologie 

2 

U.08.O.72 Integrare economică europeană 6 
S.08.A.73 Managementul sectorului agroindustrial 
S.08.A.74 Marketingul sectorului agroindustrial 6 

S.08.O.75 Practică de licenţă 7 
 Examen de licenţă 5 
 Total C.S.L. 60 

 Total program de studii                                         240 
 *- extracurricular 
**- inclusiv teza de an                        
 
Regulamentul de examinare, evaluare şi notare – Programul de studii prevede 
următoarele tipuri şi forme de evaluare a cunoştinţelor, capacităţilor teoretice şi a 
deprinderilor practice: 
- evaluare periodică pe parcursul întregului semestru la lucrările practice şi de 

laborator, tezelor de an în scopul estimării competenţelor specifice şi 
instrumentale; 

- evaluare intermediară în semestru la fiecare unitate de curs, în scopul stabilirii 
nivelului şi ritmului de acumulare a cunoştinţelor de către studenţi; 

- evaluarea stagiilor de practică în scopul aprecierii competenţelor sistemice; 
- evaluarea finală semestrială menită să aprecieze gradul de însuşire a unităţii de 

curs. 
 
Cerinţele de absolvire – Examen de licenţă (2 probe, teză de licenţă), care se orgaizează şi 
se desfăşoară în conformitate cu actele normative în vigoare şi se realizează într-o singură 
sesiune la finele ultimului semestru al studiilor de licenţă.  

Se admit la examenul de licenţă, studenţii care au realizat integral programul de 
studii şi au acumulat 235 credite ECTS obligatorii pentru acest program.  

Teza de licenţă constituie o investigaţie sistematică din domeniul protecţiei 
plantelor, utilizând studiul critic al problemei. Ea implică formularea de idei sau 
arii de cercetare calitative (finalităţi explorative, colectare de date şi analiza lor) sau 
cantitative (ipoteze demonstrabile experimental). Studentul care a realizat o teză de 
licenţă va fi capabil: 
- să plaseze noile informaţii şi interpretări în contextul unei unităţi de curs / modul; 
- să demonstreze înţelegere pentru structura de ansamblu al domeniului ştiinţe 

agricole şi conexiunile dintre componentele sale; 
- să implementeze metodele de analiză critică şi de dezvoltare a teoriilor; 
- să aprecieze calitatea unei activităţi de cercetare din domeniul de formare 

profesională – protecţia plantelor; 
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- să aplice modalităţi de testare experimentală şi observaţională a teoriilor 
ştiinţifice; 

- să argumenteze modul de rezolvare a problemelor în cadrul domeniului ştiinţe 
agricole; 

- să demonstreze capacităţi necesare pentru realizarea unei cercetări cu un grad 
sporit de autonomie; 

- să adapteze mesajul profesional la diverse medii socio-culturale. 
Pentru certificarea componentelor examenului de licenţă nu se utilizează zecimi 

în notare, iar nota minimă de promovare este „5”.  
  Probele examenului de licenţă se susţin în scris sau oral, în funcţie de decizia 

universităţii.  Subiectele sunt aduse la cunoştinţa studenţilor cu o lună înaintea 
susţinerii primei probe. 

   Susţinerea tezei de licenţă are loc în şedinţa deschisă a comisiei pentru 
examenul de licenţă. Rezultatele se comunică studenţilor în aceeaşi zi după şedinţă 
comisiei pentru examenul de licenţă. 
 
Forma de instruire (învăţământ) – zi 
 
Administrator de program – doctor,  conferenţiar  universitar Gh. Nicolaescu 



 31 

Programul 615.1 - Horticultură 
 

Descrierea generală 
 

Calificarea acordată – Licenţiat în ştiinţe agricole. 
 

Nivelul de calificare – 6  EQF (Cadrul European al Calificărilor). 
 

Condiţii speciale  de admitere – Deţinerea diplomei de: 
- bacalaureat; 
- studii medii de specialitate; 
- studii superioare. 

 
Aranjamente speciale de recunoaştere a instruirii anterioare – Recunoaştere 
formală care presupune acordarea unui statut oficial deprinderilor şi competenţelor 
demonstrate de solicitant prin acordarea certificatului (actului de studii) respectiv.  

 
Cerinţele şi regulamentele calificării – Calificarea se acordă studentului care: 
- demonstrează cunoştinţe avansate în domeniul ştiinţelor agricole; 
- poate aplica cunoştinţele obţinute în domeniul de formare profesională - horticultură; 
- demonstrează capacitatea de a argumenta şi a soluţiona problemele din 

domeniul horticulturii; 
- are abilitatea de a colecta, interpreta şi analiza date relevante din domeniul hor-

ticulturii, precum şi de a-şi expune raţionamentele în baza aspectelor relevante 
de ordin social, ştiinţific sau etic; 

- poate comunica informaţii, idei, probleme şi soluţii atât audienţilor de 
specialişti, cât şi de non-specialişti; 

- şi-a dezvoltat abilitatea de a învăţa, care este necesară de a-şi continua studiile 
cu un grad sporit de autoinstruire. 

Specialistul în horticultură va avea o  pregătire profundă teoretică şi practică 
pentru a activa cu succes în domeniul întregului spectru al producţiei horticole: 
planificarea producţiei, producerea seminţelor şi materialului săditor, proiectarea, 
înfiinţarea şi exploatarea plantaţiilor, recoltarea şi valorificarea producţiei, 
studierea pieţei interne şi externe, management, marketing, economie, relaţii 
economice internaţionale, informatică, cercetare. 
 
Profilul programului – Agricultură. 

  
Rezultatele cheie ale instruirii – Programul oferit permite  obţinerea de către 
student a următoarelor competenţe:  
 
Cunoştinţe: 
-   Bazele teoretice ale ştiinţelor socio-umaniste şi economice; 
- Normele etice şi de drept care reglează relaţiile între oameni, om-societate, 

om-mediu înconjurător; 
- Bazele analizei matematice şi interacţiunii proceselor fizice, chimice şi biologice; 
- Procesele şi fenomenele ce au loc în natură, posibilităţile metodelor ştiinţifice moderne 

de cunoaştere a naturii la nivelul necesar pentru îndeplinirea funcţiilor profesionale; 
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- Tehnologii informaţionale moderne; 
- Bazele educaţiei fizice şi modul sănătos de viaţă; 
- Bazele agriculturii; 
- Esenţa şi importanţa socială a viitoarei profesii; 
- Obiectivele, importanţa, evoluarea horticulturii  pe plan mondial şi naţional; 
- Bazele biologice şi ecologice ale cultivării plantelor horticole ; 
- Tehnologii avansate de producere a seminţelor şi materialului săditor horticol; 
- Caracteristica de producţie, cerinţele faţă de factorii ecologici şi tehnologici, 

rezistenţa la boli şi dăunători a speciilor, soiurilor, hibrizilor şi portaltoiurilor 
plantelor horticole; 

- Tehnologii performante de producere a fructelor, legumelor, strugurilor şi florilor; 
- Bazele economiei, managementului în pomicultură, legumicultură, viticultură şi 

floricultură şi a exploataţiilor agricole de ramură; 
- Metodele de studiere a pieţei, marketingul în horticultură. 
 
Capacităţi: 
- Analiza ştiinţifică a problemelor şi proceselor social-economice semnificative; 
- Aplicarea normelor etice şi juridice la elaborarea proiectelor sociologice şi sociale; 
- Organizarea muncii individuale pe bază ştiinţifică, utilizarea metodelor compu-

terizate de selecţie, păstrare şi prelucrare a informaţiei necesare; 
- Acumularea cunoştinţelor noi folosind tehnologii moderne informaţionale; 
- Comunicarea într-o limbă străină pe teme generale, citirea literaturii de specia-

litate în scopul culegerii informaţiei (fără dicţionar), traducerea literaturii de 
specialitate (cu dicţionar); 

- Analiza factorilor ecologici care influenţează diferite aspecte ale producţiei 
horticole şi optimizarea lor; 

- Utilizarea tehnologiilor avansate de producere a seminţelor şi materialului 
săditor horticol, selectarea, experimentarea, argumentarea tehnologiilor noi; 

- Stabilirea sortimentului raţional de soiuri pentru înfiinţarea unei plantaţii în 
condiţii pedoclimaterice concrete; 

- Utilizarea tehnologiilor noi de producere şi păstrare a fructelor, legumelor şi 
strugurilor; 

- Certificarea şi comercializarea producţiei horticole conform prevederilor 
standardelor naţionale şi internaţionale; 

- Alcătuirea şi realizarea programelor de producţie, planului de afaceri; 
- Organizarea recoltării, certificării şi comercializării producţiei horticole; 
- Aplicarea metodelor de protecţie a muncii la efectuarea proceselor tehnologice; 
- Planificarea şi organizarea măsurilor ecologice şi de protecţie a mediului am-

biant în unităţile de ramură; 
- Comunicarea eficientă, discuţii, conversaţii, relaţii reciproc avantajoase cu 

partenerii locali şi internaţionali. 
          Programul include 75 unităţi de curs, grupate în următoarele componente: 
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 1. fundamentală – F - (54 credite, 12 unităţi de curs) -  acumularea de către 
studenţi a cunoştinţelor de bază şi a informaţiei necesare pentru asimilarea 
cunoştinţelor în domeniul de formare profesională – horticultură; 

2. de formare a abilităţilor şi competenţelor generale – G - (16 credite, 6 unităţi de 
curs); de orientare socio-umanistă – U - (26 credite, 10 unităţi de curs) -  cultivarea la 
viitorul specialist a deprinderilor de a învăţa, cerceta, analiza, expune, comunica efectiv 
oral şi în scris, inclusiv prin intermediul tehnologiilor informaţionale în domeniul de 
formare profesională – horticultură şi în diverse contexte culturale, precum şi formarea 
unui orizont larg de cultură juridică, filozofică, politologică, sociologică, psihologică şi 
economică, care i-ar permite să-şi asume responsabilităţile vieţii într-o societate liberă şi 
să se poată adapta operativ şi eficient la modificările ce au loc în societate; 

3. de orientare spre: specializare – S (113 credite, 35 unităţi de curs  inclusiv: 
opţionale 35 credite, 22 unităţi de curs; 4 stagii de practică,  32 credite); masterat – M 
(26 credite, 12 unităţi de curs  opţionale) - realizează obiective formative, asigură 
asimilarea de cunoştinţe la nivel ştiinţific şi creator contemporan, orientate spre 
formarea identităţii profesionale a studentului. 

 

Profilurile de angajare a absolvenţilor (exemplificarea lor) – Specialistul în 
horticultură va fi apt să activeze pe următoarele direcţii profesionale: în instituţii şi 
servicii publice şi private; exploataţii agricole; centre de extensiune; consultanţă şi 
servicii; comisii pentru încercarea soiurilor; gospodării fermiere şi ţărăneşti,  ocupând 
funcţiile conform Clasificatorului Ocupaţiilor în vigoare. 

 

Accesul la studii în continuare – Deţinătorii diplomei de licenţă în domeniul  
horticulturii pot: 
- urma studiile de masterat; 
- urma un alt program de licenţă; 
- avea oportunităţi L.L.L. 

 

Diagrama structurală a programului cu indicarea creditelor la învăţământul de zi  
Anul 1  

Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

F.01.O.01 Matematică  şi statistică 4 
F.01.O.02 Chimie generală 4 
G.01.O.03 Informatică 4 
G.01.O.04 Limbi străine - 1 4 
U.01.O.05 Etica profesională 4 
S.01.O.06 Tractoare şi automobile 4 
S.01.O.07 Maşini agricole  6 
G.01.O.08 Educaţie fizică* - 
F.02.O.09 Biochimie 4 
F.02.O.10 Botanică 6 
F.02.O.11 Microbiologie 3 
F.02.O.12 Topografie 3 
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F.02.O.13 Pedologie 6 
F.02.O.14 Biofizică şi agrometeorologie 4 
G.02.O.15 Limbi străine - 2 4 
G.02.O.16 Educaţie fizică* - 
 Total 60 

 
Anul 2  

Codul Denumirea unităţii de curs  (modulului) Credite 
ECTS 

F.03.O.17 Genetică 4 
G.03.O.18 Psihologia comunicării 4 
F.03.O.19 Ecologie şi protecţia mediului 4 
U.03.A.20 Ştiinţe filozofice  
U.03.A.21 Bazele micro- şi macroeconomiei 

 
4 

U.03.A.22 Elemente de cultură universală şi naţională  
U.03.A.23 Culturologie 

4 
 

S.03.O.24 Entomologie 4 
S.03.O.25 Agrotehnică 6 
F.04.O.26 Fiziologia plantelor                            6 
F.04.O.27 Bazele biologice ale pomiculturii**    6 
S.04.O.28 Practică didactică I 3 
M.04.A.29 Fitopatologie  
M.04.A.30 Fitovirusologie 4 

S.04.A.31 Tehnica experimentală  
S.04.A.32 Biostatistică horticolă 3 

M.04.A.33 Floricultură   
M.04.A.34 Grădini publice 4 

M.04.A.35 Cultura legumelor în climat controlat 
M.04.A.36 Cultura ciupercilor 4 

 Total 60 
 
 

Anul 3  
Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 

ECTS 
U.05.A.37 Bazele statului şi dreptului  
U.05.A.38 Bazele antreprenoriatului 4 

S.05.O.39 Pomicultură generală** 6 
S.05.O.40 Legumicultură generală 6 

S.05.O.41 Viticultură  4 
S.05.A.42 Economia sectorului agroindustrial 
S.05.A.43 Gestiune economică şi contabilitate 4 

S.05.A.44 Tehnologii horticole în exploataţiile mici şi mijlocii 2 
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S.05.A.45 Biotehnologii horticole 
M.05.A.46 Agrochimie 
M.05.A.47 Cartarea agrochimică 4 

S.06.O.48 Practica didactică II 16 
S.06.O.49 Legumicultură specială 4 
S.06.A.50 Fitotehnie 
S.06.A.51 Cultura plantelor de câmp 

4 

S.06.A.52 Apicultură 
S.06.A.53 Bazele zootehniei 

2 

U.06.A.54 Managementul resurselor umane 
U.06.A.55 Ştiinţe politice 4 

 Total 60 
 

Anul 4  
Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 

ECTS 
S.07.O.56 Practica de producţie 6 
S.07.O.57 Pomicultură specială 6 
S.07.A.58 Producerea de sămânţă 
S.07.A.59 Hidroponică 3 

S.07.A.60 Irigarea plantelor horticole 
S.07.A.61 Îmbunătăţiri funciare 3 

S.07.A.62 Standardizare, certificare  şi metrologie 
S.07.A.63 Securitate alimentară 3 

M.07.A.64 Tehnologia păstrării şi prelucrării produselor 
horticole  

M.07.A.65 Fiziologia postrecoltării 
6 

S.07.A.66 Ampelografie 
S.07.A.67 Biotehnologii în viticultură şi vinificaţie 3 

U.08.O.68 Integrare economică europeană 6 
M.08.A.69 Ameliorarea plantelor horticole 
M.08.A.70 Biotehnologii în ameliorarea plantelor 4 

S.08.A.71 Managementul sectorului agroindustrial 
S.08.A.72 Marketingul sectorului agroindustrial 6 

S.08.A.73 Protecţie integrată 
S.08.A.74 Protecţia plantelor horticole 2 

S.08.O.75 Practică de licenţă 7 
 Examen de licenţă 5 
 Total  C.S.L. 60 

                             Total program de studii                                         240 
* *-extracurricular  
** - inclusiv teza de an 
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Diagrama structurală a  programului cu indicarea creditelor la învăţământul cu 
frecvenţă redusă  

 
Anul 1 (plan-cadru 2011) 

Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

Matematică  şi statistică 4 
Biofizică şi agrometeorologie 4 
Chimie generală 4 
Informatică 4 
Limbi străine - 1 4 
Etica profesională 4 
Tractoare şi automobile 4 
Biochimie 4 
Botanică 6 
Microbiologie  3 
Topografie 3 
Limbi străine - 2 4 
Total 48 

 
Anul 2 (plan-cadru 2011) 

Denumirea unităţii de curs  (modulului) Credite 
ECTS 

Psihologia comunicării 4 
Maşini agricole  6 
Genetică 4 
Pedologie 6 
Ecologie şi protecţia mediului  4 
Ştiinţe filozofice  
Bazele micro- şi macroeconomiei 

4 

Elemente de cultură universală şi naţională  
Culturologie 

4 

Entomologie 4 
Agrotehnică 6 
Fiziologia plantelor                            6 
Total 48 
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Anul 3 (plan-cadru 2011) 
Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 

ECTS 
Bazele biologice ale pomiculturii**     6 
Fitopatologie  
Fitovirusologie 

4 

Tehnica experimentală    
Biostatistică horticolă 3 

Floricultură   
Grădini publice 4 

Cultura legumelor în climat controlat 
Cultura ciupercilor 

4 

Bazele statului şi dreptului  
Bazele antreprenoriatului 

4 

Pomicultură generală**   6 
Legumicultură generală 6 
Agrochimie      
Cartarea agrochimică 

4 

Total 41 
 

Anul 4 (plan-cadru 2011) 
Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 

ECTS 
Viticultură  4 
Economia sectorului agroindustrial (+VV) 
Gestiune economică şi contabilitate 

4 

Tehnologii horticole în exploataţiile mici şi mijlocii 
Biotehnologii horticole 

2 

Legumicultură specială 4 
Fitotehnie 
Cultura plantelor de câmp  

4 

Apicultură (+S) 
Bazele zootehniei 2 

Managementul resurselor umane 
Ştiinţe politice 4 

Pomicultură specială 6 
Producerea de sămânţă 
Hidroponică 

3 

Irigarea plantelor horticole 
Îmbunătăţiri funciare 3 

Total 36 
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Anul 5 (plan-cadru 2005) 
Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 

ECTS 
Standardizare, certificare  şi metrologie 
Securitate alimentară 

3 

Tehnologia păstrării şi prelucrării produselor horticole 
Fiziologia postrecoltării 

6 

Ampelografie 
Biotehnologii în viticultură şi vinificaţie 

3 

Integrare economică europeană 6 
Ameliorarea plantelor horticole 
Biotehnologii în ameliorarea plantelor 

4 

Management 
Managementul calităţii produselor horticole 

6 

Protecţia integrată 
Protecţia plantelor horticole 2 

Competenţe practice 16 
Examen de licenţă 5 
Total  51 

                  Total program de studii                                         240                                                                            
**- inclusiv teza de an 
Regulamentul de examinare, evaluare şi notare – Programul de studii prevede 
următoarele tipuri şi forme de evaluare a cunoştinţelor, capacităţilor teoretice şi a 
deprinderilor practice: 
- evaluare periodică pe parcursul întregului semestru la lucrările practice şi de laborator, 

tezelor de an în scopul estimării competenţelor specifice şi instrumentale; 
- evaluare intermediară în semestru la fiecare unitate de curs, în scopul stabilirii 

nivelului şi ritmului de acumulare a cunoştinţelor de către studenţi; 
- evaluarea stagiilor de practică în scopul aprecierii competenţelor sistemice; 
- evaluarea finală semestrială menită să aprecieze gradul de însuşire a unităţii de 

curs. 
 
Cerinţele de absolvire – Examen de licenţă (2 probe, teză de licenţă), care se organizează 
şi se desfăşoară în conformitate cu actele normative în vigoare şi se realizează într-o 
singură sesiune la finele ultimului semestru al studiilor de licenţă.  
      Se admit la examenul de licenţă, studenţii care au realizat integral programul de 
studii şi au acumulat 235  credite ECTS obligatorii pentru acest program.  
       Teza de licenţă constituie o investigaţie sistematică din domeniul horticulturii, 
utilizând studiul critic al problemei. Ea implică formularea de idei sau arii de 
cercetare calitative (finalităţi explorative, colectare de date şi analiza lor) sau 
cantitative (ipoteze demonstrabile experimental). Studentul care a realizat o teză de 
licenţă va fi capabil: 
- să plaseze noile informaţii şi interpretări în contextul unei unităţi de curs / modul; 
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- să demonstreze înţelegere pentru structura de ansamblu al domeniului ştiinţe 
agricole şi conexiunile dintre componentele sale; 

- să implementeze metodele de analiză critică şi de dezvoltare a teoriilor; 
- să aprecieze calitatea unei activităţi de cercetare din domeniul de formare 

profesională – horticultură; 
- să aplice modalităţi de testare experimentală şi observaţională a teoriilor ştiinţifice; 
- să argumenteze modul de rezolvare a problemelor în cadrul domeniului ştiinţe 

agricole; 
- să demonstreze capacităţi necesare pentru realizarea unei cercetări cu un grad 

sporit de autonomie; 
- să adapteze mesajul prof 
- esional la diverse medii socio-culturale. 

Pentru certificarea componentelor examenului de licenţă nu se utilizează 
zecimi în notare, iar nota minimă de promovare este „5”.  

Probele examenului de licenţă se susţin în scris sau oral, în funcţie de decizia 
universităţii.  Subiectele sunt aduse la cunoştinţa studenţilor cu o lună înaintea 
susţinerii primei probe. 

Susţinerea tezei de licenţă are loc în şedinţa deschisă a comisiei pentru 
examenul de licenţă. Rezultatele se comunică studenţilor în aceeaşi zi după şedinţă 
comisiei pentru examenul de licenţă. 
 
Forma de instruire (învăţământ) – zi, frecvenţă redusă 
 
Administrator de program – doctor,  conferenţiar  universitar Gh. Nicolaescu 
  



 40 

Programul 616.1 – Silvicultură şi grădini publice 
 

Descrierea generală 
 
Calificarea acordată – Licenţiat în ştiinţe agricole. 
 
Nivelul de calificare – 6  EQF (Cadrul European al Calificărilor). 
 
Condiţii speciale  de admitere – Deţinerea diplomei de: 

- bacalaureat; 
- studii medii de specialitate; 
- studii superioare. 
 

Aranjamente speciale de recunoaştere a instruirii anterioare – Recunoaştere formală 
care presupune acordarea unui statut oficial deprinderilor şi competenţelor demonstrate de 
solicitant prin acordarea certificatului (actului de studii) respectiv.  

 
Cerinţele şi regulamentele calificării – Calificarea se acordă studentului care: 

- demonstrează cunoştinţe avansate în domeniul ştiinţelor agricole; 
- poate aplica cunoştinţele obţinute în domeniul de formare profesională – 

silvicultură şi grădini publice; 
- demonstrează capacitatea de a argumenta şi a soluţiona problemele din 

domeniul silviculturii şi grădini publice; 
- are abilitatea de a colecta, interpreta şi analiza date relevante din domeniul 

silviculturii şi grădini publice, precum şi de a–şi expune raţionamentele în baza 
aspectelor relevante de ordin social, ştiinţific sau etic; 

- poate comunica informaţii, idei, probleme şi soluţii atât audienţilor de 
specialişti, cât şi de non-specialişti; 

- şi-a dezvoltat abilitatea de a învăţa, care este necesară de a-şi continua 
studiile cu un grad sporit de autoinstruire. 

Specialistul în Silvicultură şi grădini publice va poseda o bună pregătire teoretică 
şi practică care ar asigura o activitate durabilă în rezolvarea multiplelor probleme cu 
care se  confruntă actualmente ramura silvică, spaţiile verzi şi grădinile publice, 
degradarea stării de sănătate a  arboretelor ca rezultat al schimbării climei şi 
calamităţilor naturale, reconstrucţia  ecologică a arboretelor degradate şi slab 
productive, conservarea biodiversităţii forestiere naturale, ameliorarea terenurilor 
degradate şi fugitive prin împădurirea lor, extinderea suprafeţei terenurilor împădurite 
şi spaţiilor verzi intravilane şi extravilane, etc. 

 
Profilul programului – Agricultură. 

  
Rezultatele cheie ale instruirii – Programul oferit permite  obţinerea de către 

student a următoarelor competenţe:  
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Cunoştinţe: 
- Bazele teoretice ale ştiinţelor socio-umaniste şi economice; 
- Normele etice şi de drept care reglează relaţiile între oameni, om-societate, om-

mediu înconjurător; 
- Bazele analizei matematice şi interacţiunii proceselor fizice, chimice şi 

biologice; 
- Procesele şi fenomenele ce au loc în natură, posibilităţile metodelor ştiinţifice 

moderne de cunoaştere a naturii la nivelul necesar pentru îndeplinirea 
obligaţiunilor  profesionale; 

- Tehnologii  informaţionale moderne; 
- Bazele educaţiei fizice şi ale modului sănătos de viaţă; 
- Bazele silviculturii, împăduririlor şi ale spaţiilor verzi; 
- Esenţa şi importanţa socială a viitoarei profesii; 
- Obiectivele, importanţa şi  evoluarea ştiinţelor silvice  pe plan naţional şi mondial; 
- Particularităţile bio-ecologice ale speciilor forestiere; 
- Tehnologii avansate de producere a materialului săditor forestier; 
- Particularităţile ciclului de producţie în ramura silvică; 
- Rezistenţa plantelor lemnoase la boli şi dăunători şi metodele de combatere a 

acestora; 
-    Certificarea şi comercializarea produselor pădurii; 
- Bazele economiei, managementului în silvicultură şi spaţii verzi; 
- Metodele de studiere a pieţei şi a marketingului în silvicultură. 
 
Capacităţi: 
- Analiza ştiinţifică a problemelor şi proceselor social-economice semnificative; 
- Aplicarea normelor etice şi juridice la elaborarea proiectelor sociologice şi 

sociale; 
- Organizarea muncii individuale pe baze ştiinţifice,  utilizarea metodelor 

computerizate de selecţie, păstrare şi prelucrare a informaţiei necesare; 
- Acumularea cunoştinţelor noi folosind tehnologii moderne informaţionale; 
- Utilizarea tehnologiilor avansate de producere a materialului săditor forestier, 

selectarea, experimentarea, argumentarea tehnologiilor noi; 
- Comunicarea într-o limbă străină pe teme generale, citirea literaturii pe 

specialitate în scopul culegerii informaţiei (fără dicţionar), traducerea literaturii 
pe specialitate (cu dicţionar); 

- Analiza influenţei factorilor de mediu asupra creşterii şi  dezvoltării arborilor, 
arboretului şi pădurii în ansamblu; 

- Promovarea speciilor autohtone în procesul de regenerări şi împăduriri; 
- Organizarea recoltării, condiţionării, certificării şi comercializării produselor  

pădurii; 
- Evidenţa fondului forestier a perdelelor  forestiere; 
- Efectuarea lucrărilor de amenajare şi recepţia acestora; 
- Efectuarea lucrărilor de îngrijire-conducere a arboretelor  şi lucrărilor de 

exploatare-regenerare; 



 42 

- Organizarea lucrărilor de pepinieră privind creşterea materialului săditor; 
- Cunoaşterea bolilor şi dăunătorilor pădurii şi combaterea acestora; 
- Mecanizarea lucrărilor silvo-tehnice; 
- Alcătuirea şi implementarea programelor de producere  şi a  planului de afaceri; 
- Aplicarea metodelor de protecţie a muncii la efectuarea proceselor tehnologice; 
- Asigurarea polifuncţionalităţii pădurii, îndeosebi a funcţiei protectoare; 
- Comunicarea eficientă, discuţii, conversaţii, relaţii reciproc avantajoase cu 

partenerii locali şi internaţionali. 
Programul include 67 unităţi de curs, grupate în următoarele componente: 
1. fundamentală – F - (54 credite, 12 unităţi de curs) -  acumularea de către studenţi a 

cunoştinţelor de bază şi a informaţiei necesare pentru asimilarea cunoştinţelor în domeniul 
de formare profesională – silvicultură şi grădini publice; 

2. de formare a abilităţilor şi competenţelor generale – G - (16 credite, 6 
unităţi de curs); de orientare socio-umanistă – U - (26 credite, 10 unităţi de curs) -  
cultivarea la viitorul specialist a deprinderilor de a învăţa, cerceta, analiza, expune, 
comunica efectiv oral şi în scris, inclusiv prin intermediul tehnologiilor 
informaţionale în domeniul de formare profesională – silvicultură şi grădini publice 
şi în diverse contexte culturale, precum şi formarea unui orizont larg de cultură 
juridică, filozofică, politologică, sociologică, psihologică şi economică, care i-ar 
permite să-şi asume responsabilităţile vieţii într-o societate liberă şi să se poată 
adapta operativ şi eficient la modificările ce au loc în societate; 

3. de orientare spre: specializare – S (113 credite, 27 unităţi de curs  inclusiv: 
opţionale 29 credite, 14 unităţi de curs; 4 stagii de practică,  32 credite); masterat – M 
(26 credite, 12 unităţi de curs  opţionale) - realizează obiective formative, asigură 
asimilarea de cunoştinţe la nivel ştiinţific şi creator contemporan, orientate spre 
formarea identităţii profesionale a studentului. 
Profilurile de angajare a absolvenţilor (exemplificarea lor) – Specialistul în 
silvicultură şi grădini publice va fi apt să activeze pe următoarele direcţii 
profesionale: în instituţii şi servicii publice şi private; gospodării silvice, asociaţii 
pentru gospodărirea spaţiilor verzi, grădini publice, centre de cercetări silvice, 
gospodării pentru exploatări forestiere, centre de amenajări silvice, ocupând 
funcţiile conform Clasificatorului Ocupaţiilor în vigoare. 

 
Accesul la studii în continuare – Deţinătorii diplomei de licenţă în domeniul  
silviculturii şi grădini publice pot: 
-  urma studiile de masterat; 
-  urma un alt program de licenţă; 
-  avea oportunităţi L.L.L. 
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Diagrama structurală a programului cu indicarea creditelor la învăţământul de zi  
 

Anul 1  
Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 

ECTS 
F.01.O.01 Matematică şi statistică 4 
F.01.O.02 Chimie generală 4 
G.01.O.03 Informatică 4 
G.01.O.04 Limbi străine - 1 4 
U.01.O.05 Etica profesională 4 
S.01.O.06 Baza energetică, tractoare şi automobile 4 
S.01.O.07 Mecanizarea lucrărilor silvice  6 
G.01.O.08 Educaţie fizică* - 
F.02.O.09 Biochimie 4 
F.02.O.10 Botanică 6 
F.02.O.11 Geometrie descriptivă şi desen tehnic 3 
F.02.O.12 Topografie 3 
F.02.O.13 Pedologie 6 
F.02.O.14 Biofizică şi agrometeorologie 4 
G.02.O.15 Limbi străine - 2 4 
G.02.O.16 Educaţie fizică* - 
 Total  60 

Anul 2  
Codul Denumirea unităţii de curs  (modulului) Credite 

ECTS 
F.03.O.17 Genetică  4 
G.03.O.18 Psihologia comunicării 4 
F.03.O.19 Ecologie forestieră 4 

Ştiinţe filozofice  U.03.A.20 
U.03.A.21 Bazele micro-şi macroeconomiei 4 

U.03.A.22 Elemente de cultură universală şi naţională 
U.03.A.23 Culturologie 4 

S.03.O.24 Dendrologie 6 
S.03.A.25 Entomologie şi Fitopatologie forestieră 
S.03.A.26 Conservarea biodiversităţii 4 

F.04.O.27 Fiziologia plantelor 6 
S.04.O.28 Floricultura 6 
S.04.O.29 Practică didactică I 3 
F.04.O.30 Semenologie şi pepiniere ** 6 
S.04.A.31 Tehnica experimentală  
S.04.A.32 Biostatistică forestieră 3 

S.04.A.33 Mecanica şi rezistenţa materialelor 4 
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S.04.A.34 Mecanica aplicată 
M.04.A.35 Apicultura 
M.04.A.36 Produse accesorii ale pădurii 2 

 Total  60 
 

Anul 3  

Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

U.05.A.37 Bazele statului şi dreptului 
U.05.A.38 Bazele antreprenoriatului 4 

S.05.O.39 Dendrometrie şi auxologie forestieră 6 
S.05.O.40 Silvicultură I 6 
S.05.O.41 Împăduriri  6 
M.05.A.42 Produse forestiere şi studiul lemnului  
M.05.A.43 Industrializarea primară a lemnului 4 

M.05.A.44 Staţiuni forestiere 
M.05.A.45 Reconstrucţia ecologică a arboretelor 4 

S.06.O.46 Practica didactică II 16 
S.06.O.47 Silvicultura II ** 6 
M.06.A.48 Arboricultura ornamentală 
M.06.A.49 Construirea şi compoziţia landşaftului 4 

U.06.A.50 Managementul resurselor umane  
U.06.A.51 Ştiinţe politice 4 

 Total  60 
 

Anul 4  
Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 

ECTS 
S.07.O.52 Practica de producţie 6 
M.07.A.53 Tehnologia exploatării forestiere 
M.07.A.54 Drumuri forestiere 6 

S.07.A.55 Amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi 
S.07.A.56 Gestionarea amenajărilor peisagistice 5 

M.07.A.57 Proiectarea spaţiilor verzi 
M.07.A.58 Management peisagistic 6 

S.07.A.59 Standardizare, certificare şi metrologie 
S.07.A.60 Securitate alimentară 3 

S.07.A.61 Cultura vânatului  

S.07.A.62 Fauna cinegetică şi gestionarea populaţiilor de interes 
cinegetic 

4 

U.08.O.63 Integrare economică europeană 6 
S.08.O.64 Amenajarea pădurilor 6 



 45 

S.08.A.65 Management şi economie forestieră 
S.08.A.66 Managementul calităţii produselor silvice 

6 
 

S.08.O.67 Practică de licenţă 7 
 Examen de licenţă 5 
 Total 60 

Total program de studii                                                                              240 
 

* - extracurricular  
** - inclusiv teza de an 

 
Diagrama structurală a programului cu indicarea creditelor la învăţământul cu 
frecvenţă redusă  

Anul 1 (plan-cadru 2011) 
Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 

ECTS 
Matematică  şi statistică 4 
Chimie generală 4 
Informatică 4 
Limbi străine -I 4 
Etica profesională 4 
Biofizică şi agrometeorologie 4 
Baza energetică, tractoare şi automobile  4 
Biochimie 4 
Botanică 6 
Geometrie descriptivă şi desen tehnic 3 
Topografie 3 
Limbi străine-II 4 
Total  48 

 
Anul 2 (plan-cadru 2011) 

Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

Mecanizarea lucrărilor silvice 6 
Pedologie 6 
Genetică 4 
Psihologia comunicării 4 
Ecologie forestieră 4 
Ştiinţe filozofice  
Bazele micro-şi macroeconomiei 4 

Elemente de cultură universală şi naţională 
Culturologie 4 

Dendrologie 6 
Entomologie şi Fitopatologie forestieră 4 
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Conservarea biodiversităţii 
Fiziologia plantelor                            6 
Total  48 

 
Anul 3 (plan-cadru 2011) 

Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

Floricultura 6 
Semenologie şi pepiniere ** 6 
Tehnica experimentală  
Biostatistică forestieră 

3 

Mecanica şi rezistenţa materialelor  
Mecanica aplicată 

4 

Bazele statului şi dreptului 
Bazele antreprenoriatului 

4 

Dendrometrie şi auxologie forestieră 6 
Silvicultură I 6 
Împăduriri  6 
Total. 41 

 
Anul 4 (plan-cadru 2011) 

Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

Produse forestiere şi studiul lemnului  
Industrializarea primară a lemnului 4 

Staţiuni forestiere  
Reconstrucţia ecologică a arboretelor 4 

Silvicultură II** 6 
Arboricultura ornamentală, Arhitectura peisageră 
Construirea şi compoziţia landşaftului 

4 

Apicultura (+H) 
Produse accesorii ale pădurii 2 

Managementul resurselor umane  
Ştiinţe politice 4 

Tehnologia exploatării forestiere 
Drumuri forestiere 

6 

Proiectarea spaţiilor verzi  
Management peisagistic 

6 

Total 36 
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Anul 5 (plan-cadru 2005) 
Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 

ECTS 
Culturi bacifere şi culturi nucifere  
Cartarea ecologică 

5 

Standardizare, certificare  şi metrologie 
Securitate alimentară 

3 

Cultura vânatului  
Utilizarea resurselor naturale 

4 

Integrare economică europeană 6 
Amenajarea pădurilor 
Amenajarea spaţiilor verzi 

6 

Management 
Managementul calităţii produselor silvice 

6 

Competenţe practice 16 
Examen de licenţă 5 
Total  51 

Total program de studii                                                         240 
** - inclusiv teza de an 
 
Regulamentul de examinare, evaluare şi notare – Programul de studii prevede 
următoarele tipuri şi forme de evaluare a cunoştinţelor, capacităţilor teoretice şi a 
deprinderilor practice: 
- evaluare periodică pe parcursul întregului semestru la lucrările practice şi de 
laborator, tezelor de an în scopul estimării competenţelor specifice şi instrumentale; 
- evaluare intermediară în semestru la fiecare unitate de curs, în scopul stabilirii 
nivelului şi ritmului de acumulare a cunoştinţelor de către studenţi; 
- evaluarea stagiilor de practică în scopul aprecierii competenţelor sistemice; 
- evaluarea finală semestrială menită să aprecieze gradul de însuşire a unităţii de curs. 
 
Cerinţele de absolvire – Examen de licenţă ( 2 probe, teză de licenţă), care se 
organizează şi se desfăşoară în conformitate cu actele normative în vigoare şi se 
realizează într-o singură sesiune la finele ultimului semestru al studiilor de licenţă.  

Se admit la examenul de licenţă, studenţii care au realizat integral programul 
de studii şi au acumulat 235  credite ECTS obligatorii pentru acest program.  

Teza de licenţă constituie o investigaţie sistematică din domeniul silvicultură 
şi grădini publice, utilizând studiul critic al problemei. Ea implică formularea de 
idei sau arii de cercetare calitative (finalităţi explorative, colectare de date şi 
analiza lor) sau cantitative (ipoteze demonstrabile experimental). Studentul care a 
realizat o teză de licenţă va fi capabil: 
- să plaseze noile informaţii şi interpretări în contextul unei unităţi de curs / modul; 
- să demonstreze înţelegere pentru structura de ansamblu al domeniului ştiinţe 
agricole şi conexiunile dintre componentele sale; 
-  să implementeze metodele de analiză critică şi de dezvoltare a teoriilor; 
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- să aprecieze calitatea unei activităţi de cercetare din domeniul de formare 
profesională – silvicultură şi grădini publice; 
- să aplice modalităţi de testare experimentală şi observaţională a teoriilor 
ştiinţifice; 
- să argumenteze modul de rezolvare a problemelor în cadrul domeniului ştiinţe 
agricole; 
- să demonstreze capacităţi necesare pentru realizarea unei cercetări cu un grad 
sporit de autonomie; 
- să adapteze mesajul profesional la diverse medii socio-culturale. 

Pentru certificarea componentelor examenului de licenţă nu se utilizează zecimi 
în notare, iar nota minimă de promovare este „5”.  

  Probele examenului de licenţă se susţin în scris sau oral, în funcţie de decizia 
universităţii.  Subiectele sunt aduse la cunoştinţa studenţilor cu o lună înaintea 
susţinerii primei probe. 

   Susţinerea tezei de licenţă are loc în şedinţa deschisă a comisiei pentru 
examenul de licenţă. Rezultatele se comunică studenţilor în aceeaşi zi după şedinţă 
comisiei pentru examenul de licenţă. 
 
Forma de instruire (învăţământ) – zi, frecvenţă redusă 
 
Administrator de program – doctor,  conferenţiar  universitar Gh. Nicolaescu 
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Programul 617.1 - Viticultură şi vinificaţie 
 

Descrierea generală 
 

Calificarea acordată – Licenţiat în ştiinţe agricole. 
 

Nivelul de calificare – 6 EQF (Cadrul European al Calificărilor). 
 

Condiţii speciale de admitere – Deţinerea diplomei de: 
- bacalaureat; 
- studii medii de specialitate; 
- studii superioare. 
 

Aranjamente speciale de recunoaştere a instruirii anterioare – Recunoaştere 
formală care presupune acordarea unui statut oficial deprinderilor şi competenţelor 
demonstrate de solicitant prin acordarea certificatului (actului de studii) respectiv. 
 
Cerinţele şi regulamentele calificării – Calificarea se acordă studentului care: 

- demonstrează cunoştinţe avansate în domeniul ştiinţelor agricole; 
- poate aplica cunoştinţele obţinute în domeniul de formare profesională - 

viticultură şi vinificaţie; 
- demonstrează capacitatea de a argumenta şi a soluţiona problemele din 

domeniul viticulturii şi vinificaţiei; 
- are abilitatea de a colecta, interpreta şi analiza date relevante din domeniul 

viticulturii şi vinificaţiei, precum şi de a-şi expune raţionamentele în baza 
aspectelor relevante de ordin social, ştiinţific sau etic; 

- poate comunica informaţii, idei, probleme şi soluţii atât audienţilor de 
specialişti, cât şi de non-specialişti; 

- şi-a dezvoltat abilitatea de a învăţa, care este necesară de a-şi continua 
studiile cu un grad sporit de autoinstruire. 

Specialistul în Viticultură şi vinificaţie va avea o pregătire teoretică şi practică 
suficientă pentru a activa cu succes în domeniul întregului spectru al producţiei 
vegetale, inclusiv a celei vitivinicole: planificarea producţiei, organizarea şi dirijarea 
unităţilor de producţie agroindustrială, utilizarea tehnologiilor noi de producere, păs-
trare şi prelucrare a producţiei fitotehnice, producerea materialului săditor, recoltarea, 
valorificarea şi comercializarea producţiei vitivinicole, studierea pieţei interne şi 
externe, management şi marketing, relaţii economice internaţionale, informatică. 

 
Profilul programului – Agricultură. 

 
Rezultatele cheie ale instruirii – Programul oferit permite obţinerea de către 
student a următoarelor competenţe: 
 
Cunoştinţe: 

- Bazele teoretice ale ştiinţelor socio-umanistice şi economice; 
- Normele etice şi de drept care reglează relaţiile între oameni, om - 

societate, om - mediul ambiant; 
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- Bazele analizei matematice; 
- Procesele şi fenomenele ce au loc în natură, posibilităţile metodelor ştiinţifice 

de studiere a naturii la nivelul necesar pentru îndeplinirea funcţiilor profesionale;  
- Tehnologii informaţionale moderne;  
- Esenţa şi importanţa socială a viitoarei profesii;  
- Bazele biologice şi ecologice ale cultivării plantelor Obiectivele, impor-

tanţa, evaluarea fitotehniei, inclusiv a viticulturii pe plan mondial şi naţional;  
- Particularităţile tehnologiilor performante de producere, păstrare, 

prelucrare, certificare şi comercializare a producţiei vitivinicole;  
- Bazele economiei şi managementului agroindustrial, şi nemijlocit în 

viticultură şi vinificaţie;  
- Metodele de studiere a pieţei, marketingul în agricultură, inclusiv în 

viticultură şi vinificaţie. 
 

Capacităţi: 
- Analiza factorilor ecologici care influenţează diferite aspecte ale producţiei 

viti-vinicole şi optimizarea lor; 
- Utilizarea tehnologiilor avansate de producere a materialului săditor viticol, 

selectarea, experimentarea, argumentarea tehnologiilor noi; 
- Stabilirea sortimentului raţional de soiuri pentru înfiinţarea unei plantaţii în 

condiţii pedoclimatice concrete; 
- Utilizarea tehnologiilor noi de producere şi prelucrare a strugurilor; 
- Analiza şi stabilirea factorilor şi parametrilor optimi la obţinerea producţiei 

vitivinicole; 
- Alcătuirea şi realizarea programelor de producţie, planului de afaceri; 
- Organizarea recoltării, certificării şi comercializării producţiei vitivinicole; 
- Aplicarea metodelor de protecţie a muncii la efectuarea proceselor tehnologice; 
- Planificarea şi organizarea măsurilor ecologice şi de protecţie a mediului 

ambiant în unităţile de ramură; 
- Comunicarea eficientă, relaţii reciproc avantajoase cu partenerii locali şi 

internaţionali; 
- Comunicarea într-o limbă străină, citirea literaturii de specialitate în scopul 

culegerii informaţiei (fără dicţionar), traducerea literaturii de specialitate (cu dicţionar). 
 
Programul include 72 unităţi de curs, grupate în următoarele componente: 
1. fundamentală – F - (54 credite, 12 unităţi de curs) - acumularea de către stu-

denţi a cunoştinţelor de bază şi a informaţiei necesare pentru asimilarea cunoştinţelor 
în domeniul de formare profesională – viticultură şi vinificaţie; 

2. de formare a abilităţilor şi competenţelor generale – G - (16 credite, 6 unităţi de 
curs); de orientare socio-umanistă – U - (26 credite, 10 unităţi de curs) - cultivarea la viito-
rul specialist a deprinderilor de a învăţa, cerceta, analiza, expune, comunica efectiv oral şi 
în scris, inclusiv prin intermediul tehnologiilor informaţionale în domeniul de formare 
profesională – viticultură şi vinificaţie şi în diverse contexte culturale, precum şi formarea 
unui orizont larg de cultură juridică, filozofică, politologică, sociologică, psihologică şi 
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economică, care i-ar permite să-şi asume responsabilităţile vieţii într-o societate liberă şi să 
se poată adapta operativ şi eficient la modificările ce au loc în societate; 

3. de orientare spre specializare – S - (113 credite, 30 unităţi de curs, inclusiv: 
opţionale 36 credite, 16  unităţi de curs; 5 stagii de practică, 25 credite); masterat – M 
(26 credite, 14 unităţi de curs opţionale) - realizează obiective formative, asigură 
asimilarea de cunoştinţe la nivel ştiinţific şi creator contemporan, orientate spre 
formarea identităţii profesionale a studentului. 

 
Profilurile de angajare a absolvenţilor (exemplificarea lor) – Specialistul în 
viticultură şi vinificaţie va fi apt să activeze pe următoarele direcţii profesionale: 
instituţii şi servicii publice şi private, instituţii de cercetări, exploataţii agricole, 
întreprinderi vitivinicole, centre de extensiune, consultanţă şi servicii, comisii 
pentru încercarea soiurilor, Comisia de Stat pentru încercarea soiurilor; ocupând 
funcţiile conform Clasificatorului Ocupaţiilor în vigoare. 

 
Accesul la studii în continuare – Deţinătorii diplomei de licenţă în domeniul 
viticulturii şi vinificaţiei pot: 

- urma studiile de masterat; 
- urma un alt program de licenţă; 
- avea oportunităţi L.L.L. 

Diagrama structurală a programului cu indicarea creditelor la învăţământul de zi 
 

Anul 1  

Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

F.01.O.01 Matematică  şi statistică 4 
F.01.O.02 Chimie generală 4 
G.01.O.03 Informatică 4 
G.01.O.04 Limbi străine - 1 4 
U.01.O.05 Etica profesională 4 
S.01.O.06 Baza energetică, tractoare şi automobile 4 
S.01.O.07 Maşini agricole  6 
G.01.O.08 Educaţie fizică* - 
F.02.O.09 Biochimie 4 
F.02.O.10 Botanică 6 
F.02.O.11 Microbiologie 3 
F.02.O.12 Topografie 3 
F.02.O.13 Pedologie 6 
F.02.O.14 Biofizică şi agrometeorologie 4 
G.02.O.15 Limbi străine - 2 4 
G.02.O.16 Educaţie fizică* - 
 Total 60 
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Anul 2  

Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

F.03.O.17 Genetică 4 
G.03.O.18 Psihologia comunicării 4 
F.03.O.19 Ecologie şi protecţia mediului 4 
U.03.A.20 Ştiinţe filozofice  
U.03.A.21 Bazele micro- şi macroeconomiei 4 

U.03.A.22 Elemente de cultură universală şi naţională  
U.03.A.23 Culturologie 4 

S.03.O.24 Protecţia plantelor 6 
S.03.A.25 Agrotehnică 
S.03.A.26 Herbologie şi aplicarea erbicidelor 4 

F.04.O.27 Fiziologia plantelor                            6 
F.04.O.28 Operaţii unitare în industria alimentară**      6 
S.04.O.29 Practică didactică I 3 
M.04.A.30 Oenochimie 
M.04.A.31 Biochimia produselor alimentare 4 

S.04.A.32 Tehnica experimentală  
S.04.A.33 Biostatistică horticolă 3 

S.04.A.34 Mecanica şi rezistenţa materialelor   
S.04.A.35 Mecanica aplicată 4 

M.04.A.36 Biotehnologii în viticultură 
M.04.A.37 Biotehnologii în vinificaţie 4 

 Total 60 
 

Anul 3  
Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 

ECTS 
U.05.A.38 Bazele statului şi dreptului  
U.05.A.39 Bazele antreprenoriatului 

4 

S.05.O.40 Practică didactică II 4 
S.05.O.41 Viticultură I  6 
S.05.A.42 Utilaj tehnologic 
S.05.A.43 Maşini şi aparate în industria viti-vinicolă 

6 

S.05.A.44 Economia sectorului agroindustrial  
S.05.A.45 Gestiune economică şi contabilitate 

4 

M.05.A.46 Fitotehnie 
M.05.A.47 Cultura plantelor eterooleaginoase 

2 

M.05.A.48 Agrochimie 
M.05.A.49 Cartarea agrochimică 

4 

S.06.O.50 Practica didactică III 5 
S.06.O.51 Viticultură II** 6 
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S.06.O.52 Oenologie I  6 
S.06.O.53 Pomicultură 6 
M.06.A.54 Microbiologie oenologică 
M.06.A.55 Ameliorarea drojdiilor 

3 

U.06.A.56 Managementul resurselor umane 
U.06.A.57 Ştiinţe politice 

4 

 Total 60 
 

Anul 4  

Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

S.07.O.58 Practica de producţie 6 
S.07.O.59 Oenologie II 6 
S.07.A.60 Ampelografie şi ameliorarea viţei de vie 
S.07.A.61 Uvologie 6 

M.07.A.62 Controlul fizico-chimic al produselor alimentare 
M.07.A.63 Bazele analizei organoleptice 3 

S.07.A.64 Standardizare, certificare  şi metrologie 
S.07.A.65 Securitate alimentară 3 

M.07.A.66 Tehnologia păstrării şi prelucrării produselor 
horticole  

M.07.A.67 Fiziologia postrecoltării 
6 

U.08.O.68 Integrare economică europeană 6 
S.08.O.69 Oenologie  şi proiectarea întreprinderilor de ramură 
S.08.A.70 Managementul sectorului agroindustrial 

6 
6 

S.08.A.71 Marketingul sectorului agroindustrial 
S.08.O.72 Practică de licenţă 

 
7 

  Examen de licenţă 5 
 Total 60 
Total program de studii 240 
* - extracurricular  
** - inclusiv teza de an 
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Diagrama structurală a  programului cu indicarea creditelor la 
învăţământul cu frecvenţă redusă  

 
Anul 1 (plan-cadru 2011) 

Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

Matematică  şi statistică 4 
Chimie generală 4 
Informatică 4 
Limbi străine - 1 4 
Etica profesională 4 
Biofizică şi agrometeorologie 4 
Baza energetică, tractoare şi automobile 4 
Biochimie 4 
Botanică 6 
Microbiologie 3 
Topografie 3 
Limbi străine -2 4 
Total 48 

 
Anul 2 (plan-cadru 2011) 

Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

Maşini agricole 6 
Pedologie 6 
Genetică 4 
Psihologia comunicării 4 
Ecologie şi protecţia mediului 4 
Ştiinţe filozofice  
Bazele micro- şi macroeconomiei 4 

Elemente de cultură universală şi naţională  
Culturologie 4 

Protecţia plantelor 6 
Agrotehnică 
Herbologie şi aplicarea erbicidelor 4 

Fiziologia plantelor                            6 
Total 48 
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Anul 3 (plan-cadru 2011) 

Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

Operaţii unitare în industria alimentară**     6 
Oenochimie 
Biochimia produselor alimentare 4 

Tehnica experimentală   
Biostatistică horticolă 3 

Mecanica şi rezistenţa materialelor   (+S)        
Mecanica aplicata 4 

Biotehnologii în viticultură 
Biotehnologii în vinificaţie 4 

Bazele statului şi dreptului  
Bazele antreprenoriatului 4 

Viticultură I 6 
Utilaj tehnologic 
Maşini şi aparate în industria viti-vinicolă 6 

Agrochimie ( +H) 
Cartarea agrochimică 4 

Total 21 / 20  
 

Anul 4 (plan-cadru 2011) 

Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

Economia sectorului agroindustrial (+H) 
Gestiune economică şi contabilitate 4 

Fitotehnie 
Cultura plantelor eterooleaginoase 2 

Viticultură II** 6 
Oenologie I  6 
Pomicultură 6 
Microbiologie oenologică 
Ameliorarea drojdiilor 3 

Managementul resurselor umane 
Ştiinţe politice 4 

Oenologie II 6 
Controlul fizico-chimic al produselor alimentare 
Bazele analizei organoleptice 

3 

Total  40 
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Anul 5 (plan-cadru 2005) 

Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

Ampelografie şi ameliorarea viţei de vie 
Biotehnologii în viticultură şi vinificaţie 6 

Standardizare, certificare şi metrologie 
Securitate alimentară 3 

Tehnologia păstrării şi prelucrării produselor 
horticole 
Fiziologia postrecoltării 

5 

Integrare economică europeană 6 
Oenologie şi proiectarea întreprinderilor de ramură 6 
Management 
Managementul calităţii produselor horticole şi vitivinicole 6 

Competenţe practice 25 
Examen de licenţă 5 
Total 62 
 
**- inclusiv teza de an  

 
Regulamentul de examinare, evaluare şi notare – Programul de studii prevede 
următoarele tipuri şi forme de evaluare a cunoştinţelor, capacităţilor teoretice şi a 
deprinderilor practice: 

- evaluare periodică pe parcursul întregului semestru la lucrările practice şi de 
laborator, tezelor de an în scopul estimării competenţelor specifice şi instrumentale; 

- evaluare intermediară în semestru la fiecare unitate de curs, în scopul 
stabilirii nivelului şi ritmului de acumulare a cunoştinţelor de către studenţi; 

- evaluarea stagiilor de practică în scopul aprecierii competenţelor sistemice; 
- evaluarea finală semestrială menită să aprecieze gradul de însuşire a unităţii 

de curs. 
 

Cerinţele de absolvire – Examen de licenţă (2 probe, teză de licenţă), care se 
organizează şi se desfăşoară în conformitate cu actele normative în vigoare şi se 
realizează într-o singură sesiune la finele ultimului semestru al studiilor de licenţă. 

Se admit la examenul de licenţă, studenţii care au realizat integral programul de 
studii şi au acumulat 235 credite ECTS obligatorii pentru acest program. 

Teza de licenţă constituie o investigaţie sistematică din domeniul viticulturii 
şi vinificaţiei, utilizând studiul critic al problemei. Ea implică formularea de idei 
sau arii de cercetare calitative (finalităţi explorative, colectare de date şi analiza lor) 
sau cantitative (ipoteze demonstrabile experimental). Studentul care a realizat o 
teză de licenţă va fi capabil: 

- să plaseze noile informaţii şi interpretări în contextul unei unităţi de curs / 
modul; 

- să demonstreze înţelegere pentru structura de ansamblu al domeniului 
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ştiinţe agricole şi conexiunile dintre componentele sale; 
- să implementeze metodele de analiză critică şi de dezvoltare a teoriilor; 
- să aprecieze calitatea unei activităţi de cercetare din domeniul de formare 

profesională – viticultură şi vinificaţie; 
- să aplice modalităţi de testare experimentală şi observaţională a teoriilor 

ştiinţifice; 
- să argumenteze modul de rezolvare a problemelor în cadrul domeniului 

ştiinţe agricole; 
- să demonstreze capacităţi necesare pentru realizarea unei cercetări cu un 

grad sporit de autonomie; 
- să adapteze mesajul profesional la diverse medii socio-culturale. 
Pentru certificarea componentelor examenului de licenţă nu se utilizează 

zecimi în notare, iar nota minimă de promovare este „5”. 
Probele examenului de licenţă se susţin în scris sau oral, în funcţie de decizia 

universităţii. Subiectele sunt aduse la cunoştinţa studenţilor cu o lună înaintea 
susţinerii primei probe. 

Susţinerea tezei de licenţă are loc în şedinţa deschisă a comisiei pentru 
examenul de licenţă. Rezultatele se comunică studenţilor în aceeaşi zi după şedinţă 
comisiei pentru examenul de licenţă. 

 
Forma de instruire (învăţământ) – zi, frecvenţă redusă 

 
Administrator de program – doctor,  conferenţiar  universitar Gh. Nicolaescu 
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Programul 614.1 - Zootehnie 
 

Descrierea generală 
 

Calificarea acordată – Licenţiat în ştiinţe agricole. 
 
Nivelul de calificare – 6  EQF (Cadrul European al Calificărilor). 
 
Condiţii speciale  de admitere – Deţinerea diplomei de: 
- bacalaureat; 
- studii medii de specialitate; 
- studii superioare. 

 
Aranjamente speciale de recunoaştere a instruirii anterioare – Recunoaştere 
formală care presupune acordarea unui statut oficial deprinderilor şi competenţelor 
demonstrate de solicitant prin acordarea certificatului (actului de studii) respectiv.  

 
Cerinţele şi regulamentele calificării – Calificarea se acordă studentului care: 
- demonstrează cunoştinţe avansate în domeniul ştiinţelor agricole; 
- poate aplica cunoştinţele obţinute în domeniul de formare profesională - zootehnie; 
- demonstrează capacitatea de a argumenta şi a soluţiona problemele din 

domeniul zootehniei; 
- are abilitatea de a colecta, interpreta şi analiza date relevante din domeniul zoo-

tehniei, precum şi de a-şi expune raţionamentele în baza aspectelor relevante de 
ordin social, ştiinţific sau etic; 

- poate comunica informaţii, idei, probleme şi soluţii atât audienţilor de 
specialişti, cât şi de non-specialişti; 

- şi-a dezvoltat abilitatea de a învăţa, care este necesară de a-şi continua studiile 
cu un grad sporit de autoinstruire. 

Specialistul în Zootehnie va avea o pregătire teoretică şi practică profundă pentru 
a activa cu succes în următoarele direcţii profesionale: planificarea producerii; 
înfiinţarea fermelor de diferite forme de proprietate pentru obţinerea produselor de 
origine animală; exploatarea animalelor şi valorificarea producţiei obţinute; studierea 
pieţii interne şi externe; management, economie şi marketing; relaţii economice 
internaţionale; informatică; creativitate. 

 
Profilul programului – Agricultură. 

  
Rezultatele cheie ale instruirii – Programul oferit permite  obţinerea de către 
student a următoarelor competenţe:  
 Cunoştinţe: 
- Bazele teoretice ale ştiinţelor socio-umaniste şi economice; 
- Normele etice şi de drept care reglează relaţiile între oameni, om-societate, om-
mediu înconjurător; 
- Bazele analizei matematice; 
- Procesele şi fenomenele ce au loc în natură, posibilităţile metodelor ştiinţifice moderne 
de cunoaştere a naturii la nivelul necesar pentru îndeplinirea funcţiilor profesionale; 
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- Tehnologii informaţionale moderne; 
- Bazele educaţiei fizice şi modul sănătos de viaţă;  
- Bazele agriculturii; 
- Esenţa şi importanţa, evoluarea zootehniei pe plan naţional şi mondial; 
- Bazele biologice şi ecologice ale cultivării plantelor furajere; 
- Tehnologii performante de creştere, exploatare a animalelor domestice, obţinere şi 
prelucrare primară a produselor de origine animală; 
- Biotehnologiile şi tehnologii performante de producere şi păstrare a nutreţurilor; 
- Certificarea şi comercializarea produselor şi materiei prime de origine animală şi 
nutreţurilor conform cerinţelor standardelor naţionale şi internaţionale; 
- Bazele economiei de piaţă şi managementului în zootehnie; 
- Metodele de studiere a marketingului în zootehnie; 
Capacităţi: 
- Aplicarea normelor etice şi juridice la elaborarea proiectelor sociologice şi sociale; 
- Organizarea muncii individuale pe bază ştiinţifică, utilizarea metodelor 
computerizare de selecţie, păstrare şi prelucrare a informaţiei necesare; 
- Acumularea cunoştinţelor noi folosind tehnologii moderne informaţionale; 
- Comunicarea într-o limbă străină pe teme generale, citirea literaturii pe specialitate în sco-
pul culegerii informaţiei (fără dicţionar), traducerea literaturii pe specialitate (cu dicţionar); 
- Analiza factorilor ecologici care influenţează diferite aspecte ale producţiei 
zootehnice şi optimizarea lor; 
- Aplicarea tehnologiilor performante de creştere, exploatare a animalelor domes-
tice, obţinere şi prelucrare primară a produselor de origine animală; 
- Aplicarea tehnologiilor noi de păstrare şi utilizare a  nutreţurilor şi substanţelor 
biologice active; 
- Organizarea obţinerii, condiţionării, certificării şi comercializării produselor de 
origine animală; 
- Elaborarea şi realizarea planului de producere şi afaceri; 
- Aplicarea măsurilor de protecţie a muncii, civilă şi paza antiincendiară şi 
efectuarea proceselor tehnologice; 
- Planificarea şi organizarea măsurilor ecologice şi de protecţie a mediului ambiant; 
- Comunicarea eficientă, relaţii reciproc avantajoase cu partenerii locali şi internaţionali. 
         Programul include 71 unităţi de curs, grupate în următoarele componente: 

1. fundamentală – F - (50 credite, 12 unităţi de curs) -  acumularea de către 
studenţi a cunoştinţelor de bază şi a informaţiei necesare pentru asimilarea 
cunoştinţelor în domeniul de formare profesională – zootehnie; 

2. de formare a abilităţilor şi competenţelor generale – G - (12 credite, 5 unităţi de 
curs); de orientare socio-umanistă – U - (30 credite, 11 unităţi de curs) -  cultivarea la 
viitorul specialist a deprinderilor de a învăţa, cerceta, analiza, expune, comunica efectiv 
oral şi în scris, inclusiv prin intermediul tehnologiilor informaţionale în domeniul de 
formare profesională – zootehnie şi în diverse contexte culturale, precum şi formarea unui 
orizont larg de cultură juridică, filozofică, politologică, sociologică, psihologică şi 
economică, care i-ar permite să-şi asume responsabilităţile vieţii într-o societate liberă şi să 
se poată adapta operativ şi eficient la modificările ce au loc în societate; 
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3. de orientare spre: specializare – S (118 credite, 31 unităţi de curs  inclusiv: 
opţionale 25 credite, 10 unităţi de curs; 4 stagii de practică,  22 credite); masterat – M 
(25 credite, 12 unităţi de curs  opţionale) - realizează obiective formative, asigură 
asimilarea de cunoştinţe la nivel ştiinţific şi creator contemporan, orientate spre 
formarea identităţii profesionale a studentului. 

 
Profilurile de angajare a absolvenţilor (exemplificarea lor) – Specialistul în zooteh-
nie va fi apt să activeze în: instituţii şi servicii publice şi private; inspectoratul de stat 
pentru selecţie şi reproducţie în zootehnie; unităţi agricole de ramură; întreprinderi de 
colectare şi prelucrare a produselor animaliere, furajelor şi nutreţurilor combinate; 
ocupând funcţiile conform nomenclatorului ocupaţiilor în vigoare. 
 
Accesul la studii în continuare – Deţinătorii diplomei de licenţă în domeniul  
zootehniei pot: 
- urma studiile de masterat; 
- urma un alt program de licenţă; 
- avea oportunităţi L.L.L. 
 
Diagrama structurală a  programului cu indicarea creditelor la învăţământul de zi  

Anul 1  

Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

F.01.O.01 Matematică şi statistică  4 
F.01.O.02 Zoologie 6 
G.01.O.03 Limbi străine – 1 4 
S.02.O.04 Tractoare şi automobile 4 
F.01.O.05 Chimie generală  4 
G.01.O.06 Informatică 4 
U.01.O.07 Etica profesională 4 
G.01.O.08 Educaţie fizică* - 
G.02.O.09 Limbi străine – 2  4 
F.01.O.10 Biofizică şi agrometeorologie 4 
F.02.O.11 Ecologie şi protecţia mediului ambiant 4 
F.02.O.12 Biochimie 4 
F.02.O.13 Anatomie şi embriologie 4 
F.02.O.14 Genetică 4 
F.02.O.15 Fiziologie animală 6 
G.01.O.16 Educaţie fizică* - 

Total 60 
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Anul 2  

Codul Denumirea unităţii de curs  (modulului) Credite 
ECTS 

U.03.A.17 Elemente de cultură naţională şi universală  
U.03.A.18 Culturologia 

 
4 

U.03.A.19 Bazele macro- şi microeconomiei 
U.03.A.20 Ştiinţe filosofice 

 
4 

U.03.O.21 Psihologia comunicării 4 
S.03.O.22 Piscicultură 4 
S.03.O.23 Ameliorarea animalelor 6 
S.03.A.24 Tehnologia producerii şi conservării furajelor 
S.03.A.25 Biotehnologia – aditivilor furajeri pentru anima-

lele domestice 
4 

S.03.O.26 Reproducţia animalelor 4 
S.04.O.27 Economie agrară 3 
S.04.O.28 Nutriţia şi alimentaţia animalelor** 6 
S.04.O.29 Apicultura 5 
F.04.O.30 Microbiologie generală şi specială 5 
F.04.O.31 Tehnică experimentală  2 
M.04.A.32 Tehnologia preparării nutreţurilor combinate 
M.04.A.33 Cultura plantelor 5 

S.04.O.34 Practică didactică – I 4 
Total 60 

 
Anul 3  

Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

S.05.A.35 Creşterea cabalinelor  
S.05.A.36 Echitaţie şi sport hipic 

5 
 

S.05.O.37 Contabilitate şi gestiuni economice 3 
S.05.O.38 Marketing 3 
S.05.O.39 Creşterea bovinelor  4 
S.05.O.40 Creşterea păsărilor 5 
S.05.O.41 Creşterea suinelor  4 
S.05.O.42 Creşterea ovinelor şi caprinelor  6 
U.06.A.43 Management resurse umane 
U.06.A.44 Ştiinţe politice 4 

S.06.A.45 Bazele veterinăriei  
S.06.A.46 Zooigiena  6 

S.06.O.47 Tehnologii de producere  şi valorificare  a 
producţiilor de bovine** 4 

S.06.O.48 Tehnologii de producere şi valorificare  a 
producţiilor avicole 3 
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S.06.O.49 Tehnologii de producere şi valorificare  a 
producţiilor de suine 4 

S.06.A.50 Cunicultură  
S.06.A.51 Creşterea animalelor de blană şi vânat 5 

S.06.O.52 Practica didactică – II 4 
Total 60 

 
Anul 4  

Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

U.07.A.53 Bazele antreprenoriatului 
U.07.A.54 Bazele statului, dreptului şi legislaţia muncii 4 

F.07.O.55 Biotehnologii în Zootehnie 3 
M.07.A.56 Standardizarea şi metrologie 
M.07.A.57 Animale de laborator 3 

S.07.O.58 Maşini şi instalaţii zootehnice 3 
M.07.A.59 Proiectarea tehnologică în zootehnie 
M.07.A.60 Bazele proiectării şi construcţii zootehnice 5 

S.07.A.61 Optimizarea  alimentaţiei pe calculator 
S.07.A.62 Controlul calităţii furajelor 5 

S.07.O.63 Practica de producţie 7 
U.08.O.64 Integrarea economică europeană 6 
M.08.A.65 Selecţia globală 
M.08.A.66 Conservarea resurselor genetice 4 

M.08.A.67 Procesarea produselor de origine animală 
M.08.A.68 Biotehnologii de reciclare a deşeurilor 4 

M.08.A.69 Achiziţii de animale şi produse zootehnice 
M.08.A.70 Siguranţa produselor animaliere 4 

S.08.O.71 Practica de licenţă 7 
S.08.O.72 Examenul de licenţă 5 

Total 60 
                             Total program de studii                                         240 

 
* - extracurricular  
**- inclusiv teza de an 
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Diagrama structurală a  programului cu indicarea creditelor la învăţământul cu 
frecvenţă redusă 

Anul 1 (plan-cadru 2011) 
Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite ECTS 

Matematică şi statistică  4 
Zoologie 6 
Limbi străine – 1 4 
Tractoare şi automobile 4 
Chimie generală  4 
Informatică 4 
Etica profesională 4 
Limbi străine – 2  4 
Biofizică şi agrometeorologie 4 
Ecologie şi protecţia mediului ambiant 4 

Total 42 
 

Anul 2 (plan-cadru 2011) 
Denumirea unităţii de curs  (modulului) Credite ECTS 

Biochimie 4 
Anatomie şi embriologie 4 
Genetică 4 
Fiziologie animală 6 
Elemente de cultură naţională şi universală  
Culturologia 

 
4 

Bazele macro- şi microeconomiei 
Ştiinţe filosofice 

 
4 

Psihologia comunicării 4 
Piscicultură 4 
Ameliorarea animalelor 6 
Tehnologia producerii şi conservării furajelor 4 
Biotehnologia – aditivilor furajeri pentru animalele domestice  

Total 44 
 

Anul 3 (plan-cadru 2011) 
Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite ECTS 

Reproducţia animalelor 4 
Economie agrară 3 
Nutriţia şi alimentaţia animalelor ** 6 
Apicultura 5 
Microbiologie generală şi specială 5 
Tehnică experimentală  2 
Tehnologia preparării nutreţurilor combinate 
Cultura plantelor 5 

Creşterea cabalinelor  5 
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Echitaţie şi sport hipic 
Contabilitate şi gestiuni economice 3 
Marketing 3 

Total 41 
 

Anul 4 (plan-cadru 2011) 
Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite ECTS 

Creşterea bovinelor 4 
Creşterea păsărilor 5 
Creşterea suinelor 4 
Creşterea ovinelor şi caprinelor 6 
Management  resurse umane 
Ştiinţe politice 4 

Bazele veterinăriei 
Zooigiena 6 

Tehnologii de producere şi  valorificare a producţiilor de bovine** 4 
Tehnologii de producere şi  valorificare a producţiilor avicole 3 
Tehnologii de producere şi  valorificare a producţiilor de  suine 4 
Cunicultura 
Creşterea animalelor de blană şi vânat 5 

Total 45 
 

Anul 5 (plan-cadru 2005) 
Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite ECTS 

Maşini şi instalaţii Zootehnice 
Proiectarea tehnologică în Zootehnie 

6 

Procesarea produselor de origine animală 
Biotehnologii de reciclare a deşeurilor 

6 

Management 6 
Animale de laborator 
Standardizare şi metrologie 5 

Integrare economică europeană 6 
Bazele proiectării şi construcţii zootehnice 
Conservarea resurselor genetice 6 

Bazele veterinăriei  
Zooigiena 6 

Competenţe practice 22 
Examen de  licenţă 5 

Total 66 
                  Total program de studii                                         240                                                                            

** - inclusiv teza de an 
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Regulamentul de examinare, evaluare şi notare – Programul de studii prevede 
următoarele tipuri şi forme de evaluare a cunoştinţelor, capacităţilor teoretice şi a 
deprinderilor practice: 
- evaluare periodică pe parcursul întregului semestru la lucrările practice şi de laborator, 

tezelor de an în scopul estimării competenţelor specifice şi instrumentale; 
- evaluare intermediară în semestru la fiecare unitate de curs, în scopul stabilirii 

nivelului şi ritmului de acumulare a cunoştinţelor de către studenţi; 
- evaluarea stagiilor de practică în scopul aprecierii competenţelor sistemice; 
- evaluarea finală semestrială menită să aprecieze gradul de însuşire a unităţii de curs. 
 
Cerinţele de absolvire – Examen de licenţă (2 probe, teză de licenţă), care se 
organizează şi se desfăşoară în conformitate cu actele normative în vigoare şi se 
realizează într-o singură sesiune la finele ultimului semestru al studiilor de licenţă.  
      Se admit la examenul de licenţă, studenţii care au realizat integral programul de 
studii şi au acumulat 235  credite ECTS obligatorii pentru acest program.  
       Teza de licenţă constituie o investigaţie sistematică din domeniul agronomiei, 
utilizând studiul critic al problemei. Ea implică formularea de idei sau arii de cercetare 
calitative (finalităţi explorative, colectare de date şi analiza lor) sau cantitative (ipoteze 
demonstrabile experimental). Studentul care a realizat o teză de licenţă va fi capabil: 
- să plaseze noile informaţii şi interpretări în contextul unei unităţi de curs / modul; 
- să demonstreze înţelegere pentru structura de ansamblu al domeniului ştiinţe 

agricole şi conexiunile dintre componentele sale; 
- să implementeze metodele de analiză critică şi de dezvoltare a teoriilor; 
- să aprecieze calitatea unei activităţi de cercetare din domeniul de formare 

profesională – zootehnie; 
- să aplice modalităţi de testare experimentală şi observaţională a teoriilor ştiinţifice; 
- să argumenteze şi modul de rezolvare a problemelor în cadrul domeniului 

ştiinţe agricole; 
- să demonstreze capacităţi necesare pentru realizarea unei cercetări cu un grad 

sporit de autonomie; 
- să adapteze mesajul profesional la diverse medii socio-culturale. 

Pentru certificarea componentelor examenului de licenţă nu se utilizează zecimi 
în notare, iar nota minimă de promovare este „5”.  

Probele examenului de licenţă se susţin în scris sau oral, în funcţie de decizia 
universităţii. Subiectele sunt aduse la cunoştinţa studenţilor cu o lună înaintea 
susţinerii primei probe. 

Susţinerea tezei de licenţă are loc în şedinţa deschisă a comisiei pentru 
examenul de licenţă. Rezultatele se comunică studenţilor în aceeaşi zi după şedinţă 
comisiei pentru examenul de licenţă. 
 

Forma de instruire (învăţământ) – zi, frecvenţă redusă 
 

Administrator de program – doctor habilitat, profesor universitar N. Eremia 
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Programul 618.1 – Biotehnologii agricole 
 

 Descrierea generală 
 

Calificarea acordată – Licenţiat în ştiinţe agricole. 
 
Nivelul de calificare – 6 EQF (Cadrul European al Calificărilor). 
 
Condiţii speciale de admitere – Deţinerea diplomei de: 
- bacalaureat; 
- studii medii de specialitate; 
- studii superioare. 

 
Aranjamente speciale de recunoaştere a instruirii anterioare – Recunoaştere 
formală care presupune acordarea unui statut oficial deprinderilor şi competenţelor 
demonstrate de solicitant prin acordarea certificatului (actului de studii) respectiv.  

 
Cerinţele şi regulamentele calificării – Calificarea se acordă studentului care: 
- demonstrează cunoştinţe avansate în domeniul ştiinţelor agricole; 
- poate aplica cunoştinţele obţinute în domeniul de formare profesională – 

biotehnologii agricole; 
- demonstrează capacitatea de a argumenta şi a soluţiona problemele din 

domeniul biotehnologii agricole; 
- are abilitatea de a colecta, interpreta şi analiza date relevante din domeniul 

biotehnologii agricole, precum şi de a–şi expune raţionamentele în baza 
aspectelor relevante de ordin social, ştiinţific sau etic; 

- poate comunica informaţii, idei, probleme şi soluţii atât audienţilor de 
specialişti, cât şi de non-specialişti; 

- şi-a dezvoltat abilitatea de a învăţa, care este necesară de a-şi continua studiile 
cu un grad sporit de autoinstruire. 

Specialistul în Biotehnologii agricole va avea o pregătire teoretică şi practică 
profundă pentru a activa cu succes în următoarele direcţii profesionale: planificarea, 
obţinerea şi valorificarea producţiilor agroalimentare şi de biosinteză; reproducţia 
animalelor domestice; producerea materialului seminal (gameţi, embrioni); crearea şi 
exploatarea animalelor; biotehnologia producerii nutreţurilor combinate, substanţelor 
biologice active; procesarea produselor de origine animală; biotehnologii de reciclare a 
produselor reziduale; studierea pieţii interne şi externe; management, economie şi 
marketing; relaţii – economice internaţionale; informatică, creativitate. 
 

Profilul programului – Agricultură. 
Rezultatele cheie ale instruirii – Programul oferit permite obţinerea de către 
student a următoarelor competenţe:  
Cunoştinţe: 
- Bazele teoretice ale ştiinţelor socio-umaniste şi economice; 
- Normele etice şi de drept care reglează relaţiile între oameni, om-societate, om-
mediu înconjurător; 
- Bazele analizei matematice; 
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- Procesele şi fenomenele ce au loc în natură, posibilităţile metodelor ştiinţifice moder-
ne de cunoaştere a naturii la nivelul necesar pentru îndeplinirea funcţiilor profesionale; 
- Tehnologii informaţionale moderne; 
- Bazele educaţiei fizice şi modul sănătos de viaţă; 
- Bazele agriculturii; 
- Esenţa şi importanţa socială a viitoarei profesii; 
- Bazele biologice şi ecologice ale cultivării plantelor furajere; 
- Tehnologii performante de obţinere şi valorificare a produselor de origine animală 
şi vegetală; 
- Biotehnologiile performante de producere, păstrare şi utilizare a nutreţurilor şi 
substanţelor biologice active; 
- Procesarea produselor de origine animală; 
- Certificarea materialului seminal (gameţi, embrioni), produselor şi materiilor 
prime de origine animală şi a substanţelor biologice active; 
- Bazele economiei de piaţă şi managementului în biotehnologii agricole; 
- Metodele de studiere a marketingului în biotehnologiilor agricole; 
Capacităţi: 
- Aplicarea normelor etice şi juridice la elaborarea proiectelor sociologice şi sociale; 
- Organizarea muncii individuale pe baza ştiinţifică, utilizarea metodelor 
computerizate de selecţie, păstrare şi prelucrare a informaţiei necesare; 
- Acumularea cunoştinţelor noi folosind tehnologii moderne informaţionale; 
- Comunicarea într-o limbă străină pe teme generale, citirea literaturii de 
specialitate în scopul culegerii informaţiei (fără dicţionar), traducerea literaturii de 
specialitate (cu dicţionar); 
- Analiza factorilor ecologici care influenţează diferite aspecte ale producţiei bio-
tehnologice şi optimizarea lor; 
- Argumentarea ştiinţifică a producerii materialului seminal (gameţi, embrioni); 
creării şi exploatării animalelor transgenice; produselor de biosinteză, nutreţurilor 
combinate, substanţelor biologice active; 
- Aplicarea tehnologiilor performante de obţinere şi valorificare a produselor 
animaliere, cât şi procesarea lor; 
- Elaborarea şi realizarea planului de producere şi afaceri; 
- Aplicarea măsurilor de protecţie a muncii, civilă şi paza antiincendiară şi 
efectuarea proceselor biotehnologice; 
- Planificarea şi organizarea măsurilor ecologice şi protecţie a mediului ambiant; 
- Comunicarea eficienţă, relaţii reciproc avantajoase cu partenerii locali şi internaţionali. 
 Programul include 71 unităţi de curs, grupate în următoarele componente: 

1. fundamentală – F - (54 credite, 12 unităţi de curs) - acumularea de către stu-
denţi a cunoştinţelor de bază şi a informaţiei necesare pentru asimilarea cunoştinţelor 
în domeniul de formare profesională – biotehnologii agricole; 

2. de formare a abilităţilor şi competenţelor generale – G - (12 credite, 5 unităţi de 
curs); de orientare socio-umanistă – U - (30 credite, 11 unităţi de curs) - cultivarea la 
viitorul specialist a deprinderilor de a învăţa, cerceta, analiza, expune, comunica efectiv 
oral şi în scris, inclusiv prin intermediul tehnologiilor informaţionale în domeniul de for-
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mare profesională – biotehnologii agricole şi în diverse contexte culturale, precum şi 
formarea unui orizont larg de cultură juridică, filozofică, politologică, sociologică, psiho-
logică şi economică, care i-ar permite să-şi asume responsabilităţile vieţii într-o societate 
liberă şi să se poată adapta operativ şi eficient la modificările ce au loc în societate; 

3. de orientare spre: specializare – S (114 credite, 31 unităţi de curs inclusiv: 
opţionale  28 credite, 12 unităţi de curs; 4 stagii de practică, 22 credite); masterat – M 
(25 credite, 12 unităţi de curs opţionale) - realizează obiective formative, asigură 
asimilarea de cunoştinţe la nivel ştiinţific şi creator contemporan, orientate spre 
formarea identităţii profesionale a studentului. 

 
Profilurile de angajare a absolvenţilor (exemplificarea lor) –  Specialistul în Biotehno-
logii agricole va fi apt să activeze în: instituţii şi servicii publice şi private; inspectoratul 
de stat pentru selecţie şi reproducţie în zootehnie; întreprinderi de colectare şi prelucrare 
primară a produselor agroalimentare; întreprinderi de procesare a produselor animaliere, 
uzinele biochimice, întreprinderi de producere a nutreţurilor combinate şi substanţelor 
biologice active; ocupând funcţiile conform nomenclatorului ocupaţiilor în vigoare. 

 
Accesul la studii în continuare – Deţinătorii diplomei de licenţă în domeniul 
biotehnologii agricole pot: 
- urma studiile de masterat; 
- urma un alt program de licenţă; 
- avea oportunităţi L.L.L. 
 
Diagrama structurală a programului cu indicarea creditelor la învăţământul de zi  

Anul 1  

Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

F.01.O.01 Matematică şi statistică 4 
F.01.O.02 Zoologie 6 
G.01.O.03 Limbi străine – 1 4 
S.01.O.04 Biotehnologia resurselor furajere 4 
F.01.O.05 Chimie generală 4 
G.01.O.06 Informatică 4 
U.01.O.07 Etica profesională 4 
G.01.O.08 Educaţie fizică* - 
G.02.O.09 Limbi străine – 2 4 
F.02.O.10 Biofizică şi agrometeorologie 4 
F.02.O.11 Ecologie şi protecţia mediului ambiant 4 
F.02.O.12 Biochimie 4 
F.02.O.13 Anatomie şi embriologie 4 
F.02.O.14 Biologia moleculară şi celulară 4 
F.02.O.15 Fiziologie animală 6 
G.01.O.16 Educaţie fizică* - 

Total 60 
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Anul 2  

Codul Denumirea unităţii de curs  (modulului) Credite 
ECTS 

U.03.A.17 Elemente de cultură naţională şi universală  
U.03.A.18 Culturologia 4 

U.03.A.19 Bazele macro- şi microeconomiei 
U.03.A.20 Ştiinţe filosofice 4 

U.03.O.21 Psihologia comunicării 4 
F.03.O.22 Tehnica experimentală 2 
F.03.O.23 Genetica 6 
S.03.O.24 Biotehnologii de nutriţie şi alimentaţie a animalelor 6 
S.03.O.25 Biotehnologia proceselor de reproducere 4 
S.04.O.26 Economie agrară 3 
S.04.O.27 Biotehnologia conservării şi folosirii raţionale a 

materialului biologic** 4 

S.04.O.28 Biotehnologia obţinerii şi valorificării producţiilor apicole 4 
M.04.A.29 Biotehnologii animaliere 
M.04.A.30 Biotehnologii vegetale 5 

M.04.A.31 Metode biotehnologice de ameliorare a animalelor 
M.04.A.32 Selecţia animalelor 6 

S.04.A.33 Biotehnologia obţinerii şi valorificării producţiilor piscicole 
S.04.A.34 Tehnologii intensive de creştere a peştilor 4 

S.04.O.35 Practică didactică – I 4 
Total 60 

 
Anul 3  

Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

S.05.A.36 Microbiologie generală şi specială 
S.05.A.37 Biotehnologii de producere a biopreparatelor şi 

produselor de sinteză microbiană 
4 

S.05.O.38 Contabilitate şi gestiuni economice 4 
S.05.O.39 Marketing  
S.05.O.40 Producţia şi valorificarea cărnii 4 
S.05.O.41 Biotehnologia obţinerii şi valorificării producţiilor de 

bovine 6 

S.05.A.42 Biotehnologia obţinerii şi valorificării producţiilor de suine 
S.05.A.43 Tehnologii intensive de producere a producţiilor de suine 5 

S.05.O.44 Producţia şi valorificarea  laptelui 5 
U.06.A.45 Management resurse umane 
U.06.A.46 Ştiinţe politice 4 

S.06.A.47 Biotehnologia obţinerii şi valorificării producţiilor de 
blană şi vânat 4 
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S.06.A.48 Cunicultura 
S.06.O.49 Procesarea produselor din lapte** 4 
S.06.O.50 Procesarea produselor din carne 4 
S.06.A.51 Biotehnologia obţinerii şi valorificării producţiilor avicole 
S.06.A.52 Tehnologii intensive de producere a producţiilor avicole 

5 
 

S.06.A.53 Biotehnologia obţinerii şi valorificării producţiilor de 
ovine şi caprine 

S.06.A.54 Tehnologii intensive de producere a producţiilor de ovine 
şi caprine 

5 

S.06.O.55 Practica didactică – II 5 
 Total  60 
 

Anul 4  

Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

U.07.A.56 Bazele antreprenoriatului 
U.07.A.57 Bazele statului, dreptului şi legislaţia muncii 4 

F.07.O.58 Biotehnologii de reciclare a deşeurilor 6 
M.07.A.59 Standardizarea şi metrologie 
M.07.A.60 Animale de laborator 3 

S.07.O.61 Biotehnologia transferului de embrioni şi fecundaţia în vitro 7 
M.07.A.62 Achiziţii de animale şi produse zootehnice 
M.07.A.63 Enzimologie 3 

S.07.O.64 Practica de producţie 7 
U.08.O.65 Integrarea economică europeană 6 
M.08.A.66 Maşini şi instalaţii în industria biotehnologică 
M.08.A.67 Proiectare şi inginerie biotehnologică 4 

M.08.O.68 Ingineria genetică 4 
M.08.A.69 Biotehnologii în medicina veterinară 
S.08.A.70 Expertiza sanitar-veterinară 

4 

S.08.O.71 Practică de licenţă 7 
S.08.O.72 Examenul de licenţă 5 
 Total  60 

                            Total program de studii                                         240 
* - extracurricular  
**- inclusiv teza de an 
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Diagrama structurală a  programului cu indicarea creditelor la învăţământul cu 
frecvenţă redusă 

Anul 1  

Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

Matematică şi statistică  4 
Zoologie 6 
Limbi străine – 1 4 
Biotehnologia resurselor furajere 4 
Chimie generală  4 
Informatică 4 
Etica profesională 4 
Limbi străine – 2  4 
Biofizică şi agrometeorologie 4 
Ecologie şi protecţia mediului ambiant 4 
Total 42 

 
Anul 2  

Denumirea unităţii de curs  (modulului) Credite 
ECTS 

Biochimie 4 
Anatomie şi embriologie 4 
Biologia moleculară 4 
Fiziologie animală 6 
Elemente de cultură naţională şi universală  
Culturologia 

 
4 

Bazele macro- şi microeconomiei 
Ştiinţe filosofice 

 
4 

Psihologia comunicării 4 
Tehnica experimentală 2 
Genetica 6 
Biotehnologii de nutriţie şi alimentaţie a animalelor 6 
Bazele macro- şi microeconomiei 4 

Total 44 
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Anul 3  

 
Anul 4 (2015-2016) 

Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

Producţia şi valorificarea cărnii  4 
Biotehnologia obţinerii şi valorificării producţiilor de bovine 6 
Biotehnologia obţinerii şi valorificării producţiilor de suine 
Tehnologii intensive de producere a producţiilor de suine 5 

Producţia şi valorificarea laptelui  4 
Management resurse umane 
Ştiinţe politice 4 

Biotehnologia obţinerii şi valorificării producţiilor de blană şi vânat  
Cunicultura 4 

Procesarea produselor din lapte** 4 
Procesarea produselor din carne 4 
Biotehnologia obţinerii şi valorificării producţiilor avicole 
Tehnologii intensive de producere a producţiilor avicole 5 

Biotehnologia obţinerii şi valorificării producţiilor de ovine şi caprine 
Tehnologii intensive a producţiilor de ovine şi caprine 5 

Total 45 
 

Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

Biotehnologia proceselor de reproducere 4 
Economie agrară 3 
Biotehnologia obţinerii  şi valorificării produselor apicole 4 
Biotehnologii animaliere 
Biotehnologii vegetale 5 

Metode biotehnologice de ameliorare a animalelor 
Selecţia animalelor 6 

Biotehnologia conservării şi folosirii raţionale a materialului biologic** 4 
Biotehnologia obţinerii şi valorificării producţiilor piscicole 
Tehnologii intensive de creştere a peştilor 4 

Microbiologia generală şi specială 
Biotehnologii de producere a biopreparatelor şi produselor de sinteză 
microbiană 

5 
 

Contabilitate şi gestiuni economice 3 
Marketing 3 

Total 41 
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Anul 5 (2016-2017) 

Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

Bazele antreprenoriatului 
Bazele statului, dreptului şi legislaţia muncii 4 

Biotehnologii de reciclare a deşeurilor 6 
Standardizare şi metrologie 3 
Animale de laborator  
Biotehnologia transferului de embrioni şi fecundaţia în vitro 7 
Achiziţii de animale şi produse zootehnice  
Enzimologie 3 

Integrare economică europeană 6 
Maşini şi instalaţii în industria biotehnologică 
Proiectare şi inginerie biotehnologică 4 

Inginerie genetică 4 
Biotehnologii în medicina veterinară 
Expertiza sanitar - veterinară 4 

Practica de  specializare 22 
Examenul de licenţă 5 

Total 68 
                  Total program de studii                                            240                                                                            
**- inclusiv teza de an 

 
 
Regulamentul de examinare, evaluare şi notare – Programul de studii prevede 
următoarele tipuri şi forme de evaluare a cunoştinţelor, capacităţilor teoretice şi a 
deprinderilor practice: 
- evaluare periodică pe parcursul întregului semestru la lucrările practice şi de labo-

rator, tezelor de an în scopul estimării competenţelor specifice şi instrumentale; 
- evaluare intermediară în semestru la fiecare unitate de curs, în scopul stabilirii 

nivelului şi ritmului de acumulare a cunoştinţelor de către studenţi; 
- evaluarea stagiilor de practică în scopul aprecierii competenţelor sistemice; 
- evaluarea finală semestrială menită să aprecieze gradul de însuşire a unităţii de curs. 
 
Cerinţele de absolvire – Examen de licenţă (2 probe, teză de licenţă), care se 
organizează şi se desfăşoară în conformitate cu actele normative în vigoare şi se 
realizează într-o singură sesiune la finele ultimului semestru al studiilor de licenţă.  

Se admit la examenul de licenţă, studenţii care au realizat integral programul 
de studii şi au acumulat 235 credite ECTS obligatorii pentru acest program.  

Teza de licenţă constituie o investigaţie sistematică din domeniul agronomiei, 
utilizând studiul critic al problemei. Ea implică formularea de idei sau arii de cercetare 
calitative (finalităţi explorative, colectare de date şi analiza lor) sau cantitative (ipoteze 
demonstrabile experimental). Studentul care a realizat o teză de licenţă va fi capabil: 
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- să plaseze noile informaţii şi interpretări în contextul unei unităţi de curs / modul; 
- să demonstreze înţelegere pentru structura de ansamblu al domeniului ştiinţe 

agricole şi conexiunile dintre componentele sale; 
- să implementeze metodele de analiză critică şi de dezvoltare a teoriilor; 
- să aprecieze calitatea unei activităţi de cercetare din domeniul de formare 

profesională – biotehnologii agricole; 
- să aplice modalităţi de testare experimentală şi observaţională a teoriilor 

ştiinţifice; 
- să argumenteze şi modul de rezolvare a problemelor în cadrul domeniului 

ştiinţe agricole; 
- să demonstreze capacităţi necesare pentru realizarea unei cercetări cu un grad 

sporit de autonomie; 
- să adapteze mesajul profesional la diverse medii socio-culturale. 

Pentru certificarea componentelor examenului de licenţă nu se utilizează 
zecimi în notare, iar nota minimă de promovare este „5”.  

Probele examenului de licenţă se susţin în scris sau oral, în funcţie de decizia 
universităţii. Subiectele sunt aduse la cunoştinţa studenţilor cu o lună înaintea 
susţinerii primei probe. 

Susţinerea tezei de licenţă are loc în şedinţa deschisă a comisiei pentru 
examenul de licenţă. Rezultatele se comunică studenţilor în aceeaşi zi după şedinţă 
comisiei pentru examenul de licenţă. 
 
Forma de instruire (învăţământ) – zi, frecvenţă redusă 
 
Administrator de program – doctor habilitat, profesor universitar N. Eremia 
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Programul 524.1 – Electrificarea agriculturii 
 

Descrierea generală 
 

Calificarea acordată – Licenţiat în inginerie şi activităţi inginereşti. 
 
Nivelul de calificare – 6 EQF (Cadrul European al Calificărilor). 
 
Condiţii speciale de admitere – Deţinerea diplomei de: 
- bacalaureat; 
- studii medii de specialitate; 
- studii superioare. 

 
Aranjamente speciale de recunoaştere a instruirii anterioare – Recunoaştere 
formală care presupune acordarea unui statut oficial deprinderilor şi competenţelor 
demonstrate de solicitant prin acordarea certificatului (actului de studii) respectiv.  

 
Cerinţele şi regulamentele calificării – Calificarea se acordă studentului care: 
- demonstrează cunoştinţe profunde în domeniul ingineriei şi activităţilor 

inginereşti; 
- poate aplica cunoştinţele obţinute în domeniul de formare profesională – 

inginerie electrică; 
- demonstrează capacitatea de a argumenta şi a soluţiona problemele din dome-

niul electrificarea agriculturii; 
- are abilitatea de a colecta, interpreta şi analiza date relevante din domeniul 

electrificarea agriculturii, precum şi de a–şi expune raţionamentele în baza 
aspectelor relevante de ordin social, ştiinţific sau etic; 

- poate comunica informaţii, idei, probleme şi soluţii atât audienţilor de specia-
lişti, cât şi de non-specialişti; 

- şi-a dezvoltat abilitatea de a învăţa, care este necesară de a-şi continua studiile 
cu un grad sporit de autoinstruire. 

Specialistul în electrificarea agriculturii va avea o pregătire profundă teoretică 
şi practică pentru activitatea cu succes în întregul spectru al distribuţiei energiei 
electrice a producţiei agricole: electrificarea şi automatizarea proceselor de 
producere a producţie agricole;i alimentarea cu energie electrică a sectorului rural; 
electrotehnologii; unităţi pentru repararea utilajului electrotehnic agricol; unităţi 
pentru comercializarea echipamentelor, aparatelor şi maşinilor electrice utilizate în 
agricultură şi industria prelucrătoare. 
 
Profilul programului – Inginerie şi activităţi inginereşti. 

  
Rezultatele cheie ale instruirii – Programul oferit permite obţinerea de către 

student a următoarelor competenţe:  
Cunoştinţe: 
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− bazele teoretice ale ştiinţelor socio-umaniste şi economice; 
− normele etice şi de drept ale relaţiilor între oameni, om-societate, om-mediu 

înconjurător; 
− bazele analizei matematice şi interacţiunii proceselor fizice; 
− procesele şi fenomenele ce au loc în natură, posibilităţile metodelor ştiin-

ţifice moderne de cunoaştere a naturii la nivelul necesar pentru îndeplinirea 
funcţiilor profesionale; 

− tehnologiile informaţionale moderne, utilizarea efectivă a calculatoarelor 
pentru achiziţia de date, prelucrarea lor, a algoritmilor de identificare şi 
control al proceselor agricole; 

− bazele agriculturii; 
− legile şi bazele teoretice ale electrotehnicii şi electronicii; 
− principiile generale ale tehnicii de măsurare şi a metodelor de măsurare a 

celor mai frecvente mărimi care fac obiectul cercetărilor experimentale, pre-
cum şi a bazei programării şi prelucrării statisticii a datelor experimentale 
rezultate din măsurători;  

− construcţia, regimurile de funcţionarea şi calculul maşinilor electrice şi 
parametrii electrotehnici ai acestora; 

− electrotehnologiile şi procese tehnologice conexe din sectorul agrar; 
− construcţia, funcţionarea şi reglarea traductoarelor şi aparatelor electrice de 

măsurat, control şi protecţie; 
− principalele soluţii constructive şi elementele de calcul ale acţionărilor 

electrice în agricultură;  
− metodele inginereşti de concepere, proiectare, elaborare, exploatare şi 

reparare a utilajului electrotehnic şi a reţelelor electrice; 
− procesele tehnologice automatizate din agricultură; 
− metodele de calcul ale iluminatului iradierii şi încălzirii electrice în funcţie 

de procesele tehnologice; 
− materialele electrotehnice şi proprietăţile lor; 
− principalele modele din statistica matematică, teoria probabilităţilor şi 

aplicarea acestora în teoria electrotehnicii;  
− tehnologiile de mentenanţă a utilajului şi maşinilor electrice şi condiţiile 

concrete în care aceste tehnologii sunt transpuse în practică; 
− bazele privind proiectarea asistată de calculator a maşinilor şi reţelelor 

electrice utilizând sistemele de programe avansate; 
− elementele manageriale fundamentale privind activitatea performantă în 

firmele existente şi celor de perspectivă; 
− procesele de prelucrare şi sistemele tehnice corespunzătoare privind opera-

ţiile de pregătire a produselor agricole şi zootehnice;  
− principiile teoretice ale organelor de maşini şi mecanicii fine şi aplicarea lor 

în electrotehnică; 
− metodele şi procedeele avansate de micşorare a pierderilor de energie electrică; 
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− metodele de determinare a indicatorilor fiabilităţii utilajului electrotehnic şi 
reţelelor electrice; 

− bazele managementului producţiei agricole şi analizei economice a 
activităţii serviciilor electrotehnice din agricultură; 

− organizarea serviciilor electrotehnice şi structura de funcţionare a ramurii; 
− tehnica securităţii în electrotehnică şi bazele protecţiei muncii şi mediului 

înconjurător; 
− direcţiile şi tendinţele de dezvoltare şi implementare a tehnicii şi tehno-

logiilor moderne în electrificarea şi mecanizarea agriculturii. 
− bazele managementului producţiei agricole şi analizei economice a 

activităţii întreprinderilor din electrotehservicii; 
− metodele de studiere a pieţei, marketingul în, electrificarea, mecanizarea şi 

automatizarea agriculturii şi industriei alimentare. 
 

Capacităţi: 
− analiza ştiinţifică a problemelor şi proceselor social-economice semnificative; 
− aplicarea normelor etice şi juridice la elaborarea proiectelor sociologice şi 

sociale; 
− organizarea muncii individuale pe bază ştiinţifică, utilizarea metodelor 

computerizate de selecţie, păstrare şi prelucrare a informaţiei necesare; 
− acumularea cunoştinţelor noi folosind tehnologii moderne informaţionale, 
− comunicarea într-o limbă străină pe teme generale, citirea literaturii pe spe-

cialitate în scopul culegerii informaţiei, traducerea literaturii de specialitate; 
− elaborarea măsurilor tehnice şi proiectarea schemelor electrice funcţionale 

şi de montare referitoare la electrificarea şi automatizarea proceselor tehno-
logice din agricultură şi industria prelucrătoare; 

− elaborarea şi implementarea în practică a măsurilor necesare în vederea fo-
losirii eficiente a energiei electrice, utilajului electrotehnic şi a mijloacelor 
de electrificare şi automatizare; 

− asigurarea reducerii pierderilor de energie electrică în energetica agrară; 
− efectuarea încercărilor maşinilor şi aparatelor electrice utilizate în 

agricultură şi mijloacelor de automatizare; 
− întocmirea graficelor privind exploatarea şi deservirea tehnică a utilajului 

electrotehnic şi organizarea realizării acestora; 
− elaborarea şi realizarea măsurilor de securitate a activităţii vitale la 

efectuarea proceselor tehnologice; 
− interpretarea şi analiza datelor relevante din domeniul ingineriei electrice şi expri-

marea raţionamentelor în baza aspectelor de ordin social, ştiinţific sau etic; 
− comunicarea informaţiilor, ideilor, problemelor şi soluţiilor atât audienţilor 

de specialişti, cât şi de non-specialişti; 
− comunicarea eficientă şi întocmirea relaţiilor reciproc avantajoase cu 

partenerii locali şi din străinătate; 



 78 

− dezvoltarea competenţelor necesare pentru continuarea studiilor cu un grad 
sporit de autoinstruire. 
 Programul include 70 unităţi de curs, grupate în următoarele componente: 

1. fundamentală – F - (67 credite, 15 unităţi de curs) - acumularea de către 
studenţi a cunoştinţelor de bază şi a informaţiei necesare pentru asimilarea 
cunoştinţelor în domeniul de formare profesională – inginerie electrică; 

2. de formare a abilităţilor şi competenţelor generale – G - (16 credite, 6 unităţi de 
curs); de orientare socio-umanistă – U - (22 credite, 10 unităţi de curs) - cultivarea la 
viitorul specialist a deprinderilor de a învăţa, cerceta, analiza, expune, comunica efectiv 
oral şi în scris, inclusiv prin intermediul tehnologiilor informaţionale în domeniul de for-
mare profesională – inginerie electrică şi în diverse contexte culturale, precum şi formarea 
unui orizont larg de cultură juridică, filozofică, politologică, sociologică, psihologică şi 
economică, care i-ar permite să-şi asume responsabilităţile vieţii într-o societate liberă şi să 
se poată adapta operativ şi eficient la modificările ce au loc în societate; 

3. de orientare spre: specializare – S (105 credite, 27 unităţi de curs inclusiv: 
opţionale  23 credite, 10 unităţi de curs; 4 stagii de practică, 25 credite); masterat – M 
(25 credite, 12 unităţi de curs opţionale) - realizează obiective formative, asigură 
asimilarea de cunoştinţe la nivel ştiinţific şi creator contemporan, orientate spre 
formarea identităţii profesionale a studentului. 

 
Profilurile de angajare a absolvenţilor (exemplificarea lor) –  

Specialistul în electrificarea agriculturii va fi apt să activeze pe următoarele 
direcţii profesionale: electrificarea şi automatizarea proceselor de producţie agricolă şi 
alimentarea cu energie electrică a sectorului rural; electrotehnologii; reparaţia utilajului 
electrotehnic agricol; comercializarea echipamentelor, aparatelor şi maşinilor electrice 
utilizate în agricultură şi industria prelucrătoare, cercetarea şi proiectarea utilajului din 
sectorul electroenergetic, învăţământ mediu de specialitate. 

 
Accesul la studii în continuare – Deţinătorii diplomei de licenţă în domeniul 
electrificării agriculturii: 
- urma studiile de masterat; 
- urma un alt program de licenţă; 
- avea oportunităţi L.L.L. 

 
Diagrama structurală a programului cu indicarea creditelor la învăţământul de zi  
 

Anul 1  

Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

F.01.O.01 Matematica superioară 6 
F.01.O.02 Geometrie descriptivă 5 
G.01.O.03 Limba străină  4 
F.01.O.04 Studiul materialelor 4 
F.01.O.05 Fizica 5 



 79 

S.01.O.06 Atelierul mecanic  6 
G.01.O.07 Educaţie fizică* - 
F.02.O.08 Matematica superioară 4 
F.02.O.09 Mecanica aplicativă 5 
F.O2.O.10 Bazele grafice ale proiectării  4 
F.02.O.11 Tehnologia materialelor  4 
G.02.O.12 Limba străină 4 
G.02.O.13 Informatica 4 
F.02.O.14 Bazele teoretice ale electrotehnicii  5 
G.02.O.15 Educaţie fizică* - 

 Total 60 
 

Anul 2  

Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

F.03.O.16 Bazele teoriei circuitelor electrice 6 
G.03.O.17 Psihologia comunicării 4 
S.03.O.18 Organe de maşini** 5 
S.03.A.19 Metrologie şi măsurări electrice 
S.03.A.20 Standardizare şi controlul calităţii 5 

U.03.A.21 Bazele statului, dreptului şi legislaţiei muncii 
U.03.A.22 Bazele antreprenoriatului 4 

S.03.O.23 Economie aplicativă 3 
S.03.O.24 Autovehicule şi chimatologie 3 
U.04.A.25 Bazele micro şi macroeconomice 
U.04.A.26 Ştiinţe filozofice 4 

U.04.O.27 Etica profesională 4 
S.04.O.28 Practică tehnologică 6 
F.04.O.29 Maşini electrice 5 
S.04.O.30 Materiale electrotehnice 4 
U.04.A.31 Elementele de cultură universală şi naţională 
U.04.A.32 Culturologie 4 

S.04.O.33 Tehnologia montării utilajului electric 3 
 Total  60 

 
Anul 3  

Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

F.05.O.34 Maşini electrice de curent alternativ** 6 
F.05.O.35 Bazele acţionărilor electrice 4 
M.05.A.36 Mecanizarea proceselor tehnologice în zootehnie 
M.05.A.37 Mecanizarea proceselor tehnologice în agricultură 4 

M.05.A.38 Bazele cercetărilor ştiinţifice 2 
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M.05.A.39 Creativitate inginerească 
S.05.O.40 Electronica 4 
U.05.O.41 Integrarea economică europeană 4 
S.05.O.42 Iluminatul şi iradierea electrică 6 
F.06.O.43 Termotehnica 2 
F.06.O.44 Sisteme de reglare automată 2 
S.06.O.45 Acţionări electrice automatizate** 5 
S.06.O.46 Mijloace tehnice ale automatizării 4 
S.06.A.47 Încălzire electrică 
S.06.A.48 Mijloace electrotermice 6 

S.06.A.49 Echipament electric al autovehiculelor 
S.06.A.50 Surse regenerabile de energie 5 

S.06.O.51 Practica didactică 6 
 Total  60 

 
Anul 4  

Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

S.07.O.52 Practica de producţie 6 
S.07.O.53 Alimentarea cu energie electrică 6 
U.07.A.54 Managementul resurselor umane  
U.07.A.55 Științe politice 2 

S.07.A.56 Exploatarea şi reparaţia utilajului electric 
S.07.A.57 Fiabilitatea sistemelor de distribuţie 4 

S.07.A.58 Microprocesoare 
S.07.A.59 Electronica de putere 3 

M.07.A.60 Electrotehnologii** 
M.07.A.61 Electrotehnologii agricole** 6 

M.07.A.62 Automatizarea proceselor tehnologice în sectorul agrar 
M.07.A.63 Automatizarea proceselor tehnologice în zootehnie 3 

M.08.A.64 Tehnologii de prelucrare a produselor agricole 
M.08.A.65 Metode de păstrare a producţiei agricole 4 

M.08.A.66 Proiectarea sistemelor electrice 
M.08.A.67 Fiabilitatea reţelelor electrice 6 

S.08.O.68 Alimentarea cu energie electrică** 6 
S.08.O.69 Securitatea activităţii vitale 2 
S.08.O.70 Practica de licenţă 7 
 Examen de licenţă 5 
 Total  60 

 Total program de studii     240 
* - extracurricular  
** - inclusiv proiect de an 
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Diagrama structurală a programului cu indicarea creditelor la învăţământul cu 
frecvenţă redusă  

 
Anul 1 (plan-cadru 2011) 

Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

Matematica superioară 6 
Geometrie descriptivă 5 
Limba străină 4 
Fizica 5 
Atelierul mecanic 6 
Studiul materialelor 4 
Matematica superioară 4 
Bazele grafice ale proiectării 4 
Limba străină 4 
Informatica 4 
Total 46 

 
Anul 2 (plan-cadru 2011) 

Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

Mecanica aplicativă 5 
Tehnologia materialelor 4 
Bazele teoretice ale electrotehnicii  5 
Psihologia comunicării 4 
Organe de maşini** 5 
Metrologie şi măsurări electrice 
Standardizare şi controlul calităţii 5 

Bazele teoriei circuitelor electrice 6 
Bazele statului, dreptului şi legislaţiei muncii 
Bazele antreprenoriatului 4 

Economie aplicativă 3 
Autovehicule şi chimatologie 3 
Etica profesională 4 
Materiale electrotehnice 4 
Total 52 

 
Anul 3 (plan-cadru 2011) 

Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

Bazele micro şi macroeconomice 
Ştiinţe filozofice 4 

Maşini electrice 5 
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Elementele de cultură universală şi naţională 
Culturologie 4 

Tehnologia montării utilajului electric 3 
Mecanizarea proceselor tehnologice în zootehnie 
Mecanizarea proceselor tehnologice în agricultură 4 

Bazele cercetărilor ştiinţifice 
Creativitate inginerească 2 

Maşini electrice de curent alternativ** 6 
Bazele acţionărilor electrice 4 
Electronica 4 
Integrarea economică europeană 4 
Iluminatul şi iradierea electrică 6 
Termotehnica 2 
Total 48 

 
Anul 4 (plan-cadru 2011) 

Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

Sisteme de reglare automată 2 
Acţionări electrice automatizate** 5 
Mijloacele tehnice ale automatizării 4 
Încălzire electrică 
Mijloace electrotermice 6 

Echipamentul electric al autovehiculelor 
Surse regenerabile de energie 5 

Microprocesoare 
Electronică de putere 3 

Alimentarea cu energie electrică 6 
Managementul resurselor umane 
Ştiinţe politice 2 

Exploatarea şi reparaţia utilajului electric 
Fiabilitatea sistemelor de distribuţie 4 

Electrotehnologii** 
Electrotehnologii agricole** 6 

Automatizarea proceselor tehnologice în sectorul agrar 
Automatizarea proceselor tehnologice în zootehnie 3 

Total 44 
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Anul 5 (plan-cadru 2005) 
Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 

ECTS 
Electrotehnologii* 
Electrotehnologii agricole* 6 

Tehnologia de prelucrare a produselor agricole  
Metode de păstrare a producţiei agricole 3 

Automatizarea proceselor tehnologice în sectorul agrar 
Automatizarea proceselor tehnologice în zootehnie 3 

Securitatea activităţii vitale în autotehservicii 3 
Alimentarea cu energie electrică** 
Electrificarea rurală şi rezidenţială** 6 

Proiectarea sistemelor electrice 
Fiabilitatea reţelelor electrice 6 

Competente practice 28 
Examen de licenţă 5 
Total  61 

 Total program de studii 240  
 
** - inclusiv proiect de an 
 
Regulamentul de examinare, evaluare şi notare – Programul de studii prevede 
următoarele tipuri şi forme de evaluare a cunoştinţelor, capacităţilor teoretice şi a 
deprinderilor practice: 
- evaluare periodică pe parcursul întregului semestru la lucrările practice şi de 

laborator, tezelor de an în scopul estimării competenţelor specifice şi 
instrumentale; 

- evaluare intermediară în semestru la fiecare unitate de curs, în scopul stabilirii 
nivelului şi ritmului de acumulare a cunoştinţelor de către studenţi; 

- evaluarea stagiilor de practică în scopul aprecierii competenţelor sistemice; 
- evaluarea finală semestrială menită să aprecieze gradul de însuşire a unităţii de curs. 
 
Cerinţele de absolvire – Examen de licenţă ( 2 probe, teză de licenţă), care se 
organizează şi se desfăşoară în conformitate cu actele normative în vigoare şi se 
realizează într-o singură sesiune la finele ultimului semestru al studiilor de licenţă.  

Se admit la examenul de licenţă, studenţii care au realizat integral programul 
de studii şi au acumulat 235 credite ECTS obligatorii pentru acest program.  

Teza de licenţă constituie o investigaţie sistematică din domeniul ingineriei 
electrice, utilizând studiul critic al problemei. Ea implică formularea de idei sau arii 
de cercetare calitative (finalităţi explorative, colectare de date şi analiza lor) sau 
cantitative (ipoteze demonstrabile experimental). Studentul care a realizat o teză de 
licenţă va fi capabil: 
- să plaseze noile informaţii şi interpretări în contextul unei unităţi de curs / 

modul; 
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- să demonstreze înţelegere pentru structura de ansamblu al domeniului inginerie şi 
activităţi inginereşti şi conexiunile dintre componentele sale; 

-  să implementeze metodele de analiză critică şi de dezvoltare a teoriilor; 
- să aprecieze calitatea unei activităţi de cercetare din domeniul de formare 

profesională – inginerie electrică; 
- să aplice modalităţi de testare experimentală şi observaţională a teoriilor 

ştiinţifice; 
- să argumenteze modul de rezolvare a problemelor în cadrul domeniului 

inginerie şi activităţi inginereşti; 
- să demonstreze capacităţi necesare pentru realizarea unei cercetări cu un grad 

sporit de autonomie; 
- să adapteze mesajul profesional la diverse medii socio-culturale. 

Pentru certificarea componentelor examenului de licenţă nu se utilizează 
zecimi în notare, iar nota minimă de promovare este „5”.  

Probele examenului de licenţă se susţin în scris sau oral, în funcţie de decizia 
universităţii. Subiectele sunt aduse la cunoştinţa studenţilor cu o lună înaintea 
susţinerii primei probe. 

Susţinerea tezei de licenţă are loc în şedinţa deschisă a comisiei pentru 
examenul de licenţă. Rezultatele se comunică studenţilor în aceeaşi zi după şedinţă 
comisiei pentru examenul de licenţă. 
 
Forma de instruire (învăţământ) – zi, frecvenţă redusă 
 
Administrator de program – doctor, conferenţiar universitar V. Gorobeţ 
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Programul 527.1 – Ingineria şi tehnologia  
transportului auto 

 
Descrierea generală 

 
Calificarea acordată – Licenţiat în inginerie şi activităţi inginereşti. 
 
Nivelul de calificare – 6 EQF (Cadrul European al Calificărilor). 
 
Condiţii speciale de admitere – Deţinerea diplomei de: 
- bacalaureat; 
- studii medii de specialitate; 
- studii superioare. 

 
Aranjamente speciale de recunoaştere a instruirii anterioare – Recunoaştere 
formală care presupune acordarea unui statut oficial deprinderilor şi competenţelor 
demonstrate de solicitant prin acordarea certificatului (actului de studii) respectiv.  

 
Cerinţele şi regulamentele calificării – Calificarea se acordă studentului care: 
- demonstrează cunoştinţe avansate în domeniul ingineriei şi activităţi lor inginereşti; 
- poate aplica cunoştinţele obţinute în domeniul de formare profesională – 

ingineria şi tehnologia transportului auto; 
- demonstrează capacitatea de a argumenta şi a soluţiona problemele din 

domeniul ingineriei şi tehnologiei transportului auto; 
- are abilitatea de a colecta, interpreta şi analiza date relevante din domeniul 

ingineriei şi tehnologiei transportului auto, precum şi de a–şi expune raţiona-
mentele în baza aspectelor relevante de ordin social, ştiinţific sau etic; 

- poate comunica informaţii, idei, probleme şi soluţii atât audienţilor de 
specialişti, cât şi de non-specialişti; 

- şi-a dezvoltat abilitatea de a învăţa, care este necesară de a-şi continua studiile 
cu un grad sporit de autoinstruire. 

Specialistul în domeniul Ingineriei şi tehnologiei transportului auto va avea o 
pregătire profundă teoretică şi practică pentru activitatea cu succes în întregul spectru 
al tehnicii auto: întreprinderi şi unităţi care prestează servicii de transport rutier; unităţi 
de servicii şi unităţi comerciale, care asigură organizarea şi exploatarea transportului 
rutiere rural; unităţi tip service şi societăţi comerciale, care asigură întreţinerea tehnică 
şi reparaţia autovehiculelor; unităţi pentru comercializarea maşinilor şi echipamentelor 
utilizate în traficul rutier; unităţi de stocare şi comercializare a produselor petroliere; 
colegii, instituţii şi organizaţii de cercetare ştiinţifică şi de proiectare. 

 
Profilul programului – Inginerie şi activităţi inginereşti. 

  
Rezultatele cheie ale instruirii – Programul oferit permite obţinerea de către 
student a următoarelor competenţe:  
Cunoştinţe: 

− bazele teoretice ale ştiinţelor socio-umaniste şi economice; bazele teoretice ale 
ştiinţelor socio-umaniste şi economice; 
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− normele etice şi de drept ale relaţiilor între oameni, om-societate, om-mediu 
înconjurător; 
− bazele analizei matematice şi interacţiunii proceselor fizice; 
− procesele şi fenomenele ce au loc în natură, posibilităţile metodelor ştiinţifice 
moderne de cunoaştere a naturii la nivelul necesar pentru îndeplinirea funcţiilor 
profesionale;  
− tehnologii informaţionale moderne, utilizarea efectivă a calculatoarelor prin 
achiziţii de date, prelucrarea lor şi elaborarea algoritmilor de identificare şi control 
al proceselor din transportul rutier; 
− metode teoretice şi experimentale de cercetare în domeniile fizicei, studiului şi 
tehnologiei materialelor, mecanicei, informaticii şi altor discipline fundamentale; 
− legile şi bazele teoretice ale electrotehnicii şi electronicii; 
− principiile generale ale tehnicii de măsurare, a metodelor de măsurare a celor mai 
frecvente mărimi care fac obiectul cercetărilor experimentale, precum şi a bazei 
programării şi prelucrării statistice a datelor experimentale rezultate din măsurători; 
− principiile de bază ale standardizării şi dirijării calităţii prestărilor şi produselor finite;  
− construcţia, funcţionarea şi reglarea subansamblurilor autovehiculelor şi a 
sistemelor acestora; 
− principalele elemente constructive şi elementele de calcul al autovehiculelor şi 
al utilajului de mentenanţă al acestora; 
− materialele şi tehnologia de aplicare a acestora în construcţia şi repararea 
autovehiculelor; 
− principalele modele din statistica matematică, teoria probabilităţilor şi aplicarea 
acestora în exploatarea şi mentenanţă autovehiculelor;  
− tehnologiile de mentenanţă preventivă şi corectivă a autovehiculelor şi 
condiţiile concrete în care aceste tehnologii sunt transpuse în practică; 
− bazele privind proiectarea asistată de calculator a autovehiculelor şi dispo-
zitivelor folosite la mentenanţă acestora utilizând sistemele de programe Compas, 
AutoCAD etc.; 
− principiile teoretice ale organelor de maşini şi mecanicii şi aplicarea lor în 
transportul rutier; 
− metodele şi procedeele avansate de micşorare a pierderilor de combustibili şi 
lubrifianţi; 
− metodele de determinare a indicatorilor fiabilităţii a transportului rutier; 
− bazele managementului în transportul rutier şi analizei economice a activităţii 
serviciilor de transport; 
− organizarea prestărilor de transport rutiere şi structura de funcţionare a ramurii; 
− tehnologii moderne de transport rutier; 
− utilizarea efectivă a autovehiculelor; 
− stadiul actual şi perspectivele de dezvoltare a transportului rutier în complexul 
de legături cu alte domenii ale tehnicii;  
− procesele tehnologice ale reviziei tehnice şi mentenanţei autovehiculelor; 
− asigurarea securităţii autovehiculelor; 
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− construcţia, proiectarea şi exploatarea utilajului pentru buna funcţionare a autovehiculelor; 
− organizarea şi siguranţa circulaţiei rutiere, legislaţia vamală şi dreptul în 
transportul rutier; 
− organizarea şi tehnologia traficului auto, reţelele de drumuri auto, regiunile de 
drumuri auto, regiunile economice de asigurare cu marfă; 
− micro şi macroeconomia ramurii; 
− bazele legislaţiei transortului rutier; 
− bazele certificării şi licenţierii întreprinderilor şi autovehiculelor; 
− tehnica securităţii în transportul rutier şi bazele protecţiei muncii şi mediului înconjurător;  
− direcţiile şi tendinţele de dezvoltare şi implementare a tehnicii şi tehnologiilor 
moderne în transportul rutier. 
 

Capacităţi: 
- analiza ştiinţifică a problemelor şi proceselor social-economice semnificative; 
- aplicarea normelor etice şi juridice la elaborarea proiectelor sociologice şi sociale; 
- organizarea muncii individuale pe bază ştiinţifică, utilizarea metodelor 
computerizate de selecţie, păstrare şi prelucrare a informaţiei necesare; 
- acumularea cunoştinţelor noi folosind tehnologii moderne informaţionale, 
- comunicarea într-o limbă străină pe teme generale, citirea literaturii pe 
specialitate în scopul culegerii informaţiei (fără dicţionar), traducerea literaturii de 
specialitate (cu dicţionar); 
- elaborarea măsurilor tehnice şi proiectarea schemelor electrice funcţionale şi de 
montare referitoare la electrificarea şi automatizarea proceselor tehnologice din 
agricultură şi industria prelucrătoare; 
- conceperea, elaborarea şi proiectarea tehnologiilor şi utilajelor destinate 
transportului rutier; 
- elaborarea şi introducerea în practică a măsurilor necesare în vederea folosirii 
eficiente a transportului rutier, utilajului bazei de mentenanţă şi a mijloacelor de 
mecanizare şi automatizare; 
- asigurarea reducerii pierderilor de combustibili şi lubrifianţi în transportul rutier; 
- efectuarea încercărilor transportului rutier; 
- prelucrarea şi analiza informaţiei la exploatarea şi mentenanţa transportului rutier; 
- aplicarea actelor legislative în managementul serviciilor de transport, exploa-
tarea şi mentenanţa transportului rutier; 
- întocmirea graficelor privind exploatarea şi deservirea tehnică a transportului 
rutier şi organizarea realizării acestora;  
- elaborarea şi realizarea măsurilor de protecţie a muncii şi de ocrotire a mediului 
înconjurător.  
 

 Programul include 77 unităţi de curs, grupate în următoarele componente: 
1. fundamentală – F - (67 credite, 15 unităţi de curs) - acumularea de către studenţi 

a cunoştinţelor de bază şi a informaţiei necesare pentru asimilarea cunoştinţelor în 
domeniul de formare profesională – ingineria şi tehnologia transportului auto; 

2. de formare a abilităţilor şi competenţelor generale – G - (16 credite, 6 
unităţi de curs); de orientare socio-umanistă – U - (24 credite, 10 unităţi de curs) - 
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cultivarea la viitorul specialist a deprinderilor de a învăţa, cerceta, analiza, expune, 
comunica efectiv oral şi în scris, inclusiv prin intermediul tehnologiilor 
informaţionale în domeniul de formare profesională – ingineria şi tehnologia 
transportului auto şi în diverse contexte culturale, precum şi formarea unui orizont 
larg de cultură juridică, filozofică, politologică, sociologică, psihologică şi 
economică, care i-ar permite să-şi asume responsabilităţile vieţii într-o societate 
liberă şi să se poată adapta operativ şi eficient la modificările ce au loc în societate; 

3. de orientare spre: specializare – S (103 credite, 34 unităţi de curs inclusiv: 
opţionale 34 credite, 20 unităţi de curs; 4 stagii de practică, 25 credite); masterat – M 
(25 credite, 12 unităţi de curs opţionale) - realizează obiective formative, asigură 
asimilarea de cunoştinţe la nivel ştiinţific şi creator contemporan, orientate spre 
formarea identităţii profesionale a studentului. 

 
Profilurile de angajare a absolvenţilor (exemplificarea lor) –  Inginerul licenţiat 
în ingineria şi tehnologia transportului auto va fi apt să activeze în: întreprinderi şi 
unităţi care prestează servicii de transport rutier; unităţi tip service şi societăţi 
comerciale, care asigură organizarea şi exploatarea transportului rutier, întreţinerea 
tehnică şi reparaţia autovehiculelor; unităţi pentru comercializarea maşinilor şi 
echipamentelor utilizate în traficul rutier; unităţi de stocare şi comercializare a 
produselor petroliere; colegii, instituţii şi organizaţii de cercetare ştiinţifice şi de 
proiectare ocupând funcţiile conform Clasificatorului Ocupaţiilor în vigoare. 

 
Accesul la studii în continuare – Deţinătorii diplomei de licenţă în domeniul 
ingineriei şi tehnologiei transportului auto pot: 
- urma studiile de masterat; 
- urma un alt program de licenţă; 
- avea oportunităţi L.L.L. 

 
Diagrama structurală a programului cu indicarea creditelor la învăţământul de zi  

Anul 1  
Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 

ECTS 
F.01.O.01 Matematica superioară 6 
F.01.O.02 Geometrie descriptivă 5 
G.01.O.03 Limba străină 4 
F.01.O.04 Studiul materialelor 4 
F.01.O.05 Fizica 5 
S.01.O.06 Atelierul mecanic 6 
G.01.O.07 Educaţie fizică* - 
F.02.O.08 Matematica superioară 4 
F.02.O.09 Mecanica teoretică 5 
F.O2.O.10 Bazele grafice ale proiectării 5 
F.02.O.11 Tehnologia materialelor 4 
G.02.O.12 Limba străină 4 
G.02.O.13 Informatica 4 
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F.02.O.14 Electrotehnica şi bazele electronice  4 
G.02.O.15 Educaţie fizică* - 

 Total 60 
 

Anul 2  

Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

F.03.O.16 Rezistenţa materialelor  6 
G.03.O.17 Psihologia comunicării 4 
F.03.O.18 Teoria mecanismelor şi a maşinilor** 5 
M.03.A.19 Bazele proiectării asistată de calculator 
M.03.A.20 Bazele proiectării asistate de calculator a sistemelor mecanice 5 

M.03.A.21 Interschimbabilitatea, standardizarea şi metrologie  
M.03.A.22 Toleranţe şi ajustaje  4 

U.03.A.23 Bazele statului, dreptului şi legislaţiei muncii 
U.03.A.24 Bazele antreprenoriatului 4 

S.03.O.25 Economia transportului 2 
U.04.O.26 Etica profesională  4 
U.04.A.27 Bazele micro şi macroeconomice 
U.04.A.28 Ştiinţe filozofice 4 

S.04.O.29 Practică tehnologică 6 
U.04.A.30 Elementele de cultură universală şi naţională  
U.04.A.31 Culturologie  4 

F.04.O.32 Organe de maşini** 6 
M.04.A.33 Materiale de exploatare pentru automobile 
M.04.A.34 Combustibili şi lubrifianţi 4 

S.04.O.35 Bazele cercetărilor ştiinţifice 2 
 Total  60 

 
Anul 3  

Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

S.05.O.36 Automobile 6 
S.05.O.37 Legislaţia rutieră şi vamală 4 
S.05.A.38 Maşini unelte şi prelucrări mecanice** 
S.05.A.39 Tehnologii şi sisteme de fabricare a pieselor automobilelor** 6 

S.05.A.40 Maşini de ridicat şi de transportat 
S.05.A.41 Proiectarea dispozitivelor în transport auto 3 

U.05.O.42 Integrarea economică europeană 4 
M.05.A.43 Acţionări hidropneumatice 
M.05.A.44 Hidraulica 3 

F.05.A.45 Termotehnica 
F.05.A.46 Bazele termodinamicii şi maşini termice 4 
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F.06.O.47 Motoare cu ardere internă 4 
S.06.O.48 Bazele teoretice ale automobilelor** 6 
S.06.O.49 Exploatarea automobilelor 6 
S.06.O.50 Reparaţii de automobile 4 
S.06.A.51 Tehnici şi tehnologii în producţia agroalimentară 

S.06.A.52 Tehnologii şi utilaj pentru depozitarea, păstrarea şi 
transportarea produselor uşor alterabile 

2 

S.06.O.53 Practica didactică 6 
S.06.A.54 Echipament electric şi electronic al automobilelor 
S.06.A.55 Ingineria sistemelor automate 2 

 Total  60 
 

Anul 4  
Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 

ECTS 
S.07.O.56 Practică de producţie  6 
S.07.O.57 Securitatea activităţii vitale în autotransport 3 
U.07.A.58 Managementul resurselor umane 
U.07.A.59 Științe politice 

4 

S.07.A.60 Normarea tehnică în transporturi auto** 
S.07.A.61 Tehnici şi echipamente pentru diagnosticarea automobilelor** 

4 

S.07.A.62 Tehnologii de recondiționare a pieselor automobilelor 
S.07.A.63 Tehnici şi echipamente pentru reparaţia automobilelor 

4 

S.07.O.64 Siguranţa circulaţiei rutiere 5 
M.07.A.65 Sisteme de standardizare şi omologare a automobilelor 
M.07.A.66 Standardizarea şi managementul calităţii în transportul auto 4 

S.08.A.67  Utilizarea sistemelor computerizate în transportul auto 
S.08.A.68 Diagnosticarea automobilelor 3 

S.08.A.69 Proiectarea tehnologică a întreprinderilor auto** 
S.08.A.70 Tehnologii de renovare a autoturismelor** 5 

M.08.A.71 Fiabilitatea și mentenanţa autovehiculelor 
M.08.A.72 Fiabilitatea automobilelor 

5 

S.08.A.73 Organizarea traficului de mărfuri și călători 
S.08.A.74 Trafic şi securitate rutieră 

3 

S.08.A.75 Drumuri auto 
S.08.A.76 Sisteme automate de control 2 

S.08.O.77 Practică de licenţă 7 
  Examen de licenţă 5 

 Total  60 
 Total program de studii    240 

* - extracurricular  
** - inclusiv proiect de an 
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Diagrama structurală a programului cu indicarea creditelor la învăţământul cu 
frecvenţă redusă  

 
Anul 1 (plan-cadru 2011) 

Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

Matematica superioară 6 
Geometrie descriptivă 5 
Limba străină 4 
Fizica 5 
Atelierul mecanic 6 
Studiul materialelor 4 
Matematica superioară 4 
Bazele grafice ale proiectării 5 
Limba străină 4 
Informatica 4 
Total 47 

 
Anul 2 (plan-cadru 2011) 

Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

Mecanica teoretică 5 
Tehnologia materialelor 4 
Electrotehnica şi bazele electronice 4 
Psihologia comunicării 4 
Teoria mecanismelor şi a maşinilor** 5 
Bazele proiectării asistată de calculator 
Bazele proiectării asistate de calculator a sistemelor mecanice 5 

Rezistenţa materialelor 6 
Interschimbabilitatea, standardizarea şi metrologie  
Toleranţe şi controlul calităţii  4 

Bazele statului, dreptului şi legislaţiei muncii 
Bazele antreprenoriatului 

4 

Economia transportului 2 
Etica profesională  4 
Organe de maşini** 6 
Total 53 
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Anul 3 (plan-cadru 2011) 
Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 

ECTS 
Bazele micro şi macroeconomice 
Ştiinţe filozofice 4 

Elementele de cultură universală şi naţională 
Culturologie 

4 
 

Materiale de exploatare pentru automobile 
Combustibili şi lubrifianţi 4 

Automobile 
Maşini unelte şi prelucrări mecanice** 
Tehnologii şi sisteme de fabricare a pieselor automobilelor** 

6 
4 

Maşini de ridicat şi de transportat 
Proiectarea dispozitivelor în transport auto  3 

Bazele cercetărilor ştiinţifice  3 
Legislaţia rutieră şi vamală 4 
Integrarea economică europeană 4 
Acţionări hidropneumatice 
Hidraulica 3 

Termotehnica 
Bazele termodinamicii şi maşini termice 4 

Motoare cu ardere internă 4 
Total 47 

 
Anul 4 (plan-cadru 2011) 

Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

Bazele teoretice ale automobilelor** 6 
Exploatarea automobilelor 6 
Reparaţia automobilelor 4 
Tehnici și tehnologii în producția agroalimentară 
Tehnologii şi utilaj pentru depozitarea, păstrarea şi transportarea 
produselor uşor alterabile 

2 

Echipament electric şi electronic al automobilelor 
Ingineria sistemelor automate 2 

Siguranţa circulaţiei rutiere 5 
Securitatea activităţii vitale în autotransport 3 
Managementul resurselor umane 
Științe politice 4 

Normarea tehnică în transportul auto** 
Tehnici şi echipamente pentru diagnosticarea automobilelor** 4 

Tehnologii de recondiționare a pieselor automobilelor 4 
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Tehnici şi echipamente pentru reparaţia automobilelor 
Sisteme de standardizare şi omologare a automobilelor 
Standardizare şi managementul calităţii în transportul auto 4 

Total 44 
 

Anul 5 (plan-cadru 2005) 
Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 

ECTS 
Sisteme de standardizare şi omologare a automobilelor 
Standardizare şi managementul calităţii în transportul auto 4 

Securitatea activităţii vitale în autotransport 3 
Utilizarea sistemelor computerizate în transportul auto 
Diagnosticarea automobilelor 4 

Proiectarea tehnologică a întreprinderilor auto 
Renovarea caroseriilor şi structurilor portante ale autoturismelor 
Tehnologii de renovare a autoturismelor 

4 

Fiabilitate în mentenanţa autovehiculelor  
Fiabilitatea automobilelor 4 

Organizarea traficului de mărfuri şi călători 
Legislaţia rutieră şi vamală 4 

Drumuri auto 
Sisteme automate de control 
Reţele de drumuri auto 

5 

Competente practice 28 
Examen de licenţă 5 
Total  61 

 Total program de studii     240  
** - inclusiv proiect de an 
 
Regulamentul de examinare, evaluare şi notare – Programul de studii prevede 
următoarele tipuri şi forme de evaluare a cunoştinţelor, capacităţilor teoretice şi a 
deprinderilor practice: 
- evaluare periodică pe parcursul întregului semestru la lucrările practice şi de 

laborator, tezelor de an în scopul estimării competenţelor specifice şi instrumentale; 
- evaluare intermediară în semestru la fiecare unitate de curs, în scopul stabilirii 

nivelului şi ritmului de acumulare a cunoştinţelor de către studenţi; 
- evaluarea stagiilor de practică în scopul aprecierii competenţelor sistemice; 
- evaluarea finală semestrială menită să aprecieze gradul de însuşire a unităţii de curs. 
 
Cerinţele de absolvire – Examen de licenţă (2 probe, teză de licenţă), care se orga-
nizează şi se desfăşoară în conformitate cu actele normative în vigoare şi se 
realizează într-o singură sesiune la finele ultimului semestru al studiilor de licenţă.  
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Se admit la examenul de licenţă, studenţii care au realizat integral programul 
de studii şi au acumulat 235 credite ECTS obligatorii pentru acest program.  

Teza de licenţă constituie o investigaţie sistematică din domeniul transpor-
tului auto, utilizând studiul critic al problemei. Ea implică formularea de idei sau 
arii de cercetare calitative (finalităţi explorative, colectare de date şi analiza lor) sau 
cantitative (ipoteze demonstrabile experimental). Studentul care a realizat o teză de 
licenţă va fi capabil: 
- să plaseze noile informaţii şi interpretări în contextul unei unităţi de curs / modul; 
- să demonstreze înţelegere pentru structura de ansamblu al domeniului inginerie 

şi activităţi inginereşti şi conexiunile dintre componentele sale; 
-  să implementeze metodele de analiză critică şi de dezvoltare a teoriilor; 
- să aprecieze calitatea unei activităţi de cercetare din domeniul de formare 

profesională – ingineria şi tehnologia transportului auto; 
- să aplice modalităţi de testare experimentală şi observaţională a teoriilor ştiinţifice; 
- să argumenteze modul de rezolvare a problemelor în cadrul domeniului 

inginerie şi activităţi inginereşti; 
- să demonstreze capacităţi necesare pentru realizarea unei cercetări cu un grad 

sporit de autonomie; 
- să adapteze mesajul profesional la diverse medii socio-culturale. 

Pentru certificarea componentelor examenului de licenţă nu se utilizează 
zecimi în notare, iar nota minimă de promovare este „5”.  

Probele examenului de licenţă se susţin în scris sau oral, în funcţie de decizia 
universităţii. Subiectele sunt aduse la cunoştinţa studenţilor cu o lună înaintea 
susţinerii primei probe. 

Susţinerea tezei de licenţă are loc în şedinţa deschisă a comisiei pentru 
examenul de licenţă. Rezultatele se comunică studenţilor în aceeaşi zi după şedinţă 
comisiei pentru examenul de licenţă. 
 
Forma de instruire (învăţământ) – zi, frecvenţă redusă 
 
Administrator de program – doctor, conferenţiar universitar V. Gorobeţ 
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Programul 528.1 Mecanizarea agriculturii 
 

 Descrierea generală 
 

Calificarea acordată – Licenţiat în inginerie şi activităţi inginereşti. 
 
Nivelul de calificare – 6 EQF (Cadrul European al Calificărilor). 
 
Condiţii speciale de admitere – Deţinerea diplomei de: 
- bacalaureat; 
- studii medii de specialitate; 
- studii superioare. 

 
Aranjamente speciale de recunoaştere a instruirii anterioare – Recunoaştere 
formală care presupune acordarea unui statut oficial deprinderilor şi competenţelor 
demonstrate de solicitant prin acordarea certificatului (actului de studii) respectiv.  

 
Cerinţele şi regulamentele calificării – Calificarea se acordă studentului care: 
- demonstrează cunoştinţe avansate în domeniul inginerie şi activităţi inginereşti; 
- poate aplica cunoştinţele obţinute în domeniul de formare profesională – 

inginerie agrară; 
- demonstrează capacitatea de a argumenta şi a soluţiona problemele din 

domeniul mecanizării agriculturii; 
- are abilitatea de a colecta, interpreta şi analiza date relevante din domeniul 

mecanizării agriculturii, precum şi de a–şi expune raţionamentele în baza 
aspectelor relevante de ordin social, ştiinţific sau etic; 

- poate comunica informaţii, idei, probleme şi soluţii atât audienţilor de 
specialişti, cât şi de non-specialişti; 

- şi-a dezvoltat abilitatea de a învăţa, care este necesară de a-şi continua studiile 
cu un grad sporit de autoinstruire. 

Specialistul în Mecanizarea agriculturii va avea o pregătire teoretică şi 
practică profundă pentru a activa cu succes în întregul spectru al producţiei agri-
cole: planificarea producţiei; mecanizarea şi automatizarea proceselor de producţie 
agricolă; transportarea şi păstrarea producţiei; conceperea, elaborarea şi proiectarea 
tehnologiilor şi mijloacelor de exploatare şi mentenanţă; comercializarea maşinilor 
şi echipamentelor utilizate; experimentarea şi încercarea tehnicii agricole. 
 
Profilul programului – Inginerie agrară. 

 Rezultatele cheie ale instruirii – Programul oferit permite obţinerea de către 
student a următoarelor competenţe:  
Cunoştinţe: 
− bazele teoretice ale ştiinţelor socio-umaniste şi economice; 
− normele etice şi de drept ale relaţiilor între oameni, om-societate, om-mediu 

înconjurător; 
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− bazele analizei matematice şi interacţiunii proceselor fizice; 
− procesele şi fenomenele ce au loc în natură, posibilităţile metodelor ştiinţifice 

moderne de cunoaştere a naturii la nivelul necesar pentru îndeplinirea funcţiilor profesionale; 
− tehnologii informaţionale moderne, utilizarea efectivă a calculatoarelor pentru achiziţia 

de date, prelucrarea lor, a algoritmilor de identificare şi control al proceselor agricole; 
− bazele agriculturii; 
− procesele mecanizate din producţia vegetală şi animală, maşinile cu care se 

pot executa aceste procese; 
− procesele de înfiinţare şi întreţinere a culturilor vegetale şi a maşinilor cu 

care aceste procese se realizează, soluţiile constructive, cerinţele energetice, 
reglarea şi exploatarea acestor maşini; 

− principiile generale ale tehnicii de măsurare şi control, a metodelor de 
măsurare, precum şi a bazei programării şi prelucrării statistice a datelor 
experimentale rezultate din măsurători; 

− construcţia, funcţionarea şi reglarea subansamblurilor transmisiei tractoa-
relor şi a sistemelor acestora; 

− principalele soluţii constructive şi elementele de calcul pentru maşinile şi 
instalaţiile din fitotehnie şi zootehnie; 

− metodele inginereşti de concepere, proiectare, elaborare, exploatare şi 
reparare a tehnicii agricole şi industriei alimentare; 

− bazele calculului de tracţiune, dinamic şi de rezistenţă a maşinilor; 
− principiile de perfecţionare şi elaborare a metodelor de încercare a tehnicii 

agricole şi industriei alimentare;  
− metodele de cercetare ştiinţifică în domeniul mecanizării şi automatizării 

agriculturii; 
− principalele modele din statistica matematică, teoria probabilităţilor şi 

aplicarea acestora în ingineria mecanică; 
− tehnologiile de fabricare şi de reparare a motoarelor termice şi condiţiile 

concrete în care aceste tehnologii sunt transpuse în practică; 
− bazele privind proiectarea asistată de calculator a tehnicii agricole utilizând 

sistemele de programe avansate; 
− procesele de condiţionare şi prelucrare a produselor agricole recoltate şi a 

produselor zootehnice;  
− baza tehnică a producţiei agrare, varietăţile de combustibili, lubrifianţi şi 

lichide tehnice folosite; 
− noţiuni referitoare la frecarea, curgerea şi uzarea pieselor şi organelor de 

maşini agricole precum şi a limitelor admisibile ale uzurilor; 
− bazele teoretice, metodele şi procedeele de mentenanţă şi fabricaţie a 

tehnicii agricole şi industriei alimentare; 
− principiile tehnologităţii construcţiei pieselor şi cele necesare pentru elaborarea 

proceselor tehnologice de fabricare a pieselor de schimb, precum şi tehnologiile de 
fabricare tip pentru clasele de piese din construcţia utilajelor din agricultură şi industrie; 

− bazele protecţiei muncii şi mediului înconjurător; 
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− direcţiile şi tendinţele de dezvoltare a agriculturii; 
− bazele managementului producţiei agricole şi analizei economice a 

activităţii întreprinderilor din agroservicii; 
− metodele de studiere a pieţei, marketingul în mecanizarea, electrificarea şi 

automatizarea agriculturii şi industriei alimentare. 
Capacităţi: 
− analiza ştiinţifică a problemelor şi proceselor social-economice semnificative; 
− aplicarea normelor etice şi juridice la elaborarea proiectelor sociologice şi sociale; 
− organizarea muncii individuale pe bază ştiinţifică, utilizarea metodelor 

computerizate de selecţie , păstrare şi prelucrare a informaţiei necesare; 
− acumularea cunoştinţelor noi folosind tehnologii moderne informaţionale, 
− comunicarea într-o limbă străină pe teme generale, citirea literaturii pe 

specialitate (fără dicţionar) în scopul culegerii informaţiei, traducerea literaturii de 
specialitate (cu dicţionar); 

− conceperea, elaborarea şi proiectarea tehnologiilor şi utilajelor destinate meca-
nizării, electrificării şi automatizării proceselor din agricultură şi industria alimentară; 

− elaborarea şi introducerea în practică a măsurilor necesare în vederea folosirii 
eficiente a parcului de maşini şi tractoare, utilajului bazei de reparaţii şi a 
mijloacelor de mecanizare; 

− asigurarea folosirii raţionale şi efective a combustibilului şi lubrifianţilor; 
− efectuarea încercărilor mijloacelor de mecanizare şi tragerea concluziilor 

referitoare la aplicarea lor în producţia agricolă; 
− întocmirea documentaţiei referitoare la tehnologiile mecanizate de cultivare a 

plantelor agricole şi obţinerea producţiei animaliere, exploatării şi mentenanţei 
tehnicii specifice agriculturii şi industriei alimentare; 

− organizarea exploatării şi reparării tehnicii agricole şi celei din industria 
alimentară în funcţie de baza tehnică a gospodăriilor existente; 

− elaborarea şi realizarea măsurilor de protecţie a muncii la efectuarea 
proceselor tehnologice; 

− planificarea şi organizarea măsurilor ecologice şi de protecţie a mediului 
înconjurător în unităţile de ramură; 

− colectarea, interpretarea şi analiza datelor relevante din domeniul ingineriei agrare 
şi exprimarea raţionamentelor de ordin social, ştiinţific sau etic în baza acestor date; 

− comunicarea informaţiei, ideilor, problemelor şi soluţiilor atât audienţilor de 
specialişti, cât şi de non-specialişti; 

− comunicarea eficientă şi întocmirea relaţiilor reciproc avantajoase cu partenerii 
locali şi din străinătate; 

− dezvoltarea competenţelor necesare pentru continuarea studiilor cu un grad 
sporit de autoinstruire. 

Programul include 74 unităţi de curs, grupate în următoarele componente: 
1. fundamentală – F - (67 credite, 15 unităţi de curs) - acumularea de către 

studenţi a cunoştinţelor de bază şi a informaţiei necesare pentru asimilarea 
cunoştinţelor în domeniul de formare profesională – inginerie agrară; 
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2. de formare a abilităţilor şi competenţelor generale – G - (16 credite, 6 unităţi 
de curs); de orientare socio-umanistă – U - (24 credite, 10 unităţi de curs) - cultivarea 
la viitorul specialist a deprinderilor de a învăţa, cerceta, analiza, expune, comunica 
efectiv oral şi în scris, inclusiv prin intermediul tehnologiilor informaţionale în 
domeniul de formare profesională – inginerie şi activităţi inginereşti şi în diverse 
contexte culturale, precum şi formarea unui orizont larg de cultură juridică, filozofică, 
politologică, sociologică, psihologică şi economică, care i-ar permite să-şi asume 
responsabilităţile vieţii într-o societate liberă şi să se poată adapta operativ şi eficient la 
modificările ce au loc în societate; 

3. de orientare spre: specializare – S (99 credite, 30 unităţi de curs inclusiv: 
opţionale 27 credite, 14 unităţi de curs; 4 stagii de practică, 25 credite); masterat – M 
(29 credite, 13 unităţi de curs, inclusiv 12 opţionale) - realizează obiective formative, 
asigură asimilarea de cunoştinţe la nivel ştiinţific şi creator contemporan, orientate spre 
formarea identităţii profesionale a studentului. 

 
Profilurile de angajare a absolvenţilor (exemplificarea lor) – Specialistul în 
mecanizarea agriculturii va fi apt să activeze pe următoarele direcţii profesionale: 
în instituţii şi servicii publice şi private; unităţi agricole; centre de extensiune, 
consultanţă şi agroservicii, care asigură mecanizarea lucrărilor din agricultură şi 
sectorul zootehnic; instituţii de învăţământ, cercetări ştiinţifice şi de proiectare din 
ramură ocupând funcţiile conform Clasificatorului Ocupaţiilor în vigoare. 
 
Accesul la studii în continuare – Deţinătorii diplomei de licenţă în domeniul 
mecanizării agriculturii pot: 
- urma studiile de masterat; 
- urma un alt program de licenţă; 
- avea oportunităţi L.L.L. 

 
Diagrama structurală a programului cu indicarea creditelor la învăţământul de zi 

 
 Anul 1  

Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

F.01.O.01 Matematica superioară 6 
F.01.O.02 Geometrie descriptivă 5 
G.01.O.03 Limba străină  4 
F.01.O.04 Studiul materialelor 4 
F.01.O.05 Fizica 5 
S.01.O.06 Atelierul mecanic  6 
G.01.O.07 Educaţie fizică* - 
F.02.O.08 Matematica superioară 4 
F.02.O.09 Mecanica teoretică 5 
F.O2.O.10 Bazele grafice ale proiectării 5 
F.02.O.11 Tehnologia materialelor 4 
G.02.O.12 Limba străină 4 



 99 

G.02.O.13 Informatica 4 
F.02.O.14 Electrotehnica şi bazele electronice 4 
G.02.O.15 Educaţie fizică* - 

 Total 60 
 

Anul 2  
Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 

ECTS 
F.03.O.16 Rezistenţa materialelor 6 
G.03.O.17 Psihologia comunicării 4 
F.03.O.18 Teoria mecanismelor şi a maşinilor** 5 
M.03.A.19 Bazele proiectării asistată de calculator 
M.03.A.20 Bazele proiectării asistate de calculator a sistemelor mecanice 5 

M.03.A.21 Interschimbabilitatea, standardizarea şi metrologie  
M.03.A.22 Toleranţe şi controlul calităţii  4 

U.03.A.23 Bazele statului, dreptului şi legislaţiei muncii 
U.03.A.24 Bazele antreprenoriatului 4 

S.03.O.25 Bazele agrobiologice ale ingineriei agrare 2 
U.04.O.26 Etica profesională  4 
U.04.A.27 Bazele micro şi macroeconomice 
U.04.A.28 Ştiinţe filozofice 4 

S.04.O.29 Practică tehnologică 6 
U.04.A.30 Elementele de cultură universală şi naţională 
U.04.A.31 Culturologie 4 

F.04.O.32 Organe de maşini** 6 
M.04.A.33 Chimatologia 
M.04.A.34 Combustibili şi lubrifianţi 4 

S.04.O.35 Bazele cercetărilor ştiinţifice 2 
 Total  60 

 
Anul 3  

Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

S.05.O.36 Autovehicule 6 
S.05.O.37 Maşini agricole 6 
S.05.A.38 Maşini unelte şi prelucrări mecanice** 
S.05.A.39 Tehnologii şi sisteme de fabricare a pieselor maşinilor agricole** 6 

S.05.A.40 Maşini de ridicat şi de transportat 
S.05.A.41 Proiectarea dispozitivelor în inginerie agrară 2 

U.05.O.42 Integrarea economică europeană 4 
M.05.A.43 Acţionări hidropneumatice 
M.05.A.44 Hidraulica 2 

S.05.A.45 Termotehnica 4 
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S.05.A.46 Bazele termodinamicii şi maşini termice 
F.06.O.47 Motoare cu ardere internă 4 
S.06.O.48 Bazele teoretice ale autovehiculelor 4 
S.06.O.49 Bazele teoretice ale maşinilor agricole 6 
S.06.O.50 Exploatarea tehnică a parcului de maşini şi tractoare 3 
S.06.O.51 Reparaţii de maşini 3 

S.06.O.52 Bazele modelării proceselor tehnologice şi proiectării 
utilajului agricol** 4 

S.06.O.53 Practica didactică 6 
 Total  60 

Anul 4  

Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

S.07.O.54 Practică de producţie  6 
S.07.O.55 Securitatea activităţii vitale 3 
U.07.A.56 Managementul resurselor umane 
U.07.A.57 Științe politice 4 

S.07.A.58 Mecanizarea și automatizarea sectorului zootehnic 
S.07.A.59 Maşini şi instalaţii zootehnice 

4 

S.07.A.60 Proiectarea liniilor tehnologice din zootehnie 

S.07.A.61 Proiectarea utilajului tehnologic de prelucrare primară a 
producţiei agricole 

3 

S.07.A.62 Exploatarea utilajului agricol** 
S.07.A.63 Exploatarea autovehiculelor** 4 

S.07.A.64 Tehnologii de recondiționare a pieselor utilajului agricol 
S.07.A.65 Mentenanţa corectivă a utilajului agricol 6 

M.08.A.66 Tribologie şi fiabilitate** 
M.08.A.67 Fiabilitatea sistemelor mecanice** 4 

S.08.A.68 Electrificarea rurală şi rezidenţială 
S.08.A.69 Surse renovabile de energie 2 

M.08.A.70 Prelucrarea primară a producţiei agricole 

M.08.A.71 Maşini şi instalaţii pentru prelucrarea primară şi păstrarea 
produselor agricole 

6 

M.08.O.72 Mașini și instalații pentru ameliorare 4 
S.08.O.73 Economie aplicativă 2 
S.08.O.74 Practică de licenţă 7 

 Examen de licenţă 5 
 Total  60 

Total program de studii    240 
* - extracurricular  
** - inclusiv proiect de an 
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Diagrama structurală a programului cu indicarea creditelor la învăţământul cu 
frecvenţă redusă 

 
Anul 1 (plan-cadru 2011) 

Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

Matematica superioară 6 
Geometrie descriptivă 5 
Limba străină 4 
Fizica 5 
Atelierul mecanic 6 
Studiul materialelor 4 
Matematica superioară 4 
Bazele grafice ale proiectării 5 
Limba străină 4 
Informatica 4 
Total 47 

 
Anul 2 (plan-cadru 2011) 

Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

Mecanica teoretică 5 
Tehnologia materialelor 4 
Electrotehnica şi bazele electronice 4 
Psihologia comunicării 4 
Teoria mecanismelor şi a maşinilor** 5 
Bazele proiectării asistată de calculator 
Bazele proiectării asistate de calculator a sistemelor mecanice 5 

Rezistenţa materialelor 6 
Interschimbabilitatea, standardizarea şi metrologie 
Toleranţe şi controlul calităţii 4 

Bazele statului, dreptului şi legislaţiei muncii 
Bazele antreprenoriatului 4 

Bazele agrobiologice ale ingineriei agrare 2 
Etica profesională 4 
Organe de maşini** 6 
Total 48 
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Anul 3 (plan-cadru 2011) 
Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 

ECTS 
Bazele micro şi macroeconomice 
Ştiinţe filozofice 4 

Elementele de cultură universală şi naţională 
Culturologie 4 

Chimatologia 
Combustibili şi lubrifianţi 4 

Autovehicule 6 
Maşini unelte şi prelucrări mecanice** 
Tehnologii şi sisteme de fabricare a pieselor maşinilor agricole** 6 

Maşini de ridicat şi de transportat 
Proiectarea dispozitivelor în ingineria agrară  2 

Bazele cercetărilor ştiinţifice 2 
Maşini agricole 6 
Integrarea economică europeană 4 
Acţionări hidropneumatice 
Hidraulica 2 

Termotehnica 
Bazele termodinamicii şi maşini termice 4 

Motoare cu ardere internă 4 
Total 48 

 
Anul 4 (plan-cadru 2011) 

Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

Bazele teoretice ale autovehiculelor 4 
Bazele teoretice ale maşinilor agricole 6 
Exploatarea tehnică a parcului de mașini și tractoare 3 
Reparaţii de maşini  3 
Bazele modelării proceselor tehnologice şi proiectării utilajului agricol** 4 
Mecanizarea și automatizarea sectorului zootehnic 
Maşini şi instalaţii zootehnice 

4 

Securitatea activității vitale  3 
Managementul resurselor umane 
Științe politice 

4 

Proiectarea liniilor tehnologice în zootehnie 
Proiectarea utilajului tehnologic de prelucrare primară a producţiei 
agricole 

3 

Exploatarea utilajului agricol** 
Exploatarea autovehiculelor** 4 
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Tehnologii de recondiționare a pieselor utilajului agricol 
Mentenanţa corectivă a utilajului agricol 

6 

Total 44 
 

Anul 5 (plan-cadru 2005) 
Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 

ECTS 
Exploatarea utilajului agricol 
Exploatarea autovehiculelor 6 

Securitatea activităţii vitale în autotehservicii 3 
Tribologie şi fiabilitate 
Fiabilitatea sistemelor mecanice 4 

Electrificarea rurală şi rezidenţială 
Surse renovabile de energie 3 

Prelucrarea primară a producţiei agricole 
Maşini şi instalaţii pentru prelucrarea primară şi păstrarea 
produselor agricole 

6 

Tehnologii avansate în fiabilitatea şi mentenanţa tehnicii agricole 
Tehnologii avansate în exploatarea tehnicii agricole 
Tehnologii avansate în producţia agricolă 

6 

Competente practice 28 
Examen de licenţă 5 
Total  61 

Total program de studii     240  
** - inclusiv proiect de an 
 
Regulamentul de examinare, evaluare şi notare – Programul de studii prevede 
următoarele tipuri şi forme de evaluare a cunoştinţelor, capacităţilor teoretice şi a 
deprinderilor practice: 
- evaluare periodică pe parcursul întregului semestru la lucrările practice şi de laborator, 

tezelor de an în scopul estimării competenţelor specifice şi instrumentale; 
- evaluare intermediară în semestru la fiecare unitate de curs, în scopul stabilirii 

nivelului şi ritmului de acumulare a cunoştinţelor de către studenţi; 
- evaluarea stagiilor de practică în scopul aprecierii competenţelor sistemice; 
- evaluarea finală semestrială menită să aprecieze gradul de însuşire a unităţii de curs. 
 
Cerinţele de absolvire – Examen de licenţă (2 probe, teză de licenţă), care se organizează 
şi se desfăşoară în conformitate cu actele normative în vigoare şi se realizează într-o 
singură sesiune la finele ultimului semestru al studiilor de licenţă.  

Se admit la examenul de licenţă, studenţii care au realizat integral programul de 
studii şi au acumulat 235 credite ECTS obligatorii pentru acest program.  

Teza de licenţă constituie o investigaţie sistematică din domeniul mecanizării 
agriculturii, utilizând studiul critic al problemei. Ea implică formularea de idei sau 
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arii de cercetare calitative (finalităţi explorative, colectare de date şi analiza lor) sau 
cantitative (ipoteze demonstrabile experimental). Studentul care a realizat o teză de 
licenţă va fi capabil: 
- să plaseze noile informaţii şi interpretări în contextul unei unităţi de curs / modul; 
- să demonstreze înţelegere pentru structura de ansamblu al domeniului ingineriei şi 

activităţi inginereşti şi conexiunile dintre componentele sale; 
-  să implementeze metodele de analiză critică şi de dezvoltare a teoriilor; 
- să aprecieze calitatea unei activităţi de cercetare din domeniul de formare 

profesională – inginerie agrară; 
- să aplice modalităţi de testare experimentală şi observaţională a teoriilor ştiinţifice; 
- să argumenteze modul de rezolvare a problemelor în cadrul domeniului 

ingineriei şi activităţi inginereşti; 
- să demonstreze capacităţi necesare pentru realizarea unei cercetări cu un grad 

sporit de autonomie; 
- să adapteze mesajul profesional la diverse medii socio-culturale. 

Pentru certificarea componentelor examenului de licenţă nu se utilizează 
zecimi în notare, iar nota minimă de promovare este „5”.  

Probele examenului de licenţă se susţin în scris sau oral, în funcţie de decizia 
universităţii. Subiectele sunt aduse la cunoştinţa studenţilor cu o lună înaintea 
susţinerii primei probe. 

Susţinerea tezei de licenţă are loc în şedinţa deschisă a comisiei pentru 
examenul de licenţă. Rezultatele se comunică studenţilor în aceeaşi zi după şedinţă 
comisiei pentru examenul de licenţă. 
 
Forma de instruire (învăţământ) – zi, frecvenţă redusă 
 
Administrator de program – doctor, conferenţiar universitar V. Gorobeţ 
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Programul 583.1 – Ingineria mediului 
 

Descrierea generală 
 

Calificarea acordată – Licenţiat în arhitectură şi construcţii. 
 
Nivelul de calificare – 6 EQF (Cadrul European al Calificărilor). 
 
Condiţii speciale de admitere – Deţinerea diplomei de studii: 

- bacalaureat; 
- studii medii de specialitate; 
- studii superioare. 

 
Aranjamente speciale de recunoaştere a instruirii anterioare – Recunoaştere 
formală care presupune acordarea unui statut oficial deprinderilor şi competenţelor 
demonstrate de solicitant prin acordarea certificatului (actului de studii) respectiv.  
 
Cerinţele şi regulamentele calificării – Calificarea se acordă studentului care: 

- demonstrează cunoştinţe avansate în domeniul arhitectură şi construcţii; 
- poate aplica cunoştinţele obţinute în domeniul de formare profesională – 

ingineria mediului; 
- demonstrează capacitatea de a argumenta şi a soluţiona problemele din 

domeniul ingineriei mediului; 
- are abilitatea de a colecta, interpreta şi analiza date relevante din domeniul 

ingineriei mediului, precum şi de a –şi expune raţionamentele în baza 
aspectelor relevante de ordin social, ştiinţific sau etic; 

- poate comunica informaţii, idei, probleme şi soluţii atât audienţilor de 
specialişti, cît şi de non-specialişti; 

- şi-a dezvoltat abilitatea de a învăţa, care este necesară de a-şi continua 
studiile cu un grad sporit de autoinstruire. 

Specialistul în ingineria mediului va avea o pregătire teoretică şi practică profundă 
pentru a activa cu succes în întregul spectru al producţiei agricole, gospodăriei apelor şi 
protecţiei şi amenajării mediului înconjurător: irigaţii; desecări; combaterea eroziunii, 
salinizării solului, alunecărilor de teren şi altor fenomene negative; îndiguirea şi protejarea 
terenurilor inundabile; regularizarea şi utilizarea unor surse de apă; aplicarea amelioraţiilor 
agrosilvoameliorative; amenajarea versanţilor şi a bazinelor hidrografice; corectarea 
cursurilor de apă; aprovizionarea cu apă şi canalizări în spaţiul rural; dezvoltarea durabilă a 
spaţiului rural; utilizarea deşeurilor industriale şi menagere; protecţia mediului ambiant 
prin aplicarea diferitor măsuri şi lucrări inginereşti.  

  
Profilul programului – Arhitectură şi construcţii. 

 
Rezultatele cheie ale instruirii – Programul oferit permite obţinerea de către 
student a următoarelor competenţe: 
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Cunoştinţe:  
- bazele teoretice ale ştiinţelor socio-umanistice şi economice; 
- normele etice şi de drept care reglează relaţiile între oameni, om-societate, 

om-mediu înconjurător; 
- limba, bogăţiile spirituale şi tradiţiile neamului; 
- una din limbile străine; 
- esenţa şi importanţa socială a viitoarei profesii; 
- bazele matematicii superioare, fizicii şi chimiei; 
- procesele şi fenomenele ce au loc în natură, posibilităţile metodelor ştiinţifice 

moderne de cunoaştere la nivelul necesar pentru îndeplinirea funcţiilor 
profesionale; 

- bazele educaţiei fizice şi modul sănătos de viaţă; 
- tehnologii informaţionale moderne şi modalităţile de aplicare a lor în 

ingineria mediului; 
- bazele agriculturii, construcţiei şi ecologiei; 
- obiectivele, importanţa, evaluarea ingineriei mediului pe plan naţional şi 

mondial; 
- legităţile amenajării inginereşti a complexelor teritoriale ale naturii, 

îmbunătăţirii funciare şi reînnoirii terenurilor agricole; 
- principiile de funcţionare a principalelor mecanisme şi maşini aplicate în 

gospodăria apelor, îmbunătăţirile funciare, aprovizionări cu apă şi canalizări; 
- procedeele de executare a explorărilor hidrologice, hidrogeologice, geologice, 

topografo-geodezice, metodica folosirii rezultatelor acestor explorări în 
scopul proiectării, construcţiei, explorării şi reconstrucţiei obiectivelor de 
amenajare şi exploatare a naturii; 

- metodele de preveziune a consecinţelor cauzate de acţiuni antropogene asupra 
naturii; 

- metodica argumentării ecologo-economice a proiectelor inginereşti; 
- bazele managementului şi economiei; 
- metodele de studiere a pieţei şi marketing 
- problemele protecţiei muncii; 

Capacităţi: 
- analizarea problemelor şi proceselor sociale şi economice semnificative; 
- aplicarea normelor etice şi juridice în activitate sa;  
- efectuarea explorărilor şi studiilor pedologice, hidrogeologice, geologice, 

hidrologice şi de alt gen, colectarea şi analizarea datelor necesare elaborării 
măsurilor şi lucrărilor de inginerie a mediului; 

- elaborarea, proiectarea, implementarea şi exploatarea complexelor de măsuri 
inginereşti în scopul evitării consecinţelor negative cauzate de cataclismele 
naturale; 

- efectuarea analizei economico – ecologică şi estimarea condiţiilor natural - 
tehnogene a teritoriilor în scopul utilizării lor complexe;  

- aplicarea cunoştinţelor obţinute la elaborarea şi realizarea proiectelor 
lucrărilor de inginerie a mediului folosind tehnologii moderne informaţionale; 
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- organizarea utilizării raţionale şi protecţia resurselor hidrofunciare şi altora; 
- efectuarea administrării şi controlului de stat asupra folosirii resurselor 

hidrofunciare, monitoringul lor; 
- promovarea legislaţiei în vigoare în domeniul ingineriei mediului, ecologiei şi 

protecţiei mediului ambiant; 
- crearea landşafturilor artificiale şi ameliorarea cele naturale; 
- realizarea tehnologiilor moderne în domeniul ingineriei mediului, 

îmbunătăţirilor funciare şi recultivării terenurilor, ocrotirii resurselor de apă; 
- efectuarea calculului diferitor construcţii şi elementelor lor; 
- folosirea instrumentelor geodezice, hidrometrice şi dispozitivelor necesare la 

realizarea lucrărilor de inginerie a mediului; 
- organizarea muncii individuale şi activităţii întreprinderilor, oficiilor, 

firmelor, serviciilor, instituţiilor conduse pe baza ştiinţifică, utilizarea 
metodelor computerizate de selecţie, păstrare şi prelucrare a informaţiei 
necesare; 

- aplicarea metodelor de protecţie a muncii la efectuarea proceselor 
tehnologice; 

- comunicarea eficientă, stabilirea relaţiilor reciproc avantajoase cu partenerii 
locali şi internaţionali; 

- comunicarea într-o limbă străină, citirea literaturii de specialitate în scopul 
culegerii informaţiei (fără dicţionar), traducerea literaturii pe specialitate (cu 
dicţionar); 

 Programul include 74 unităţi de curs, grupate în următoarele componente: 
1. fundamentală – F - (67 credite, 20 unităţi de curs) - acumularea de către 

studenţi a cunoştinţelor de bază şi a informaţiei necesare pentru asimilarea 
cunoştinţelor în domeniul de formare profesională – ingineria mediului; 

2. de formare a abilităţilor şi competenţelor generale – G - (20 credite, 7 unităţi de 
curs); de orientare socio-umanistă – U - (22 credite, 9 unităţi de curs) - cultivarea la 
viitorul specialist a deprinderilor de a învăţa, cerceta, analiza, expune, comunica 
efectiv oral şi în scris, inclusiv prin intermediul tehnologiilor informaţionale în 
domeniul de formare profesională – ingineria mediului şi în diverse contexte culturale, 
precum şi formarea unui orizont larg de cultură juridică, filozofică, politologică, 
sociologică, psihologică şi economică, care i-ar permite să-şi asume responsabilităţile 
vieţii într-o societate liberă şi să se poată adapta operativ şi eficient la modificările ce 
au loc în societate; 

3. de orientare spre specializare – S - (101 credite, 26 unităţi de curs inclusiv: 
opţionale – A - 29 credite, 12 unităţi de curs; 5 stagii de practică, 31 credite); 
masterat – M (25 credite, 12 unităţi de curs) - realizează obiective formative, 
asigură asimilarea de cunoştinţe la nivel ştiinţific şi creator contemporan, orientate 
spre formarea identităţii profesionale a studentului. 
 
Profilurile de angajare a absolvenţilor (exemplificarea lor) – Specialistul în 
ingineria mediului va fi apt să activeze pe următoarele direcţii profesionale: în 
întreprinderile şi firmele de explorări - proiectări, construcţii şi exploatare a 
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amenajărilor hidroameliorative, de gospodărire a apelor, de organizare şi amenajare 
a teritoriului, de protecţie a naturii; în instituţii de stat de supraveghere a calităţii 
mediului înconjurător; în agenţii de stat de informaţie şi de brevetă, biblioteci 
tehnico-ştiinţifice; în Ministere, Departamente, Agenţii, primării şi alte instituţii de 
stat, ocupând funcţiile conform Clasificatorului Ocupaţiilor în vigoare. 

 
Accesul la studii de viitor – Deţinătorii diplomei de licenţă în domeniul ingineriei 
mediului pot: 

- urma studiile de masterat; 
- urma un alt program de licenţă; 
- avea oportunităţi L.L.L. 
 

Diagrama structurală a programului cu indicarea creditelor la învăţământul de zi 
 

Anul 1  

Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

F.01.O.01 Matematică superioară I 6 
F.01.O.02 Fizica 4 
F.01.O.03 Geometrie descriptivă şi grafica inginerească 5 
F.01.O.04 Geofizică şi geomorfologie  3 
G.01.O.05 Limbi moderne I  4 
G.01.O.06 Etica profesională  4 
F.01.O.07 Mecanica teoretică  4  
G.01.O.08 Educaţie fizică* - 
F.02.O.09 Matematică superioară II 4 
F.02.O.10 Rezistenţa materialelor  4 
F.02.O.11 Chimie 4 
G.02.O.12 Limbi moderne II 4 
G.02.O.13 Informatică 4 
S.02.O.14 Geodezie inginerească 6 
G.02.O.15 Educaţie fizică* - 
S.02.O.16 Practica didactică la geodezie inginerească 4 
Total  60 
 

Anul 2  

Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

F.03.O.17 Statica structurilor 5 
F.03.O.18 Electrotehnică, sisteme de electronică 3 
U.03.A.19 
U.03.A.20 

Managementul resurselor umane 
Ştiinţe politice 4 

S.03.O.21 Hidraulică 6 
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S.03.A.22 
S.03.A.23 

Materiale de construcţii 
Ştiinţa materialelor 4 

G.03.O.24 Psihologia comunicării 4 
F.03.O.25 Pedologie ameliorativă 3 
U.04.A.26 
U.04.A.27 

Elemente de cultură universală şi naţională 
Culturologia  4 

U.04.A.28 
U.04.A.29 

Bazele statului şi dreptului 
Bazele antreprenoriatului 4 

F.04.A.30 
F.04.A.31 

Agricultura irigată şi fitotehnia 
Amelioraţii silvice 3 

S.04.A.32 
S.04.A.33 

Geologie şi hidrogeologie 1 
Geologie inginerească şi hidrogeologie 3 

S.04.A.34 
S.04.A.35 

Hidrologie, hidrometrie şi regularizarea scurgerii**  
Hidrologia, hidrometria şi modelarea scurgerii de suprafaţă** 5 

S.04.O.36 Practica didactică  6 
S.04.O.37 Practica de producţie la prospecţiuni în construcţii 6 
Total  60 
 

Anul 3  

Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

F.05.O.38 Irigaţii I 3 
U.05.O.39 Integrarea economică europeană 6 
S.05.O.40 Geotehnica şi fundaţii 4 
F.05.A.41 
F.05.A.42 

Legislaţia agrară 
Legislaţia ecologică 4 

S.05.O.43 Construcţii inginereşti** 5 
M.05.A.44 
M.05.A.45 

Maşini hidraulice şi staţii de pompare  
Staţii de pompare şi suflare 5 

M.05.A.46 
M.05.A.47 

Construcţii hidrotehnice I 
Sisteme şi utilaje sanitare 3 

F.06.O.48 Irigaţii II** 5 
U.06.A.49 
U.06.A.50 

Ştiinţe filozofice 
Bazele micro şi macroeconomiei 4 

S.06.O.51 Tehnologia şi mecanizarea lucrărilor de ÎF I 3 
F.06.A.52 
F.06.A.53 

Marketing 
Bazele contabilităţii 2 

M.06.A.54 
M.06.A.55 

Construcţii hidrotehnice II** 
Construcţii hidrotehnice în gospodărirea apelor** 5 

M.06.A.56 
M.06.A.57 

Economia activităţii de îmbunătăţiri funciare 
Economia activităţii de gospodărire a apelor 3 

S.06.O.58 Practica de producţie la constucţii şi exploatări 8 
Total  60 
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Anul 4  
Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 

ECTS 
F.07.O.59 Desecări 5 
S 07.O.60 Tehnologia şi mecanizarea lucrărilor de Îmbunătăţiri funciare II** 4 
S. 07.O.61 Sisteme informaţionale în ÎF 3 
S.07.A.62 
S.07.A.63 

Combaterea eroziunii solului şi protecţia mediului înconjurător 
Tratarea apelor şi protecţia resurselor de apă 5 

M.07.A.64 
M.07.A.65 

Organizarea şj planificarea lucrărilor de ÎF 
Organizarea şi tehnologia lucrărilor de construcţii în ÎF 4 

S.07.O.66 Exploatarea sistemelor hidroameliorative I 4 
M.07.A.67 
M.07.A.68 

Alimentări cu apă şi canalizări 
Epurarea apelor uzate 5 

S.08.A.69 
S.08.A.70 

Utilizarea complexă a resurselor de apă 
Maşini şi utilaje pentru tratarea apelor 6 

S.08.O.71 Exploatarea sistemelor hidroameliorative II** 6 
S.08.A.72 
S.08.A.73 

Management în ingineria mediului 
Management în activitatea de gospodărire a apelor 6 

S.08.O.74 Practica de licenţă  7 
  Examene de licenţă 5 
Total  60 

                                  Total program de studii                              240 
*-  extracurricular 
**- inclusiv proiect sau teză de an 
 
Diagrama structurală a programului cu indicarea creditelor la învăţământul cu 

frecvenţă redusă 
 

Anul 1 

Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

Matematică superioară I 6 
Geometrie descriptivă şi grafica inginerească 5 
Geofizică şi geomorfologie 3 
Limbi moderne I 4 
Mecanica teoretică 4 
Fizica 4 
Rezistenţa materialelor 5 
Matematică superioară II 4 
Etica profesională 4 
Limbi moderne II 4 
Geodezie inginerească 6 
Total    49 



 111

Anul 2  

Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

Chimie 4 
Informatică 4 
Statica structurilor 4 
Electrotehnică, sisteme de electronică 3 
Elemente de cultură universală şi naţională 
Culturologia 

4 

Psihologia comunicării 4 
Agricultura irigată şi fitotehnia 
Amelioraţii silvice 

3 

Hidraulică 6 
Pedologie ameliorativă 3 
Materiale de construcţii 
Ştiinţa materialelor 

4 

Managementul resurselor umane 
Ştiinţe politice 

4 

Total    43 
 

Anul 3 (2015-2016) 
Geologie şi hidrogeologie 
Geologie inginerească şi hidrogeologie 

3 

Bazele statului şi dreptului 
Bazele antreprenoriatului 

4 

Ştiinţe filozofice 
Bazele micro şi macroeconomiei 

4 

Irigaţii I 3 
Geotehnica şi fundaţii 4 
Integrarea economică europeană 6 
Hidrologie, hidrometrie şi regularizarea scurgerii** 
Hidrologia, hidrometria şi modelarea scurgerii de suprafaţă** 

5 

Construcţii inginereşti** 5 
Maşini hidraulice şi staţii de pompare 
Staţii de pompare şi suflare 

5 

Total    39 
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Anul 4 (2016-2017) 
Legislaţia agrară 
Legislaţia ecologică 

 
4 

Construcţii hidrotehnice I 
Sisteme şi utilaje sanitare 3 

Irigaţii II** 5 
Combaterea eroziunii solului şi protecţia mediului înconjurător 
Tratarea apelor şi protecţia resurselor de apă 

 
5 

Tehnologia şi mecanizarea lucrărilor de ÎF I 3 
Marketing 
Bazele contabilităţii 2 

Construcţii hidrotehnice II** 
Construcţii hidrotehnice în gospodărirea apelor** 

 
5 

Economia activităţii de îmbunătăţiri funciare 
Economia activităţii de gospodărire a apelor 3 

Desecări 5 
Sisteme informaţionale în ÎF 3 
Tehnologia şi mecanizarea lucrărilor de Îmbunătăţiri funciare II** 4 
Total    42 
 

Anul 5 (2017-2018) 
Utilizarea complexă a resurselor de apă 
Maşini şi utilaje pentru tratarea apelor 

 
6 

Organizarea şi planificarea lucrărilor de ÎF 
Organizarea şi tehnologia lucrărilor de construcţii în ÎF 

 
4 

Exploatarea sistemelor hidroameliorative I 4 
Alimentări cu apă şi canalizări 
Epurarea apelor uzate 

5 

Exploatarea sistemelor hidroameliorative II** 6 
Management în ingineria mediului 
Management în activitatea de gospodărire a apelor 

 
6 

Practica de specializare 31 
Examene de licenţă 5 
Total    67 

Total program de studii 240 
** inclusiv proiect sau teză de an 

 
Regulamentul de examinare, evaluare şi notare – Programul de studii prevede 
următoarele tipuri şi forme de evaluare a cunoştinţelor, capacităţilor teoretice şi a 
deprinderilor practice: 

- evaluare periodică pe parcursul întregului semestru la lucrările practice şi de 
laborator, tezelor de an în scopul estimării competenţelor specifice şi 
instrumentale; 



 113

- evaluare intermediară în semestru la fiecare unitate de curs, în scopul stabilirii 
nivelului şi ritmului de acumulare a cunoştinţelor de către studenţi; 

- evaluarea stagiilor de practică în scopul aprecierii competenţelor sistemice; 
- evaluarea finală semestrială menită să aprecieze gradul de însuşire a unităţii 

de curs. 
 
Cerinţele de absolvire – Examen de licenţă (2 probe, proiect de licenţă), care se 
organizează şi se desfăşoară în conformitate cu actele normative în vigoare şi se 
realizează într-o singură sesiune la finele ultimului semestru al studiilor de licenţă. 

Se admit la examenul de licenţă, studenţii care au realizat integral programul de 
studii şi au acumulat 235 credite ECTS obligatorii pentru acest program. 

Proiectul de licenţă constituie o investigaţie sistematică din domeniul ingineriei 
mediului, utilizând studiul critic al problemei. El implică formularea de idei sau arii de 
cercetare calitative (finalităţi explorative, colectare de date şi analiza lor) sau 
cantitative (ipoteze demonstrabile experimental).  
Studentul care a realizat un proiect de licenţă va fi capabil: 

- să plaseze noile informaţii şi interpretări în contextul unei unităţi de curs; 
- să demonstreze înţelegere pentru structura de ansamblu al domeniului 

arhitectură şi construcţii şi conexiunile dintre componentele sale; 
- să implementeze metodele de analiză critică şi de dezvoltare a teoriilor; 
- să aprecieze calitatea unei activităţi de cercetare din domeniul de formare 

profesională – ingineria mediului; 
- să aplice modalităţi de testare experimentală şi observaţională a teoriilor 

ştiinţifice; 
- să argumenteze şi modul de rezolvare a problemelor în cadrul domeniului 

arhitectură şi construcţii; 
- să demonstreze capacităţi necesare pentru realizarea unei cercetări cu un 

grad sporit de autonomie; 
- să adapteze mesajul profesional la diverse medii socio-culturale. 

Pentru certificarea componentelor examenului de licenţă nu se utilizează 
zecimi în notare, iar nota minimă de promovare este „5”.  

Probele examenului de licenţă se susţin în scris sau oral, în funcţie de decizia 
universităţii. Subiectele sunt aduse la cunoştinţa studenţilor cu o lună înaintea 
susţinerii primei probe. 

Susţinerea proiectului de licenţă are loc în şedinţa deschisă a comisiei pentru 
examenul de licenţă. Rezultatele se comunică studenţilor în aceeaşi zi după şedinţă 
comisiei pentru examenul de licenţă. 

 
Forma de instruire (învăţământ) – zi, frecvenţă redusă 
 
Administrator de program – doctor, conferenţiar universitar O. Horjan 
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Programul 584.1 – Cadastru şi organizarea teritoriului 
 

Descrierea generală 
 

Calificarea acordată – Licenţiat în arhitectură şi construcţii. 
 
Nivelul de calificare – 6 EQF (Cadrul European al Calificărilor). 
 
Condiţii speciale de admitere – Deţinerea diplomei de studii: 

- bacalaureat; 
- studii medii de specialitate; 
- studii superioare. 

 
Aranjamente speciale de recunoaştere a instruirii anterioare – Recunoaştere 
formală care presupune acordarea unui statut oficial deprinderilor şi competenţelor 
demonstrate de solicitant prin acordarea certificatului (actului de studii) respectiv.  
 
Cerinţele şi regulamentele calificării – Calificarea se acordă studentului care: 

-  demonstrează cunoştinţe avansate în domeniul arhitecturii şi construcţiilor; 
- poate aplica cunoştinţele obţinute în domeniul de formare profesională – 

cadastru şi organizarea teritoriului; 
- demonstrează capacitatea de a argumenta şi a soluţiona problemele din 

domeniul cadastrului şi organizării teritoriului; 
- are abilitatea de a colecta, interpreta şi analiza date relevante din domeniul 

cadastrului şi organizării teritoriului, precum şi de a –şi expune 
raţionamentele în baza aspectelor relevante de ordin social, ştiinţific sau etic; 

- poate comunica informaţii, idei, probleme şi soluţii atît audienţilor de 
specialişti, cît şi de non-specialişti; 

- şi-a dezvoltat abilitatea de a învăţa, care este necesară de a-şi continua 
studiile cu un grad sporit de autoinstruire. 

Specialistul în cadastru şi organizarea teritoriului va avea o pregătire teoretică şi 
practică profundă pentru a activa cu succes în întregul spectru al activităţilor în acest 
domeniu de formare profesională: reglementarea regimului proprietăţii funciare; 
distribuirea raţională a resurselor funciare; evidenţiere, estimarea şi înregistrarea 
bunurilor imobiliare; ţinerea cadastrului general şi de specialitate; atribuirea şi 
retragerea terenurilor; perfectarea şi eliberarea actelor funciare; organizarea utilizării şi 
amenajării terenurilor agricole, ocrotirea lor; efectuarea controlului de stat asupra 
folosirii resurselor funciare şi monitoringului terenurilor; management şi marketing 
funciar şi imobiliar; realizarea ridicărilor topografo-geodezice; elaborarea hărţilor, 
planurilor topografice şi cadastrale; administrarea eficientă a fondului funciar şi a 
bunurilor imobile în baza elaborării şi implementării tehnologiilor informaţionale.  

 
Profilul programului – Arhitectură şi construcţii. 

 
Rezultatele cheie ale instruirii – Programul oferit permite obţinerea de către 
student a următoarelor competenţe: 
Cunoştinţe: 
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- bazele teoretice ale ştiinţelor socio-umanistice şi economice; 
- normele etice şi de drept care reglează relaţiile între oameni, om-

societate, om-mediu înconjurător; 
- limba, valorile spirituale şi tradiţiile neamului; 
- una din limbile străine; 
- esenţa şi importanţa socială a viitoarei profesii; 
- bazele matematicii superioare şi fizicii; 
- procese şi fenomene ce au loc în natură, posibilităţile metodelor 

ştiinţifice moderne de cunoaştere la nivelul necesar pentru îndeplinirea 
funcţiilor profesionale; 

- bazele educaţiei fizice şi modului sănătos de viaţă; 
- tehnologii informaţionale moderne şi modalităţile de aplicare a lor în 

cadastru şi organizarea teritoriului; 
- bazele agriculturii, construcţiei şi ecologiei; 
- obiectivele şi importanţa cadastrului şi organizării teritoriului pe plan 

naţional şi mondial; 
- bazele cartografiei şi fotogrammetriei; 
- tehnologiile avansate de realizare a lucrărilor cadastrale şi de organizare 

a teritoriului; 
- metodele şi regulile ţinerii cadastrului general şi de specialitate; 

evidenţierii, evaluării şi înregistrării bunurilor imobile; 
- metodele organizării inter - şi intragospodăreşti ale teritoriului, amena-

jării terenurilor agricole; 
- metodele şi procedeele automatizării lucrărilor cadastrale şi de organi-

zare a teritoriului; 
- bazele urbanismului, sistematizării localităţilor; 
- amenajarea inginerească a teritoriului, îmbunătăţirile funciare şi reculti-

varea terenurilor deteriorate: 
- metodele şi procedeele ridicărilor topografo-geodezice tradiţionale şi 

aerocosmice; 
- procedeele de executare a explorărilor şi studiilor pedologice, hidrologice, 

hidrogeologice, geologice, topografo-geodezice, social-economice şi meto-
dica folosirii rezultatelor acestor explorări în scopul proiectării şi 
implementării proiectelor de cadastru şi de organizare a teritoriului; 

- metodele de realizare a lucrărilor cadastrale şi de organizare a teritoriului; 
- metodica argumentării ecologo-economice a proiectelor inginereşti; 
- bazele managementului şi economiei; 
- metodele de studiere a pieţei şi marketingul; 
- cerinţele protecţiei muncii; 

Capacităţi: 
- estimarea şi analiza problemelor şi proceselor social economice sem-

nificative; 
- aplicarea normelor etice şi juridice în activitate sa;  
- efectuarea explorărilor şi studiilor pedologice, hidrogeologice, geolo-
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gice, hidrologice şi de alt gen, colectarea şi analizarea datelor necesare 
elaborării măsurilor şi lucrărilor în domeniul cadastrului şi organizării 
teritoriului, ingineriei mediului; 

- ţinerea cadastrului general şi celor de specialitate; 
- efectuarea evidenţierii, evaluării şi înregistrării cadastrale a terenurilor şi 

altor bunuri imobile; 
- reglementarea relaţiilor funciare în strictă conformitate cu legislaţia în vigoare; 
- organizarea utilizării raţionale şi protecţia resurselor funciare; 
- sistematizarea beneficierilor şi proprietăţilor funciare ale întreprinderilor 

şi organizaţiilor, unităţilor administrativ-teritoriale şi altor obiective cu 
marcarea hotarelor în natură; 

- amenajarea teritoriilor unităţilor agricole, îmbunătăţirea landşafturilor 
naturale şi artificiale; 

- administrarea şi controlul stării şi folosirii resurselor funciare; 
- efectuarea monitoringului terenurilor; 
- rezolvarea litigiilor funciare şi patrimoniale, să promoveze legislaţia 

cadastro-funciară; 
- realizarea controlului de stat asupra folosirii şi ocrotirii terenurilor, 

mediului ambiant, să implementeze măsurile de protecţie a naturii; 
- efectuarea ridicărilor topografo-geodezice, hotărnicirea şi parcelarea 

terenurilor: 
- promovarea legislaţiei în vigoare în domeniul ingineriei mediului, 

ecologiei şi protecţiei mediului ambiant; 
- realizarea tehnologiilor lucrărilor moderne în domeniul cadastrului şi 

organizării teritoriului; 
- organizarea muncii individuale şi activitatea întreprinderilor, oficiilor, firmelor, 

serviciilor, instituţiilor conduse pe baza ştiinţifică, utilizarea metodelor 
computerizate de selecţie, păstrare şi prelucrare a informaţiei necesare; 

- aplicarea metodele de protecţie a muncii la efectuarea proceselor tehnologice; 
- comunicare eficientă, stabilirea relaţiilor reciproc avantajoase cu 

partenerii locali şi internaţionali; 
- comunicarea într-o limbă străină, citirea literaturii de specialitate în 

scopul culegerii informaţiei (fără dicţionar), traducerea literaturii de 
specialitate (cu dicţionar). 

 Programul include 70 unităţi de curs, grupate în următoarele componente: 
1. fundamentală – F - (58 credite, 15 unităţi de curs) - acumularea de către studenţi a 

cunoştinţelor de bază şi a informaţiei necesare pentru asimilarea cunoştinţelor în 
domeniul de formare profesională – cadastru şi organizarea teritoriului; 

2. de formare a abilităţilor şi competenţelor generale – G - (16 credite, 6 unităţi 
de curs); de orientare socio-umanistă – U - (26 credite, 10 unităţi de curs) - 
cultivarea la viitorul specialist a deprinderilor de a învăţa, cerceta, analiza, expune, 
comunica efectiv oral şi în scris, inclusiv prin intermediul tehnologiilor 
informaţionale în domeniul de formare profesională – cadastru şi organizarea 
teritoriului şi în diverse contexte culturale, precum şi formarea unui orizont larg de 
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cultură juridică, filozofică, politologică, sociologică, psihologică şi economică, care 
i-ar permite să-şi asume responsabilităţile vieţii într-o societate liberă şi să se poată 
adapta operativ şi eficient la modificările ce au loc în societate; 

3. de orientare spre specializare – S - (110 credite, 27 unităţi de curs inclusiv: 
opţionale – A – 25 credite, 12 unităţi de curs; 4 stagii de practică, 23 credite); masterat 
– M (25 credite, 12 unităţi de curs opţionale) - realizează obiective formative, asigură 
asimilarea de cunoştinţe la nivel ştiinţific şi creator contemporan, orientate spre 
formarea identităţii profesionale a studentului. 

 
Profilurile de angajare a absolvenţilor (exemplificarea lor) – Specialistul în cadastru 
şi organizarea teritoriului va fi apt să activeze pe următoarele direcţii profesionale: în 
Ministere, Departamente, Agenţia de Stat Relaţii Funciare şi Cadastru, Oficiile 
Cadastrale Teritoriale, organe agricole şi administrative de stat, primării, instituţii şi 
firme de explorări – proiectări, întreprinderi, firme şi gospodării agricole, ocupând 
funcţiile conform Clasificatorului Ocupaţiilor în vigoare. 
 
Accesul la studii de viitor – Deţinătorii diplomei de licenţă în domeniul cadastrului 
şi organizării teritoriului pot: 

- urma studiile de masterat; 
- urma un alt program de licenţă; 
- avea oportunităţi L.L.L. 
 

Diagrama structurală a programului cu indicarea creditelor la învăţământul de zi 
 

Anul 1  

Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

F.01.O.01 Matematică superioară I 6 
F.01.O.02 Fizică  4 

F.01.O.03 Reprezentări geometrice ale suprafeţelor topografice, 
desen topografic şi grafica inginerească 5 

G.01.O.04 Limbi moderne I 4 
F.01.O.05 Protecţia naturii şi landşaftologie 4 
U.01.O.06 Etica profesională 4 
F.01.O.07 Topografie I 3 
G.01.O.08 Educaţie fizică* - 
F.02.O.09 Matematică superioară II 4 
G.02.O.10 Limbi străine II 4 
G.02.O.11 Informatică  4 
F.02.O.12 Bazele construcţiei 6 
F.02.O.13 Pedologie cu bazele geobotanicii 4 
F.02.O.14 Topografie II 4 
G.02.O.15 Educaţie fizică* - 
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F.02.O.16 Practica didactică la topografie 4 
 Total  60 

 
Anul 2  

Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

S.03.O.17 Organizarea şi mecanizarea producţiei agricole 5 
U.03.A.18 
U.03.A.19 

Managementul resurselor umane 
Ştiinţe politice 4 

S.03.O.20 Bazele agriculturii  6 
S.03.O.21 Geodezie  4 
S.03.O.22 Bazele teoretice ale organizării teritoriului şi cadastrului 5 
G.03.O.23 Psihologia comunicării 4 
F.03.O.24 Standardizare şi metrologie 2 
U.04.A.25 
U.04.A.26 

Elemente de cultură universală şi naţională 
Culturologia 

4 
 

U.04.A.27 
U.04.A.28 

Bazele statului şi dreptului 
Bazele antreprenoriatului 

4 
 

F.04.O.29 Construcţii hidrotehnice şi îmbunătăţiri funciare 4 
U.04.A.30 
U.04.O.31 

Ştiinţe filozofice  
Bazele micro şi macro economiei 4 

F.04.O.32 Geodezie inginerească 6 
S.04.A.33 
S.04.A.34 

Amenajarea inginerească a teritoriului** 
Căi de comunicaţie şi reţele inginereşti** 4 

S.04.O.35 Practica didactică la geodezie 4 
 Total  60 
 

Anul 3 

Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

U.05.O.36 Integrarea economică europeană 6 
M.05.A.37 
M.05.A.38 

Fotogrammetria  
Fotogrammetrie şi teledetecţie  

6 

S.05.O.39 Cadastru** 6 
S.05.O.40 Proiectarea intragospodărească a teritoriului** 6 
M.05.A.41 
M.05.A.42 

Legislaţia cadastro-funciară 
Legislaţia agrară 4 

S.05.A.43 
S.05.A.44 

Bazele dreptului civil şi administrativ 
Legislaţia evaluării imobilului 

2 

F.06.A.45 
F.06.A.46 

Marketing 
Bazele contabilităţii 2 
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S.06.O.47 Cartografie 4 
M.06.A.48 
M.06.A.49 

Economia de cadastru şi de organizare a teritoriului  
Economia şi teoria evaluării  4 

S.06.O.50 Proiectarea intergospodărească a teritoriului** 4 
M.06.A.51 
M.06.A.52 

Cadastru de specialitate 
Amelioraţia agrosilvică şi bazele amenajamentului silvic 3 

S.06.A.53 
S.06.A.54 

Tehnica măsurătorilor topografice inginereşti 
Lucrări geodezice la organizarea teritoriului 5 

S.06.O.55 Practica de producţie la cadastru  8 
 Total 60 
 

Anul 4  

Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

S.07.A.56 
S.07.A.57 

Sisteme informaţionale geografice şi teritoriale 
Sisteme informaţionale în evaluarea imobilului 4 

M.07.A.58 
M.07.A.59 

Automatizarea lucrărilor cadastrale 
Aplicarea informaţiei cadastrului funciar în agricultură 4 

S.07.A.60 
S.07.A.61 

Urbanism şi sistematizarea teritoriului** 
Cadastre speciale** 4 

M.07.A.62 
 
M.07.A.63 

Metodele economico-matematice şi modelarea la 
organizarea teritoriului 
Sisteme automatizate de proiectare în organizarea 
teritoriului  

4 

S.07.A.64 Proiectarea antierozională a teritoriului** 4 
S.07.O.65 Practica de producţie la proiectarea de organizarea 

teritoriului 10 

S.08.O.66 Management în cadastru şi organizarea teritoriului  6 
S.08.A.67 
S.08.A.68 

Evaluarea terenurilor şi a imobilului  
Reglementarea de stat a relaţiilor funciare 6 

S.08.A.69 Proiectarea plantaţiilor multianuale** 6 
S.08.O.70 Practica de licenţă  7 

 Examen de licenţă 5 
 Total  60 

 Total program de studii     240 
* extracurricular 
** inclusiv proiect sau teză de an 
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Diagrama structurală a programului cu indicarea creditelor la învăţământul cu 
frecvenţă redusă 

 
Anul 1 (plan-cadru 2011) 

Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

Matematică superioară 1 6 
Reprezentări geometrice ale suprafeţelor topografice, desen 
topografic şi grafica inginerească 5 

Topografie 1 3 
Limbi străine 1 4 
Protecţia naturii şi landşaftologie 4 
Etica profesională 4 
Matematică superioară 2 4 
Limbi străine 2 4 
Fizică  4 
Topografie 2 4 
Total  42 

 
Anul 2 (plan-cadru 2011) 

Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

Informatică  4 
Bazele construcţiei 6 
Elemente de cultură universală şi naţională 
Culturologia  

4 

Psihologia comunicării 4 
Pedologie cu bazele geobotanicii 4 
Geodezie  5 
Bazele agriculturii 5 
Geodezie inginerească 5 
Managementul resurselor umane 
Ştiinţe politice 4 

Bazele teoretice ale organizării teritoriului şi cadastrului 5 
Total  46 
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Anul 3 (plan-cadru 2011) 
Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 

ECTS 
Standardizare şi metrologie 2 
Stiinţe filozofice 
Bazele micro şi macro economiei 

4 
 

Organizarea şi mecanizarea producţiei agricole 5 
Bazele statului şi dreptului 
Bazele antreprenoriatului 

4 
 

Proiectarea intragospodărească a teritoriului I** 6 
Amenajarea inginerească a teritoriului** 
Căi de comunicaţie şi reţele inginereşti** 

4 
 

Integrarea economică europeană 6 
Cadastru** 6 
Proiectarea intergospodărească a teritoriului II** 4 
Construcţii hidrotehnice şi îmbunătăţiri funciare 4 
Cartografie 4 
Total 49 

 
Anul 4 (plan-cadru 2011) 

Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

Fotogrammetria  
Fotogrammetrie şi teledetecţie 

6 

Legislaţia cadastro-funciară 
Legislaţia agrară 4 

Bazele dreptului civil şi  
administrativ 
Legislaţia evaluării imobilului 

2 

Marketing 
Bazele contabilităţii 

2 

Proiectarea antierozională a teritoriului** 4 
Economia de cadastru şi de organizare a teritoriului  
Economia şi teoria evaluării  4 

Cadastru de specialitate 
Amelioraţia agrosilvică şi bazele amenajamentului silvic 

3 

Tehnica măsurătorilor topografice inginereşti 
Lucrări geodezice la organizarea teritoriului 

5 

Sisteme informaţionale geografice şi teritoriale 
Sisteme informaţionale în evaluarea imobilului 4 

Proiectarea plantaţiilor multianuale** 6 
Total  40 
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Anul 5 (plan-cadru 2005) 
Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 

ECTS 
Automatizarea lucrărilor cadastrale 
Aplicarea informaţiei cadastrului funciar în agricultură 4 

Urbanism şi sistematizarea teritoriului** 

Cadastru special** 4 

Metodele economico-matematice şi modelarea la organizarea 
teritoriului 
Sisteme automatizate de proiectare în organizarea teritoriului  

4 

Management în cadastru şi organizarea teritoriului  6 
Evaluarea terenurilor şi a imobilului  
Reglementarea de stat a relaţiilor funciare 6 

Competenţe practice  33 
Examen de licenţă 5 
Total  62 

 Total program de studii     240 
** inclusiv proiect sau teză de an 

 
Regulamentul de examinare, evaluare şi notare – Programul de studii prevede 
următoarele tipuri şi forme de evaluare a cunoştinţelor, capacităţilor teoretice şi a 
deprinderilor practice: 

- evaluare periodică pe parcursul întregului semestru la lucrările practice şi de 
laborator, tezelor de an în scopul estimării competenţelor specifice şi instrumentale; 

- evaluare intermediară în semestru la fiecare unitate de curs, în scopul 
stabilirii nivelului şi ritmului de acumulare a cunoştinţelor de către studenţi; 

- evaluarea stagiilor de practică în scopul aprecierii competenţelor sistemice; 
- evaluarea finală semestrială menită să aprecieze gradul de însuşire a unităţii 

de curs. 
 

Cerinţele de absolvire – Examen de licenţă (2 probe, proiect de licenţă), care 
licenţă se organizează şi se desfăşoară în conformitate cu actele normative în vigoare şi 
se realizează într-o singură sesiune la finele ultimului semestru al studiilor de licenţă. 

Se admit la examenul de licenţă, studenţii care au realizat integral programul de 
studii şi au acumulat 235 credite ECTS obligatorii pentru acest program. 

Proiectul de licenţă constituie o investigaţie sistematică din domeniul cadastrului 
şi organizării teritoriului, utilizând studiul critic al problemei. El implică formularea de 
idei sau arii de cercetare calitative (finalităţi explorative, colectare de date şi analiza 
lor) sau cantitative (ipoteze demonstrabile experimental). Studentul care a realizat un 
proiect de licenţă va fi capabil: 

- să plaseze noile informaţii şi interpretări în contextul unei unităţi de curs / modul; 
- să demonstreze înţelegere pentru structura de ansamblu al domeniului 

arhitectură şi construcţii şi conexiunile dintre componentele sale; 
- să implementeze metodele de analiză critică şi de dezvoltare a teoriilor; 
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- să aprecieze calitatea unei activităţi de cercetare din domeniul de formare 
profesională – cadastru şi organizarea teritoriului; 

- să aplice modalităţi de testare experimentală şi observaţională a teoriilor ştiinţifice; 
- să argumenteze şi modul de rezolvare a problemelor în cadrul domeniului 

cadastru şi organizarea teritoriului; 
- să demonstreze capacităţi necesare pentru realizarea unei cercetări cu un 

grad sporit de autonomie; 
- să adapteze mesajul profesional la diverse medii socio-culturale. 
 Pentru certificarea componentelor examenului de licenţă nu se utilizează zecimi 

în notare, iar nota minimă de promovare este „5”.  
 Probele examenului de licenţă se susţin în scris sau oral, în funcţie de decizia 

universităţii. Subiectele sunt aduse la cunoştinţa studenţilor cu o lună înaintea 
susţinerii primei probe. 

 Susţinerea proiectului de licenţă are loc în şedinţa deschisă a comisiei pentru 
examenul de licenţă. Rezultatele se comunică studenţilor în aceeaşi zi după şedinţă 
comisiei pentru examenul de licenţă. 

 
Forma de instruire (învăţământ) – zi, frecvenţă redusă 
 
Administrator de program – doctor, conferenţiar universitar O. Horjan 
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Programul 584.3 – Evaluarea imobilului 
 

Descrierea generală 
 

Calificarea acordată – Licenţiat în arhitectură şi construcţii. 
 

Nivelul de calificare – 6 EQF (Cadrul European al Calificărilor). 
 

Condiţii speciale de admitere – Deţinerea diplomei de: 
- bacalaureat; 
- studii medii de specialitate; 
- studii superioare. 

 

Aranjamente speciale de recunoaştere a instruirii anterioare – Recunoaştere formală 
care presupune acordarea unui statut oficial deprinderilor şi competenţelor demonstrate de 
solicitant prin acordarea certificatului (actului de studii) respectiv.  
 

Cerinţele şi regulamentele calificării – Calificarea se acordă studentului care: 
- demonstrează cunoştinţe avansate în domeniul arhitecturii şi construcţiilor; 
- poate aplica cunoştinţele obţinute în domeniul de formare profesională – 

cadastru şi organizarea teritoriului; 
- demonstrează capacitatea de a argumenta şi a soluţiona problemele din 

domeniul evaluării imobilului; 
- are abilitatea de a colecta, interpreta şi analiza date relevante din domeniul 

evaluării imobilului, precum şi de a-şi expune raţionamentele în baza aspectelor 
relevante de ordin social, ştiinţific sau etic; 

- poate comunica informaţii, idei, probleme şi soluţii atât audienţilor de 
specialişti, cât şi de non-specialişti; 

- şi-a dezvoltat abilitatea de a învăţa, care este necesară de a-şi continua studiile 
cu un grad sporit de autoinstruire. 

Specialistul în evaluarea imobilului va avea o pregătire teoretică şi practică profundă 
în complexul întreg de cunoştinţe şi deprinderi în domeniul evaluării imobilului, 
investiţiilor şi a businessului; marketingului, managementului şi organizării activităţii de 
evaluare; jurisprudenţei, economiei, construcţiei, agriculturii, cadastrului bunurilor imobile 
şi organizării teritoriului; problemelor etice profesionale a evaluatorului. 

 

Profilul programului – Arhitectură şi construcţii. 
 

Rezultatele cheie ale instruirii – Programul oferit permite obţinerea de către 
student a următoarelor competenţe:  

Cunoştinţe:  
- bazele teoretice ale ştiinţelor socio-umanistice şi economice; 
- normele etice şi de drept care reglează relaţiile între oameni, om-societate, 

om-mediu înconjurător; 
- limba, valorile spirituale şi tradiţiile neamului;  
- una din limbile străine; 
- esenţa şi importanţa socială a viitoarei profesii; 
- bazele matematicii superioare şi fizicii; 
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- procesele şi fenomenele ce au loc în natură, posibilităţile metodelor ştiinţifice 
moderne de cunoaştere la nivelul necesar pentru îndeplinirea funcţiilor profesionale; 

- bazele educaţiei fizice şi modului sănătos de viaţă; 
- tehnologii informaţionale moderne şi modalităţile de aplicare a lor în 

activitatea de evaluare, cadastru şi organizarea teritoriului; 
- bazele agriculturii, construcţiei şi ecologiei; 
- obiectivele, importanţa activităţii de evaluare, a cadastrului şi organizării 

teritoriului pe plan naţional şi mondial; 
- bazele cartografiei şi fotogrammetriei; 
- tehnologiile moderne, organizarea lucrărilor de evaluare, cadastrale şi de 

organizare a teritoriului; 
- metodele şi regulile ţinerii cadastrului general şi de specialitate; evidenţierii şi 

înregistrării bunurilor imobile; 
- metodele organizării inter - şi intragospodăreşti ale teritoriului, amenajării 

terenurilor agricole; 
- metodele şi procedeele automatizării lucrărilor de evaluare, cadastrale şi de 

organizare a teritoriului; 
- bazele urbanismului, sistematizării localităţilor; 
- economia şi teoria evaluării terenurilor şi imobilului; 
- metodele şi procedeele evaluării terenurilor, bunurilor mobile şi imobile, 

proprietăţii intelectuale; 
- problemele şi procedeele analizei economico-funciare a investiţiilor şi a 

activităţii întreprinderilor; 
- standardele naţionale şi internaţionale în activitatea de evaluare; 
- legislaţia cadastrală, funciară, fiscală şi patrimonială;  
- bazele managementului şi economiei; 
- metodele de studiere a pieţei imobiliare şi marketingul imobiliar; 
- problemele protecţiei muncii. 

Capacităţi: 
- estimarea şi analiza problemelor şi proceselor sociale şi economice semnificative; 
- aplicarea normelor etice şi juridice în activitate sa;  
- evidenţierea şi clasificarea obiectivelor imobiliare; 
- implementarea tehnologiilor şi metodelor moderne de evaluare a terenurilor şi 

altor bunuri în baza aplicării tehnologiilor informaţionale; 
- efectuarea analizei economico-financiare a întreprinderilor şi investiţiilor;  
- acumularea şi analizarea factorilor, datelor şi proceselor care influenţează 

evaluarea imobilului; 
- analiza pieţei imobiliare, tendinţelor de dezvoltare a ei; 
- promovarea legislaţiei cadastrale, funciare, fiscale, patrimoniale şi imobiliare; 
- ţinerea cadastrului general şi celor de specialitate; 
- efectuarea, evidenţierea şi înregistrarea cadastrală a terenurilor şi altor bunuri imobile; 
- sistematizarea beneficierilor şi proprietăţilor funciare ale întreprinderilor şi 

organizaţiilor, unităţilor administrativ-teritoriale şi altor obiective cu 
marcarea hotarelor în natură; 
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- amenajarea teritoriilor unităţilor agricole, îmbunătăţirea landşafturile naturale 
şi artificiale; 

- organizarea muncii individuale şi activităţii întreprinderilor, oficiilor, firme-
lor, serviciilor, instituţiilor conduse pe baza ştiinţifică, utilizarea metodelor 
computerizate de selecţie, păstrare şi prelucrare a informaţiei necesare; 

- aplicarea metodelor de protecţie a muncii la efectuarea proceselor tehnologice; 
- comunicarea eficientă, stabilirea relaţiilor reciproc avantajoase cu partenerii 

locali şi internaţionali; 
- comunicarea într-o limbă străină, citirea literaturii de specialitate în scopul culegerii 

informaţiei (fără dicţionar), traducerea literaturii de specialitate (cu dicţionar). 
Programul include 73 unităţi de curs, grupate în următoarele componente: 

1. fundamentală – F - (58 credite, 14 unităţi de curs) - acumularea de către studenţi 
a cunoştinţelor de bază şi a informaţiei necesare pentru asimilarea cunoştinţelor în 
domeniul de formare profesională – cadastru şi organizarea teritoriului; 

2. de formare a abilităţilor şi competenţelor generale – G - (16 credite, 6 unităţi 
de curs); de orientare socio-umanistă – U - (26 credite, 10 unităţi de curs) - cultivarea 
la viitorul specialist a deprinderilor de a învăţa, cerceta, analiza, expune, comunica 
efectiv oral şi în scris, inclusiv prin intermediul tehnologiilor informaţionale în 
domeniul de formare profesională – cadastru şi organizarea teritoriului şi în diverse 
contexte culturale, precum şi formarea unui orizont larg de cultură juridică, filozofică, 
politologică, sociologică, psihologică şi economică, care i-ar permite să-şi asume 
responsabilităţile vieţii într-o societate liberă şi să se poată adapta operativ şi eficient la 
modificările ce au loc în societate; 

3. de orientare spre specializare – S - (110 credite, 29 unităţi de curs inclusiv: 
opţionale – A – 30 credite, 14 unităţi de curs; 5 stagii de practică, 33 credite); masterat 
– M (25 credite, 14 unităţi de curs opţionale) - realizează obiective formative, asigură 
asimilarea de cunoştinţe la nivel ştiinţific şi creator contemporan, orientate spre 
formarea identităţii profesionale a studentului. 

 
Profilurile de angajare a absolvenţilor (exemplificarea lor) – *Specialistul în 
evaluarea imobilului va fi apt să activeze pe următoarele direcţii profesionale: în 
Ministere, Departamente, Agenţia de Stat Relaţii Funciare şi Cadastru, Oficiile 
Cadastrale Teritoriale, agenţii imobiliare, burse, bănci, inspectorate fiscale, companii 
de asigurări, instituţii şi servicii publice şi private, primării, instituţii de explorări - 
proiectări din domeniul cadastrului şi organizării teritoriului, protecţiei şi amenajării 
naturii, ocupând funcţiile conform Clasificatorului Ocupaţiilor în vigoare. 
Accesul la studii de viitor – Deţinătorii diplomei de licenţă în domeniul evaluării 
imobilului pot: 

- urma studiile de masterat; 
- urma un alt program de licenţă; 
- avea oportunităţi L.L.L. 
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Diagrama structurală a programului cu indicarea creditelor la învăţământul de zi 
 

Anul 1  
Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 

ECTS 
F.01.O.01 Matematică superioară I 6 
F.01.O.02 Fizică  4 

F.01.O.03 Reprezentări geometrice ale suprafeţelor topografice, desen 
topografic şi grafica inginerească 5 

G.01.O.04 Limbi străine I 4 
F.01.O.05 Protecţia naturii şi landşaftologie 4 
U.01.O.06 Etica profesională 4 
F.01.O.07 Topografie I 3 
G.01.O.08 Educaţie fizică* - 
F.02.O.09 Matematică superioară II 4 
F.02.O.10 Topografie II 4 
F.02.O.11 Bazele construcţiei 6 
G.02.O.12 Limbi moderne II 4 
G.02.O.13 Informatică 4 
F.02.O.14 Pedologie cu bazele geobotanicii 4 
G.02.O.15 Educaţie fizică* - 
F.02.O.16 Practica didactică la topografie 4 
Total  60 

 
Anul 2 

Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

G.03.O.17 Psihologia comunicării 4 
U.03.A.18 
U.03.A.19 

Managementul resurselor umane 
Ştiinţe politice  

4 
 

S.03.O.20 Bazele agriculturii 6 
F.03.O.21 Standardizare şi metrologie  2 
S.03.O.22 Tehnologii moderne în domeniul măsurătorilor 5 
S.03.A.23 
S.03.A.24 

Tipologia obiectivelor imobiliare 
Elemente de construcţii 4 

S.03.A.25 
S.03.A.26 

Teoria economică şi doctrine economice 
Integrarea resurselor economice 

5 
 

U.04.A.27 
U.04.A.28 

Elemente de cultură universală şi naţională 
Culturologia 

4 

U.04.A.29 
U.04.A.30 

Bazele statului şi dreptului 
Bazele antreprenoriatului 

4 

F.04.O.31 Construcţii hidrotehnice şi îmbunătăţiri funciare 4 
F.04.O.32  Drept civil şi procedura civilă 4 
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S.04.O.33 Geodezie inginerească** 5 
S.04.O.34 Teoria evaluării** 5 
S.04.O.35 Practica didactică la geodezie 4 
Total  60 
 

Anul 3  
 

 Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

F.05.O.36 Bazele fotogrametriei şi teledetecţie 4 
U.05.O.37 Integrarea economică europeană 6 
S.05.O.38 Cadastru** 6 
M.05.A.39 
M.05.A.40 

Evaluarea terenurilor 
Legislaţia evaluării imobilului  2 

S.05.O.41  Organizarea intergospodărească a teritoriului**  5 
M.05.A.42 
M.05.A.43 

Legislaţia cadastro-funciară şi patrimonială 
Legislaţia agrară şi ecologică  4 

S.05.A.44 
S.05.A.45 

Dreptul penal şi procedura penală 
Drept administrativ 3 

U.06.A.46 
U.06.A.47 

Ştiinţe filozofice  
Bazele micro şi macro economiei 4 

S.06.O.48 Urbanism şi sistematizarea teritoriului 4 
S.06.O.49 Economia imobilului 2 
S.06.O.50 Evaluarea imobilului I 3 
S.06.O.51 Organizarea intragospodărească a teritoriului**  6 
M.06.A.52 
M.06.A.53 

Organizarea şi tehnologia construcţiei 
Mecanizarea şi expertiza construcţiei 3 

S.06.O.54 Practica de producţie la cadastru şi organizarea teritoriului 8 
Total  60 

 
Anul 4 

Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

S.07.O.55 Evaluarea imobilului II** 4 
M.07.A.56 
M.07.A.57 

Sisteme informaţionale geografice şi teritoriale 
Sisteme informaţionale în evaluarea imobilului 4 

S.07.A.58 
S.07.A.59 

Cadastru imobiliar 
Cadastru de specialitate 3 

M.07.A.60 
M.07.A.61 

Evaluarea proprietăţii intelectuale 
Evaluare businessului 2 

S.07.A.62 
S.07.A.63 

Expertiza construcţiilor** 
Mecanizarea şi expertiza construcţiei 3 

M.07.A.64 
M.07.A.65 

Analiza economico – financiară a investiţiilor 
Analiza activităţii economice a întreprinderilor 4 
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S.07.O.66 Practica de producţie la evaluarea imobilului 10 
M.08.A.67 
M.08.A.68 

Management şi marketing imobiliare 
Management şi marketing în cadastru şi organizarea teritoriului 6 

S.08.A.69 
S.08.A.70 

Organizarea evaluării** 
Organizarea lucrărilor de cadastru şi organizarea teritoriului** 6 

S.08.A.71 
S.08.A.72 

Bazele contabilităţii şi auditului 
Reglementarea de stat a relaţiilor funciare 6 

S.08.O.73 Practica de licenţă  7 
 Examen de licenţă 5 
Total  60 

                Total program de studii                                              240 
*- extracurricular  
**- inclusiv proiect sau teză de an 
Regulamentul de examinare, evaluare şi notare – Programul de studii prevede 
următoarele tipuri şi forme de evaluare a cunoştinţelor, capacităţilor teoretice şi a 
deprinderilor practice: 

- evaluare periodică pe parcursul întregului semestru la lucrările practice şi de 
laborator, tezelor de an în scopul estimării competenţelor specifice şi 
instrumentale; 

- evaluare intermediară în semestru la fiecare unitate de curs, în scopul stabilirii 
nivelului şi ritmului de acumulare a cunoştinţelor de către studenţi; 

- evaluarea stagiilor de practică în scopul aprecierii competenţelor sistemice; 
- evaluarea finală semestrială menită să aprecieze gradul de însuşire a unităţii de 

curs. 
Cerinţele de absolvire – Examen de licenţă ( 2 probe, teză de licenţă), care se 
organizează şi se desfăşoară în conformitate cu actele normative în vigoare şi se 
realizează într-o singură sesiune la finele ultimului semestru al studiilor de licenţă. 

Se admit la examenul de licenţă, studenţii care au realizat integral programul de 
studii şi au acumulat 235 credite ECTS obligatorii pentru acest program.  

Teza de licenţă constituie o investigaţie sistematică din domeniul evaluării 
imobilului, utilizând studiul critic al problemei. El implică formularea de idei sau 
arii de cercetare calitative (finalităţi explorative, colectare de date şi analiza lor) sau 
cantitative (ipoteze demonstrabile experimental).  

Studentul care a realizat o teză de licenţă va fi capabil: 
- să plaseze noile informaţii şi interpretări în contextul unei unităţi de curs / modul; 
- să demonstreze înţelegere pentru structura de ansamblu al domeniului 

arhitectură şi construcţii şi conexiunile dintre componentele sale; 
-  să implementeze metodele de analiză critică şi de dezvoltare a teoriilor; 
- să aprecieze calitatea unei activităţi de cercetare din domeniul de formare 

profesională – cadastru şi organizarea teritoriului; 
- să aplice modalităţi de testare experimentală şi observaţională a teoriilor 

ştiinţifice; 
- să argumenteze şi modul de rezolvare a problemelor în cadrul domeniului 

evaluării imobilului; 
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- să demonstreze capacităţi necesare pentru realizarea unei cercetări cu un grad 
sporit de autonomie; 

- să adapteze mesajul profesional la diverse medii socio-culturale. 
Pentru certificarea componentelor examenului de licenţă nu se utilizează 

zecimi în notare, iar nota minimă de promovare este „5”.  
Probele examenului de licenţă se susţin în scris sau oral, în funcţie de decizia 

universităţii. Subiectele sunt aduse la cunoştinţa studenţilor cu o lună înaintea 
susţinerii primei probe. 

Susţinerea tezei de licenţă are loc în şedinţa deschisă a comisiei pentru 
examenul de licenţă. Rezultatele se comunică studenţilor în aceeaşi zi după şedinţă 
comisiei pentru examenul de licenţă. 

 
Forma de instruire (învăţământ) – zi 
Administrator de program – doctor, conferenţiar universitar O. Horjan 
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Programul 381.1 - Drept 
 

Descrierea generală 
 

Calificarea acordată – Licenţiat în drept. 
  
Nivelul de calificare – 6 EQF (Cadrul European al Calificărilor). 
 
Condiţii speciale de admitere – Deţinerea diplomei de: 

- bacalaureat; 
- studii medii de specialitate; 
- studii superioare. 

 
Aranjamente speciale de recunoaştere a instruirii anterioare – Recunoaştere 
formală care presupune acordarea unui statut oficial deprinderilor şi competenţelor 
demonstrate de solicitant prin acordarea certificatului (actului de studii) respectiv.  
 
Cerinţele şi regulamentele calificării – Calificarea se acordă studentului care: 

- demonstrează cunoştinţe avansate în domeniul dreptului; 
- poate aplica cunoştinţele obţinute în domeniul de formare profesională - drept; 
- demonstrează capacitatea de a argumenta şi a soluţiona problemele din 

domeniul dreptului; 
- are abilitatea de a colecta, interpreta şi analiza date relevante din domeniul 

dreptului, precum şi de a–şi expune raţionamentele în baza aspectelor 
relevante de ordin social, ştiinţific sau etic; 

- poate comunica informaţii, idei, probleme şi soluţii atât audienţilor de 
specialişti, cât şi de non-specialişti; 

- şi-a dezvoltat abilitatea de a învăţa, care este necesară de a-şi continua 
studiile cu un grad sporit de autoinstruire. 
Specialistul în drept va avea o pregătire profundă teoretică şi practică pentru 

activitatea cu succes în întregul spectru al jurisprudenţei. Activitatea lui va fi 
canalizată în direcţia realizării normelor juridice şi asigurării ordinii de drept în 
diferite domenii ale vieţii. 

 
Profilul programului – Drept. 

 
Rezultatele cheie ale instruirii – Programul oferit permite obţinerea de către 
student a următoarelor competenţe:  
 
Cunoştinţe: 

- bazele teoretice ale ştiinţelor socio-umanistice şi economice; 
- normele etice şi de drept care reglează relaţiile între oameni, om-societate, 

om-mediu înconjurător; 
- limba, bogăţiile spirituale şi tradiţiile neamului; 
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- una din limbile străine; 
- esenţa şi importanţa socială a viitoarei profesii; 
- bazele educaţiei fizice şi modul sănătos de viaţă; 
- tehnologii informaţionale moderne şi modalităţile de aplicare a lor în 

jurisprudenţă; 
- posedarea cunoştinţelor teoretice fundamentale în domeniul jurisprudenţei; 
- cunoaşterea problemelor teoretice şi practice ale dreptului; 
- clasificarea problemelor juridice în funcţie de ramurile dreptului; 
- utilizarea cunoştinţelor detaliate teoretice şi practice specifice domeniului 

dreptului; 
- demonstrarea capacităţilor de utilizare a metodelor aplicate în domeniul 

dreptului; 
- aplicarea cunoştinţelor teoretice în cadrul disciplinelor juridice studiate întru 

soluţionarea unor probleme de ordin practic; 
- interpretarea şi aplicarea principiilor generale de drept şi a sistemului juridic, 

construirea soluţiilor de drept; 
- exprimarea viziunilor proprii faţă de coliziuni sau reglementări de drept; 
- utilizarea unei game variate de tehnici în vederea enunţării soluţiilor 

interpretative ale actelor normative; 
- iniţierea şi depistarea problemelor de drept propuse spre soluţionare în 

procesul activităţii juridice;  
- analiza unei game largi de lucrări complexe din domeniul dreptului şi 

motivarea sintezei efectuate; 
- formarea judecăţilor bazate pe cunoaşterea problemelor de drept; 
- analiza cadrului legal naţional şi propunerea soluţiilor pentru ajustarea 

acestuia cu cel internaţional; 
- determinarea esenţei sistemului naţional de drept al Republicii Moldova. 

 
Capacităţi: 
- Capacitatea de a învăţa independent; 
- Capacitatea de analiză şi sinteză în domeniul studiat; 
- Capacitatea de aplicare a cunoştinţelor teoretice în practică; 
- Capacitatea de a-şi exercita profesia de jurist în calitate de membru al unei echipe; 
- Capacitatea de a cerceta, de a extrage şi de a analiza informaţia obţinută din mai 
multe surse; 
- Să posede gândire critică; 
- Capacitatea de a genera noi idei; 
- Capacitatea de a rezolva situaţii de problemă; 
- Să poată lua decizii de sine stătător ; 
- Să posede suficiente cunoştinţe de limbă străină pentru a fi capabil de a lucra în 
mod eficient în domeniul juridic;  
- Capacitatea de a utiliza tehnologiile informaţionale în cercetare şi în practica juridică.  
 Programul include 72 unităţi de curs, grupate în următoarele componente: 
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1. fundamentală – F - (84 credite, 20 unităţi de curs) - acumularea de către 
studenţi a cunoştinţelor de bază şi a informaţiei necesare pentru asimilarea 
cunoştinţelor în domeniul de formare profesională – drept; 
2. de formare a abilităţilor şi competenţelor generale – G - (12 credite, 5 unităţi 
de curs); de orientare socio-umanistă – U - (31 credite, 10 unităţi de curs) - 
cultivarea la viitorul specialist a deprinderilor de a învăţa, cerceta, analiza, 
expune, comunica efectiv oral şi în scris, inclusiv prin intermediul tehnologiilor 
informaţionale în domeniul de formare profesională – drept şi în diverse 
contexte culturale, precum şi formarea unui orizont larg de cultură juridică, 
filozofică, politologică, sociologică, psihologică şi economică, care i-ar permite 
să-şi asume responsabilităţile vieţii într-o societate liberă şi să se poată adapta 
operativ şi eficient la modificările ce au loc în societate; 
3. de orientare spre specializare – S - (83 credite, 23 unităţi de curs inclusiv: 
opţionale – A - 24 credite, 12 unităţi de curs; 3 stagii de practică, 20 credite); 
masterat – M (25 credite, 14 unităţi de curs opţionale) - realizează obiective 
formative, asigură asimilarea de cunoştinţe la nivel ştiinţific şi creator 
contemporan, orientate spre formarea identităţii profesionale a studentului. 
 

Profilurile de angajare a absolvenţilor (exemplificarea lor) – Specialistul în drept va 
fi apt să activeze pe următoarele direcţii profesionale: în organele de ocrotire a 
normelor de drept (judecătorie, notariat, avocatură, poliţie etc.), organele de stat de 
autoadministrare publică locală, Oficiile Cadastrale Teritoriale, bănci, burse, firme, 
inspectorate fiscale, instituţii, întreprinderi, agenţii, birouri, ocupând funcţiile conform 
Clasificatorului Ocupaţiilor în vigoare. 

 
Accesul la studii de viitor – Deţinătorii diplomei de licenţă în domeniul dreptului pot: 

- urma studiile de masterat; 
- urma un alt program de licenţă; 
- avea oportunităţi L.L.L. 

 
Diagrama structurală a programului cu indicarea creditelor la învăţământul de zi 

 
Anul 1  

Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

U.01.O.01 Istoria universală a statului şi dreptului  5 
F.01.O.02 Drept privat roman 5 
F.01.O.03 Teoria generală a dreptului I 4 
F.01.O.04 Drept constituţional I 4 
F.01.O.15 Drept administrativ 4 
G.01.O.06 Limbi moderne I 4 
U.01.O.07 Etica profesională 4 
G.01.O.08 Educaţie fizică* - 
S.02.O.09 Istoria dreptului românesc 6 
F.02.O.10 Teoria generală a dreptului II 4 
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S.02.O.11 Organele de ocrotire a normelor de drept 4 
F.02.O.12 Drept constituţional II 4 
S.02.O.13 Drept contravenţional 4 
G.02.O.14 Limbi moderne II 4 
G.02.O.15 Informatică 4 
G.02.O.16 Educaţie fizică* - 
Total  60 
 

Anul 2  
Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 

ECTS 
S.03.O.17 Drept civil. Partea generală  4 
F.03.O.18 Drept penal. Partea generală I 5 
S.03.O.19 Dreptul muncii 5 
F.03.O.20 Drept internaţional public 5 
U.03.O.21 Psihologia comunicării  4 
U.03.A.22 
U.03.A.23 

Ştiinţe politice 
Managementul resurselor umane 4 

S.03.A.24 
S.03.A.25 

Legislaţia cadastrală 
Drept funciar 3 

F.04.O.26 Dezmembrămintele dreptului de proprietate 4 
F.04.O.27 Drept penal. Partea generală II** 4 
U.04.O.28 Dreptul Uniunii Europene 6 
S.04.O.29 Dreptul vamal 4 
U.04.A.30 
U.04.A.31 

Elemente de cultură universală şi naţională 
Culturologie 4 

Dreptul protecţiei consumatorului 4 M.04.A.32 
M.04.A.33 Litigii patrimoniale şi falimentul  
F.04.O.34 Practica de iniţiere în specialitate 4 
Total  60 

 
Anul 3  

Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

F.05.O.35 Teoria obligaţiilor civile 4 
F.05.O.36 Drept penal. Partea specială I 4 
F.05.O.37 Drept procesual penal (partea generală) 5 
F.05.O.38 Drept procesual civil (partea generală) 5 
M.05.A.39 
M.05.A.40 

Dreptul financiar 
Drept bancar şi valutar 4 

S.05.A.41 
S.05.A.42 

Dreptul familiei  
Dreptul protecţiei sociale  5 

M.05.A.43 Dreptul transporturilor  3 



 135

M.05.A.44 Dreptul asigurărilor  
F.06.O.45 Dreptul contractelor civile** 4 
F.06.O.46 Drept penal. Partea specială II 4 
F.06.O.47 Drept procesual penal (partea specială) 4 
F.06.O.48 Drept procesual civil (partea specială) 3 
F.06.O.49 Dreptul fiscal 4 
M.06.A.50 
M.06.A.51 

Dreptul notarial 
Avocatura 3 

S.06.O.52 Practica de producţie 8 
Total  60 
 

Anul 4 
Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 

ECTS 
S.07.O.53 Drept internaţional privat 6 
S.07.O.54 Criminalistica 6 
S.07.O.55 Criminologia 4 
S.07.A.56 
S.07.A.57 

Drept ecologic  
Drept comercial 5 

M.07.A.58 
M.07.A.59 

Dreptul afacerilor 
Dreptul locativ 5 

S.07.A.60 
S.07.A.61 

Dreptul succesoral 
Dreptul contractelor comerciale 4 

M.08.A.62 
M.08.A.63 

Dreptul comerţului internaţional 
Dreptul ecologic internaţional 3 

S.08.A.64 
S.08.A.65 

Dreptul proprietăţii  intelectuale 
Sistemul de licenţe şi permise 3 

S.08.A.66 
S.08.A.67 

Drept execuţional penal 
Medicina legală 4 

U.08.A.68 
U.08.A.69 

Probleme filosofice ale dreptului 
Bazele micro - şi macroeconomiei 4 

M.08.A.70 
M.08.A.71 

Dreptul concurenţei  
Acte procesual civile 3 

S.08.O.72 Practica de licenţă 8 
 Examene de licenţă 5 
Total 60 

                    Total program de studii                                               240 
*- extracurricular 
**- inclusiv proiect sau teză de an 
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Diagrama structurală a programului cu indicarea creditelor la învăţământul cu 
frecvenţă redusă 

 
Anul 1 

Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

Istoria universală a statului şi dreptului  5 
Drept privat roman 5 
Drept constituţional I 4 
Drept administrativ 4 
Limbi moderne I 4 
Organele de ocrotire a normelor de drept 4 
Drept constituţional II 4 
Drept contravenţional 4 
Etica profesională 4 
Istoria dreptului românesc 6 
Teoria generală a dreptului I 4 
Limbi moderne II 4 
Total  52 

 
Anul 2  

Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

Informatică 4 
Teoria generală a dreptului II 4 
Drept civil. Partea generală  4 
Ştiinţe politice 
Managementul resurselor umane 

4 

Psihologia comunicării  4 
Elemente de cultură universală şi naţională 
Culturologie 

4 

Drept penal. Partea generală I 5 
Drept internaţional public 5 
Dreptul muncii 5 
Legislaţia cadastrală 
Drept funciar 3 

Dezmembrămintele dreptului de proprietate 4 
Dreptul Uniunii Europene 6 
Total  52 
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Anul 3 (2015-2016) 
Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 

ECTS 
Drept penal. Partea generală II** 4 
Dreptul vamal 4 
Dreptul protecţiei consumatorului 
Litigii patrimoniale şi falimentul 

4 

Teoria obligaţiilor civile 4 
Drept penal. Partea specială I 4 
Drept procesual penal (partea generală) 5 
Drept procesual civil (partea generală) 5 
Dreptul financiar 
Drept bancar şi valutar 

4 

Dreptul familiei  
Dreptul protecţiei sociale  5 

Dreptul transporturilor  
Dreptul asigurărilor  3 

Drept penal. Partea specială II 4 
Total  46 

 
Anul 4 (2016-2017) 

Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

Dreptul contractelor civile** 4 
Drept procesual penal (partea specială) 4 
Drept procesual civil (partea specială) 3 
Dreptul fiscal 4 
Dreptul notarial 
Avocatura 3 

Drept internaţional privat 6 
Criminalistica 6 
Criminologia 4 
Drept ecologic  
Drept comercial 5 

Dreptul afacerilor 
Dreptul locativ 5 

Total  44 
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Anul 5 (2017-2018) 
Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 

ECTS 
Dreptul succesoral 
Dreptul contractelor comerciale 

 
4 

Dreptul comerţului internaţional 
Dreptul ecologic internaţional 3 

Dreptul proprietăţii intelectuale 
Sistemul de licenţe şi permise 3 

Drept execuţional penal 
Medicina legală 

4 

Probleme filosofice ale dreptului 
Bazele micro şi macroeconomiei 

 
4 

Dreptul concurenţei  
Acte procesual civile 3 

Practica de specializare 20 
Examene de licenţă 5 

Total  46 
Total program de studii  240 

**- inclusiv proiect sau teză de an 
 

Regulamentul de examinare, evaluare şi notare – Programul de studii prevede 
următoarele tipuri şi forme de evaluare a cunoştinţelor, capacităţilor teoretice şi a 
deprinderilor practice: 

- evaluare periodică pe parcursul întregului semestru la lucrările practice şi de 
laborator, tezelor de an în scopul estimării competenţelor specifice şi 
instrumentale; 

- evaluare intermediară în semestru la fiecare unitate de curs, în scopul 
stabilirii nivelului şi ritmului de acumulare a cunoştinţelor de către studenţi; 

- evaluarea stagiilor de practică în scopul aprecierii competenţelor sistemice; 
- evaluarea finală semestrială menită să aprecieze gradul de însuşire a unităţii 

de curs. 
 

Cerinţele de absolvire – Examen de licenţă (2 probe, teză de licenţă), care se 
organizează şi se desfăşoară în conformitate cu actele normative în vigoare şi se 
realizează într-o singură sesiune la finele ultimului semestru al studiilor de licenţă.  

Se admit la examenul de licenţă, studenţii care au realizat integral programul de 
studii şi au acumulat 235 credite ECTS obligatorii pentru acest program.  

Teza de licenţă constituie o investigaţie sistematică din domeniul dreptului, 
utilizând studiul critic al problemei. Ea implică formularea de idei sau arii de 
cercetare calitative (finalităţi explorative, colectare de date şi analiza lor) sau 
cantitative (ipoteze demonstrabile experimental). Studentul care a realizat o teză de 
licenţă va fi capabil: 
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- să plaseze noile informaţii şi interpretări în contextul unei unităţi de curs / 
modul; 

- să demonstreze înţelegere pentru structura de ansamblu al domeniului de 
drept şi conexiunile dintre componentele sale; 

- să implementeze metodele de analiză critică şi de dezvoltare a teoriilor; 
- să aprecieze calitatea unei activităţi de cercetare din domeniul de formare 

profesională – drept; 
- să aplice modalităţi de testare experimentală şi observaţională a teoriilor 

ştiinţifice; 
- să argumenteze şi modul de rezolvare a problemelor în cadrul domeniului 

dreptului; 
- să demonstreze capacităţi necesare pentru realizarea unei cercetări cu un 

grad sporit de autonomie; 
- să adapteze mesajul profesional la diverse medii socio-culturale. 

Pentru certificarea componentelor examenului de licenţă nu se utilizează 
zecimi în notare, iar nota minimă de promovare este „5”.  

Probele examenului de licenţă se susţin în scris sau oral, în funcţie de decizia 
universităţii. Subiectele sunt aduse la cunoştinţa studenţilor cu o lună înaintea 
susţinerii primei probe. 

Susţinerea tezei de licenţă are loc în şedinţa deschisă a comisiei pentru 
examenul de licenţă. Rezultatele se comunică studenţilor în aceeaşi zi după şedinţă 
comisiei pentru examenul de licenţă. 

 
Forma de instruire (învăţământ) – zi, frecvenţă redusă 
 
Administrator de program – doctor, conferenţiar universitar O. Horjan 
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Programul 362.1 Marketing şi logistică 
 

Descrierea generală 
 

Calificarea acordată – Licenţiat în ştiinţe economice. 
 

Nivelul de calificare – 6 EQF (Cadrul European al Calificărilor). 
 

Condiţii speciale de admitere – Deţinerea diplomei de: 
- bacalaureat; 
- studii medii de specialitate; 
- studii superioare. 

 

Aranjamente speciale de recunoaştere a instruirii anterioare – Recunoaştere 
formală care presupune acordarea unui statut oficial deprinderilor şi competenţelor 
demonstrate de solicitant prin acordarea certificatului (actului de studii) respectiv.  

 

Cerinţele şi regulamentele calificării – Calificarea se acordă studentului care: 
- demonstrează cunoştinţe avansate în domeniul ştiinţelor economice; 
- poate aplica cunoştinţele obţinute în domeniul de formare profesională - 

marketing şi logistică; 
- demonstrează capacitatea de a argumenta şi a soluţiona problemele din 

domeniul marketing şi logistică; 
- are abilitatea de a colecta, interpreta şi analiza date relevante din domeniul 

marketing şi logistică, precum şi de a–şi expune raţionamentele în baza aspectelor 
relevante de ordin social, ştiinţific sau etic; 

- poate comunica informaţii, idei, probleme şi soluţii atât audienţilor de 
specialişti, cât şi de non-specialişti; 

- şi-a dezvoltat abilitatea de a învăţa, care este necesară de a-şi continua 
studiile cu un grad sporit de autoinstruire. 

Specialistul în marketing şi logistică va avea o pregătire teoretică şi practică 
pentru a activa cu succes în cadrul întreprinderilor, organizaţiilor şi instituţiilor 
publice, de păstrare, prelucrare şi comercializare a produselor agricole şi 
agroalimentare, de publicitate, centre informaţionale, de cercetare a pieţei în 
general şi a celei de desfacere în particular cât şi în cele non-profit. La nivel de 
întreprindere specialistul în marketing şi logistică este cel care trebuie să asigure 
buna desfăşurare a mai multor activităţi: cercetarea pieţei, a consumatorului şi a 
altor factori ai mediului de marketing; planificarea şi realizarea activităţilor privind 
politicile de produs, de preţ, de plasament şi de promovare; organizarea 
departamentului de marketing al întreprinderii, logistica comercială. 
 
Profilul programului – Economie. 

  
Rezultatele cheie ale instruirii – Programul oferit permite obţinerea de către 
student a următoarelor competenţe: 

Cunoştinţe: 
- Bazele teoretice ale ştiinţelor socio-umaniste şi economice; 
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- Bazele teoretice ale elaborării şi realizării politicii de marketing a întreprinderii; 
- Tehnicile de manipulare fizică a produselor din sfera de producţie spre cea 

de consum; 
- Normele etice şi de drept care reglează relaţiile între oameni, om-societate, 

om-mediu înconjurător; 
- Cunoaşterea legislaţiei privind antreprenoriatul şi întreprinderile, micul 

business, protecţia consumatorului, protecţia concurenţei, publicitatea din 
Republica Moldova; 

- Bazele analizei matematice, statistice, economico-financiare, utilizarea 
contabilităţii şi a interacţiunii proceselor economice şi sociale; 

- Procesele şi fenomenele ce au loc în natură, metodele moderne de 
cunoaştere a naturii la nivelul necesar pentru îndeplinirea funcţiilor profesionale; 

- Dezvoltarea şi exploatarea sistemelor informaţionale cu impact asupra 
realizării funcţiilor marketingului în întreprindere; 

- Cunoaşterea şi utilizarea tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţie în 
domeniul marketingului şi al afacerilor; 

- Bazele educaţiei fizice şi modul sănătos de viaţă; 
- Bazele agriculturii; 
- Structura şi tendinţele dezvoltării economiei pe plan mondial şi naţional; 
- Bazele teoretice ale formării şi utilizării businessului şi mecanismele de 

dirijare a lui; 
- Bazele teoretice ale planificării şi organizării marketingului produselor 

agroalimentare, a logisticii mărfurilor;  
- Esenţa şi importanţa socială a viitoarei profesii. 

 
Capacităţi: 

-  Analiza problemelor şi proceselor social-economice semnificative; 
- Organizarea procesului de cercetare în marketing; 
- Identificarea problemelor de marketing din întreprindere; 
- Iniţierea programelor de promovare şi stimulare a vânzărilor; folosirea 

tehnicilor de vânzare şi promovare, utilizate în marketing, să le adapteze la specifi-
cul clienţilor; 

- Influenţarea/modelarea comportamentului consumatorului conform 
obiectivelor de marketing; 

- Organizarea activităţii de marketing în întreprindere şi desfăşurarea 
activităţilor în conformitate cu normele legale stabilite; 

- Adoptarea deciziilor optime în condiţii de certitudine, incertitudine, risc; 
- Elaborarea strategiilor de marketing; 
- Evaluarea şi optimizarea activităţii de marketing; 
- Organizarea muncii individuale, utilizarea metodelor computerizate de 

culegere, păstrare şi prelucrare a informaţiei; 
- Identificarea posibilităţilor de conlucrare cu specialiştii din alte 

departamente, domenii, profesii; 
- Demonstrarea corectitudinii faţă de clienţi, parteneri, societate; 
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- Folosirea tehnologiilor moderne informaţionale; 
- Comunicarea într-o limbă străină pe teme generale, citirea literaturii pe 

specialitate în scopul culegerii informaţiei (fără dicţionar), traducerea literaturii pe 
specialitate (cu dicţionar); comunicarea eficientă, discuţii, conversaţii, relaţii 
reciproc avantajoase cu partenerii locali şi internaţionali; 

- Analiza factorilor care influenţează asupra activităţii de marketing şi 
dezvoltării pieţei autohtone şi internaţionale; 

- Aplicarea metodelor de protecţie a muncii la efectuarea proceselor tehnologice. 
Programul include 55 unităţi de curs, grupate în următoarele componente: 
1. fundamentală – F - (40 credite, 9 unităţi de curs) - acumularea de către 

studenţi a cunoştinţelor de bază şi a informaţiei necesare pentru asimilarea 
cunoştinţelor în domeniul de formare profesională – marketing şi logistică; 

2. de formare a abilităţilor şi competenţelor generale – G - (16 credite, 6 unităţi 
de curs); de orientare socio-umanistă – U - (20 credite, 7 unităţi de curs) - 
cultivarea la viitorul specialist a deprinderilor de a învăţa, cerceta, analiza, expune, 
comunica efectiv oral şi în scris, inclusiv prin intermediul tehnologiilor 
informaţionale în domeniul de formare profesională – marketing şi logistică şi în 
diverse contexte culturale, precum şi formarea unui orizont larg de cultură juridică, 
filozofică, politologică, sociologică, psihologică şi economică, care i-ar permite să-
şi asume responsabilităţile vieţii într-o societate liberă şi să se poată adapta operativ 
şi eficient la modificările ce au loc în societate; 

3. de orientare spre: specializare – S (79 credite, 23 unităţi de curs inclusiv: 
opţionale 23 credite, 12 unităţi de curs; 2 stagii de practică, 15 credite); masterat – M 
(20 credite, 10 unităţi de curs opţionale) - realizează obiective formative, asigură 
asimilarea de cunoştinţe la nivel ştiinţific şi creator contemporan, orientate spre 
formarea identităţii profesionale a studentului. 
Profilurile de angajare a absolvenţilor (exemplificarea lor) – Specialistul în 
marketing şi logistică va fi apt să activeze în calitate de economist, agent de 
achiziţii, agent comercial, specialist de marketing şi vânzări, specialist pe 
publicitate în cadrul întreprinderilor, organizaţiilor şi instituţiilor publice şi private, 
dar si celor non-profit. 
 
Accesul la studii în continuare – Deţinătorii diplomei de licenţă în domeniul 
marketing şi logistică pot: 

- urma studiile de masterat; 
- urma un alt program de licenţă; 
- avea oportunităţi L.L.L. 
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Diagrama structurală a programului cu indicarea creditelor la învăţământul de zi 
 

Anul 1  
Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 

ECTS 
F.01.O.01 Microeconomie 6 
F.01.O.02 Matematică 4 
G.01.O.03 Informatică 4 
F.01.O.04 Geografie economică a agriculturii mondiale 4 
F.01.O.05 Tehnologii în fitotehnie 4 
F.01.O.06 Tehnologii în zootehnie 4 
G.01.O.07 Limbi străine -1 4 
G.01.O.08 Educaţie fizică* - 
F.02.O.09 Macroeconomie 6 
F.02.O.10 Matematică aplicată în economie 4 
S.02.O.11 Economie agrară 4 
F.02.O.12 Baze de date 4 
F.02.O.13 Tehnologii în horticultură 4 
G.02.O.14 Limbi străine - 2 4 
U.02.O.15 Etica profesională 4 
G.02.O.16 Educaţie fizică* - 
 Total 60 

 
Anul 2  

Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

U.03.O.17 Doctrine economice 4 
S. 03.O.18 Contabilitate 4 
S. 03.O.19 Statistică 4 
U.03.A.20 Drept economic 
U.03.A.21 Bazele statului şi dreptului 4 

S.03.O.22 Bazele marketingului** 5 
S.03.O.23 Comportamentul consumatorului 6 
S.03.A.24 Sisteme informaţionale în marketing 
S.03.A.25 Programe informatice de marketing 3 

S.04.O.26 Agromarketing 5 
U.04.A.27 Ştiinţe filozofice 
U.04.A.28 Ştiinţe politice 4 

U.04.O.29 Integrare economică europeană 4 
S.04.A.30 Tehnici de vânzare 
S.04.A.31 Economia comerţului 4 

S.04.O.32 Managementul unităţilor agricole 4 
S.04.O.33 Cercetări de marketing 5 
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S.04.O.34 Finanţele unităţilor agricole 4 
 Total  60 

 
Anul 3  

Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

S.05.O.35 Practică de producţie 8 
M.05.A.36 Analiza economico – financiară a unităţilor agricole 
M.05.A.37 Analiza rapoartelor financiare 5 

S.05.A.38 Logistică 
S.05.A.39 Gestiunea stocurilor 5 

M.05.A.40 Merceologia produselor agricole 
M.05.A.41 Standardizare şi metrologie în agricultură 4 

M.05.A.42 Marketingul serviciilor 
M.05.A.43 Marketing relaţional 5 

M.05.A.44 Econometrie 
M.05.A.45 Modelarea proceselor economice în agricultură 3 

S.06.A.46 Marketing internaţional 
S.06.A.47 Comerţ internaţional 3 

S.06.A.48 Marketing financiar bancar 
S.06.A.49 Preţuri şi tarife 4 

M.06.A.50 Burse şi tehnici bursiere 
M.06.A.51 Transport şi expediţii 3 

S.06.A.52 Tehnici promoţionale  
S.06.A.53 Gestiunea forţelor de vânzare 4 

G.06.O.54 Tehnici de comunicare şi negociere în afaceri 4 
S.06.O.55 Practica de licenţă 7 
 Examen de licenţă 5 
 Total  60 

 Total program de studii     180 
*- extracurricular 
**- inclusiv teză de an 
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Diagrama structurală a programului cu indicarea creditelor la învăţământul cu 
frecvenţă redusă 

 
Anul 1  

Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

Microeconomie 6 
Matematică 4 
Informatică 4 
Geografie economică a agriculturii mondiale 4 
Tehnologii în fitotehnie 4 
Tehnologii în zootehnie 4 
Limbi străine - 1 4 
Macroeconomie 6 
Matematică aplicată în economie 4 
Total 40 

 
Anul 2  

Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

Economie agrară 4 
Baze de date  4 
Tehnologii în horticultură 4 
Limbi străine - 2 4 
Etică profesională 4 
Doctrine economice 4 
Contabilitate 4 
Statistică 4 
Drept economic 
Bazele statului şi dreptului 4 

Bazele marketingului** 5 
Sisteme informaţionale în marketing 
Programe informatice de marketing 3 

Total  44 
 



 146

Anul 3  
Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 

ECTS 
Comportamentul consumatorului 6 
Agromarketing 5 
Ştiinţe filozofice 
Ştiinţe politice 4 

Integrare economică europeană 4 
Tehnici de vânzare 
Economia comerţului 4 

Managementul unităţilor agricole 4 
Cercetări de marketing 5 
Finanţele unităţilor agricole 4 
Analiza economico-financiară a unităţilor agricole 
Analiza rapoartelor financiare 5 

Logistică 
Gestiunea stocurilor 5 

Total  46 
 

 Anul 4  
Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 

ECTS 
Merceologia produselor agricole 
Standardizare şi metrologie în agricultură 

4 

Marketingul serviciilor 
Marketing relaţional 

5 

Econometrie 
Modelarea proceselor economice în agricultură 

3 

Marketing internaţional 
Comerţ internaţional 

3 

Marketing financiar-bancar 
Preţuri şi tarife 

4 

Burse şi tehnici bursiere 
Transport şi expediţii 

3 

Tehnici promoţionale  
Gestiunea forţelor de vânzare 

4 

Tehnici de comunicare şi negociere în afaceri 4 
Practică de specializare 15 
Examen de licenţă 5 
Total 50 

                     Total program de studii                                               180   
**- inclusiv teză de an 
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Regulamentul de examinare, evaluare şi notare – Programul de studii prevede 
următoarele tipuri şi forme de evaluare a cunoştinţelor, capacităţilor teoretice şi a 
deprinderilor practice: 

- evaluare periodică pe parcursul întregului semestru la lucrările practice şi de 
laborator, tezelor de an în scopul estimării competenţelor specifice şi instrumentale; 

- evaluare intermediară în semestru la fiecare unitate de curs, în scopul 
stabilirii nivelului şi ritmului de acumulare a cunoştinţelor de către studenţi; 

- evaluarea stagiilor de practică în scopul aprecierii competenţelor sistemice; 
- evaluarea finală semestrială menită să aprecieze gradul de însuşire a unităţii de curs. 

 
Cerinţele de absolvire – Examen de licenţă (2 probe, teză de licenţă), care se 
organizează şi se desfăşoară în conformitate cu actele normative în vigoare şi se 
realizează într-o singură sesiune la finele ultimului semestru al studiilor de licenţă.  

Se admit la examenul de licenţă, studenţii care au realizat integral programul de 
studii şi au acumulat 175 credite ECTS obligatorii pentru acest program.  

Teza de licenţă constituie o investigaţie sistematică din domeniul marketing şi logistică, 
utilizând studiul critic al problemei. Ea implică formularea de idei sau arii de cercetare 
calitative (finalităţi explorative, colectare de date şi analiza lor) sau cantitative (ipoteze 
demonstrabile experimental). Studentul care a realizat o teză de licenţă va fi capabil: 

- să plaseze noile informaţii şi interpretări în contextul unei unităţi de curs / modul; 
- să demonstreze înţelegere pentru structura de ansamblu al domeniului 

ştiinţe economice şi conexiunile dintre componentele sale; 
- să implementeze metodele de analiză critică şi de dezvoltare a teoriilor; 
- să aprecieze calitatea unei activităţi de cercetare din domeniul de formare 

profesională – marketing şi logistică; 
- să aplice modalităţi de testare experimentală şi observaţională a teoriilor 

ştiinţifice; 
- să argumenteze şi modul de rezolvare a problemelor în cadrul domeniului 

ştiinţe economice; 
- să demonstreze capacităţi necesare pentru realizarea unei cercetări cu un 

grad sporit de autonomie; 
- să adapteze mesajul profesional la diverse medii socio-culturale. 
Pentru certificarea componentelor examenului de licenţă nu se utilizează 

zecimi în notare, iar nota minimă de promovare este „5”.  
Probele examenului de licenţă se susţin în scris sau oral, în funcţie de decizia 

universităţii. Subiectele sunt aduse la cunoştinţa studenţilor cu o lună înaintea 
susţinerii primei probe. 

Susţinerea tezei de licenţă are loc în şedinţa deschisă a comisiei pentru 
examenul de licenţă. Rezultatele se comunică studenţilor în aceeaşi zi după şedinţă 
comisiei pentru examenul de licenţă. 
 
Forma de instruire (învăţământ) – zi, frecvenţă redusă 
 
Administrator de program – Doctor, profesor universitar P. Tomiţa 
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Programul 363.1 Business şi administrare 
 

Descrierea generală 
 

Calificarea acordată – Licenţiat în ştiinţe economice. 
 

Nivelul de calificare – 6 EQF (Cadrul European al Calificărilor). 
 

Condiţii speciale de admitere – Deţinerea diplomei de: 
- bacalaureat; 
- studii medii de specialitate; 
- studii superioare. 

 
Aranjamente speciale de recunoaştere a instruirii anterioare – Recunoaştere 
formală care presupune acordarea unui statut oficial deprinderilor şi competenţelor 
demonstrate de solicitant prin acordarea certificatului (actului de studii) respectiv.  

 

Cerinţele şi regulamentele calificării – Calificarea se acordă studentului care: 
- demonstrează cunoştinţe avansate în domeniul ştiinţelor economice; 
- poate aplica cunoştinţele obţinute în domeniul de formare profesională - 

business şi administrare; 
- demonstrează capacitatea de a argumenta şi a soluţiona problemele din dome-

niul business şi administrare; 
- are abilitatea de a colecta, interpreta şi analiza date relevante din domeniul 

business şi administrare, precum şi de a–şi expune raţionamentele în baza 
aspectelor relevante de ordin social, ştiinţific sau etic; 

- poate comunica informaţii, idei, probleme şi soluţii atât audienţilor de 
specialişti, cât şi de non-specialişti; 

- şi-a dezvoltat abilitatea de a învăţa, care este necesară de a-şi continua studiile 
cu un grad sporit de autoinstruire. 

Specialistul în business şi administrare va avea o pregătire teoretică şi practică 
pentru activitatea cu succes în întregul spectrul al producţiei agricole şi agroalimentare, 
în sistemul economic şi managerial al ţării: organizarea activităţii manageriale a 
unităţilor agricole şi agroalimentare, studierea pieţei interne şi externe, marketing, relaţii 
juridice, relaţii economice internaţionale, informatica. 
 
Profilul programului – Economie. 

  
Rezultatele cheie ale instruirii – Programul oferit permite obţinerea de către 
student a următoarelor competenţe: 

 
Cunoştinţe: 
- Bazele teoretice ale ştiinţelor socio-umanistice, agronomice, matematice; 
- Normele etice şi de drept care reglează relaţiile între oameni, om-societate, 

om-mediul înconjurător; 
- Bazele analizei matematice, statistice şi interacţiunii proceselor economice şi sociale; 
- Procesele şi fenomenele ce au loc în natură, metodele modeme de cunoaştere a 

naturii la nivelul necesar pentru îndeplinirea funcţiilor profesionale; 
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- Bazele educaţiei fizice şi modul sănătos de viaţă; 
- Esenţa şi importanţa socială a viitoarei profesii; 
- Bazele teoretice ale formării businessului şi mecanismele de dirijare a lui; 
- Elementele de bază ale disciplinelor teoretice în volumul necesar pentru a înţelege 

fenomenele şi procesele economice, planificarea, analiza economică, contabilitate, 
psihologie şi sociologie managerială, iniţierea şi dezvoltarea afacerilor; 

- Caracteristica tehnică de exploatare a calculatoarelor pentru culegerea, 
transmiterea şi prelucrarea informaţiei economice şi manageriale; 

- Bazele legislaţiei în vigoare, organizării muncii de conducere; 
- Sistemele de conducere în unităţile agricole din ţările dezvoltate ale lumii; 
- Bazele teoretice şi problemele practice de management internaţional, cores-

pondenţă de afaceri, tehnici de comunicare şi negociere în afaceri. 
 

Capacităţi: 
- Analiza problemelor şi proceselor social-economice semnificative; 
- Aplicarea normelor etice şi juridice la elaborarea proiectelor sociologice şi sociale; 
- Organizarea muncii individuale, utilizarea metodelor contemporane de 

culegere, păstrare şi prelucrare a informaţiei necesare; 
- Acumularea cunoştinţelor noi folosind tehnologii moderne informaţionale; 
- Comunicarea într-o limbă străină pe teme generale, citirea literaturii pe 

specialitate în scopul culegerii informaţiei (fără dicţionar), traducerea literaturii 
pe specialitate (cu dicţionar); 

- Realizarea programelor de dezvoltare a organizaţiei, planului de afaceri, 
programelor de producţie; 

- Aplicarea metodelor de protecţie a muncii la efectuarea proceselor economice, 
tehnice şi tehnologice; 

- Organizarea măsurilor ecologice şi de protecţie a mediului ambiant în unităţile 
de ramură, 

- Comunicare eficientă, relaţii reciproce avantajoase cu partenerii locali şi internaţionali; 
- Elaborarea şi perfecţionarea statutului, regulamentelor despre subdiviziuni (servicii 

funcţionale), instrucţiunilor de serviciu ale lucrătorilor de conducere; 
- Elaborarea şi aprecierea cerinţelor faţă de calităţile subalternilor; 
- Organizarea, desfăşurarea şi finalizarea şedinţelor; 
- Preîntâmpinarea şi soluţionarea situaţiilor de conflict în colectivele de muncă; 
- Analiza şi perfecţionarea folosirii timpului de muncă al personalului; 
- Planificarea lucrului personal şi al subalternelor; 
- Organizarea ţinerii lucrărilor de secretariat; 
- Distribuirea eficientă a obiectivelor şi sarcinilor de lucru subalternilor şi 

organizarea muncii lor; 
- Determinarea eficienţei activităţii cadrelor aflate în subordine. 

Programul include 55 unităţi de curs, grupate în următoarele componente: 
1. fundamentală – F - (40 credite, 9 unităţi de curs) - acumularea de către 

studenţi a cunoştinţelor de bază şi a informaţiei necesare pentru asimilarea 
cunoştinţelor în domeniul de formare profesională – business şi administrare; 

2. de formare a abilităţilor şi competenţelor generale – G - (16 credite, 6 unităţi de 
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curs); de orientare socio-umanistă – U - (20 credite, 7 unităţi de curs) - cultivarea la viitorul 
specialist a deprinderilor de a învăţa, cerceta, analiza, expune, comunica efectiv oral şi în 
scris, inclusiv prin intermediul tehnologiilor informaţionale în domeniul de formare 
profesională – business şi administrare şi în diverse contexte culturale, precum şi formarea 
unui orizont larg de cultură juridică, filozofică, politologică, sociologică, psihologică şi 
economică, care i-ar permite să-şi asume responsabilităţile vieţii într-o societate liberă şi să 
se poată adapta operativ şi eficient la modificările ce au loc în societate; 

3. de orientare spre: specializare – S (79 credite, 23 unităţi de curs inclusiv: 
opţionale 23 credite, 12 unităţi de curs; 2 stagii de practică, 15 credite); masterat – M 
(20 credite, 10 unităţi de curs opţionale) - realizează obiective formative, asigură 
asimilarea de cunoştinţe la nivel ştiinţific şi creator contemporan, orientate spre 
formarea identităţii profesionale a studentului. 

 
Profilurile de angajare a absolvenţilor (exemplificarea lor) – Specialistul în business şi 
administrare va fi apt să activeze în întreprinderi publice şi private: exploataţii agricole, 
unităţi agroalimentare, centre de extensiune, consultanţe şi servicii, în organele de 
control ale statului, ocupând funcţiile conform Clasificatorului Ocupaţiilor în vigoare. 

 

Accesul la studii în continuare – Deţinătorii diplomei de licenţă în domeniul 
business şi administrare pot: 
- urma studiile de masterat; 
- urma un alt program de licenţă; 
- avea oportunităţi L.L.L. 

 

Diagrama structurală a programului cu indicarea creditelor la învăţământul de zi 
Anul 1  

Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

F.01.O.01 Microeconomie 6 
F.01.O.02 Matematică 4 
G.01.O.03 Informatică 4 
F.01.O.04 Geografie economică a agriculturii mondiale 4 
F.01.O.05 Tehnologii în fitotehnie 4 
F.01.O.06 Tehnologii în zootehnie 4 
G.01.O.07 Limbi străine -1 4 
G.01.O.08 Educaţie fizică* - 
F.02.O.09 Macroeconomie 6 
F.02.O.10 Matematică aplicată în economie 4 
S.02.O.11 Economie agrară 4 
F.02.O.12 Baze de date 4 
F.02.O.13 Tehnologii în horticultură 4 
G.02.O.14 Limbi străine - 2 4 
U.02.O.15 Etica profesională 4 
G.02.O.16 Educaţie fizică* - 
 Total 60 
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Anul 2  

Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

U.03.O.17 Doctrine economice 4 
S. 03.O.18 Contabilitate 4 
S. 03.O.19 Statistică 4 
U.03.A.20 Drept economic 
U.03.A.21 Bazele statului şi dreptului 4 

S.03.O.22 Management general** 6 
S.03.O.23 Management tehnologic în agricultură  5 
S.03.A.24 Sisteme informaţionale în administrarea afacerilor 
S.03.A.25 Programe informatice în administrarea afacerilor 3 

S.04.O.26 Psihologia şi sociologia managerială 5 
U.04.A.27 Ştiinţe filozofice 
U.04.A.28 Ştiinţe politice 4 

U.04.O.29 Integrare economică europeană 4 
S.04.A.30 Managementul afacerilor 
S.04.A.31 Economia Moldovei 4 

S.04.O.32 Planul business 5 
S.04.O.33 Agromarketing  4 
S.04.O.34 Finanţele unităţilor agricole 4 
 Total  60 

 
Anul 3  

Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

S.05.O.35 Practică de producţie 8 
M.05.A.36 Analiza economico-financiară a unităţilor agricole 
M.05.A.37 Analiza rapoartelor financiare 5 

S.05.A.38 Managementul unităţilor agricole 
S.05.A.39 Managementul întreprinderilor agroalimentare 5 

S.05.A.40 Managementul calităţii 
S.05.A.41 Monedă şi credit 4 

M.05.A.42 Management financiar 
M.05.A.43 Consultanţă şi inovaţie 5 

M.05.A.44 Econometrie 
M.05.A.45 Modelarea proceselor economice în agricultură 3 

S.06.A.46 Managementul aprovizionării şi vânzărilor 
S.06.A.47 Economia comerţului 4 

M.06.A.48 Politica agricolă a Uniunii Europene 
M.06.A.49 Politica agrară a Republicii Moldova 3 

S.06.A.50 Management internaţional 
S.06.A.51 Management strategic 3 
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M.06.A.52 Managementul administrării publice 
M.06.A.53 Managementul serviciilor 4 

G.06.O.54 Tehnici de comunicare şi negociere în afaceri 4 
S.06.O.55 Practica de licenţă 7 
 Examen de licenţă 5 
 Total  60 

 Total program de studii    180 
*- extracurricular 
**- inclusiv teză de an 

 
Diagrama structurală a programului cu indicarea creditelor la învăţământul cu 

frecvenţă redusă 
 

Anul 1  

Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

Microeconomie 6 
Matematică 4 
Informatică 4 
Geografie economică a agriculturii mondiale 4 
Tehnologii în fitotehnie 4 
Tehnologii în zootehnie 4 
Limbi străine - 1 4 
Macroeconomie 6 
Matematică aplicată în economie 4 
Total 40 

 
Anul 2  

Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

Economie agrară 4 
Baze de date  4 
Tehnologii în horticultură 4 
Limbi străine - 2 4 
Etică profesională 4 
Doctrine economice 4 
Contabilitate 4 
Statistică 4 
Drept economic 
Bazele statului şi dreptului 4 

Management general** 6 
Sisteme informaţionale în administrarea afacerilor 
Programe informatice în administrarea afacerilor 3 

Total  45 
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Anul 3  
Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 

ECTS 
Management tehnologic în agricultură  5 
Psihologia şi sociologia managerială 5 
Ştiinţe filozofice 
Ştiinţe politice 4 

Integrare economică europeană 4 
Managementul afacerilor 
Economia Moldovei 4 

Planul business 5 
Agromarketing  4 
Finanţele unităţilor agricole 4 
Analiza economico-financiară a unităţilor agricole 
Analiza rapoartelor financiare 5 

Managementul unităţilor agricole 
Managementul întreprinderilor agroalimentare 5 

Total 45 
 

Anul 4  
Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 

ECTS 
Managementul calităţii 
Monedă şi credit 4 

Management financiar 
Consultanţă şi inovaţie 5 

Econometrie 
Modelarea proceselor economice în agricultură 3 

Managementul aprovizionării şi vânzărilor  
Economia comerţului 4 

Politica agricolă a Uniunii Europene  
Politica agrară a Republicii Moldova 

3 
 

Managementul internaţional  
Managementul strategic 

3 
 

Managementul administrării publice  
Managementul serviciilor 4 

Tehnici de comunicare şi negociere în afaceri  4 
Practică de specializare 15 
Examen de licenţă 5 
Total 50 

                     Total program de studii                                               180   
**- inclusiv teză de an 
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Regulamentul de examinare, evaluare şi notare – Programul de studii prevede 
următoarele tipuri şi forme de evaluare a cunoştinţelor, capacităţilor teoretice şi a 
deprinderilor practice: 
- evaluare periodică pe parcursul întregului semestru la lucrările practice şi de 

laborator, tezelor de an în scopul estimării competenţelor specifice şi instrumentale; 
- evaluare intermediară în semestru la fiecare unitate de curs, în scopul stabilirii 

nivelului şi ritmului de acumulare a cunoştinţelor de către studenţi; 
- evaluarea stagiilor de practică în scopul aprecierii competenţelor sistemice; 
- evaluarea finală semestrială menită să aprecieze gradul de însuşire a unităţii de curs. 
 
Cerinţele de absolvire – Examen de licenţă (2 probe, teză de licenţă), care se 
organizează şi se desfăşoară în conformitate cu actele normative în vigoare şi se 
realizează într-o singură sesiune la finele ultimului semestru al studiilor de licenţă.  

Se admit la examenul de licenţă, studenţii care au realizat integral programul de 
studii şi au acumulat 175 credite ECTS obligatorii pentru acest program.  

Teza de licenţă constituie o investigaţie sistematică din domeniul – business 
şi administrare, utilizând studiul critic al problemei. Ea implică formularea de idei 
sau arii de cercetare calitative (finalităţi explorative, colectare de date şi analiza lor) 
sau cantitative (ipoteze demonstrabile experimental). Studentul care a realizat o 
teză de licenţă va fi capabil: 
- să plaseze noile informaţii şi interpretări în contextul unei unităţi de curs / modul; 
- să demonstreze înţelegere pentru structura de ansamblu al domeniului ştiinţe 

economice şi conexiunile dintre componentele sale; 
-  să implementeze metodele de analiză critică şi de dezvoltare a teoriilor; 
- să aprecieze calitatea unei activităţi de cercetare din domeniul de formare 

profesională – – business şi administrare; 
- să aplice modalităţi de testare experimentală şi observaţională a teoriilor 

ştiinţifice; 
- să argumenteze şi modul de rezolvare a problemelor în cadrul domeniului 

ştiinţe economice; 
- să demonstreze capacităţi necesare pentru realizarea unei cercetări cu un grad 

sporit de autonomie; 
- să adapteze mesajul profesional la diverse medii socio-culturale. 

Pentru certificarea componentelor examenului de licenţă nu se utilizează 
zecimi în notare, iar nota minimă de promovare este „5”.  

Probele examenului de licenţă se susţin în scris sau oral, în funcţie de decizia 
universităţii. Subiectele sunt aduse la cunoştinţa studenţilor cu o lună înaintea 
susţinerii primei probe. 

Susţinerea tezei de licenţă are loc în şedinţa deschisă a comisiei pentru 
examenul de licenţă. Rezultatele se comunică studenţilor în aceeaşi zi după şedinţă 
comisiei pentru examenul de licenţă. 
 

Forma de instruire (învăţământ) – zi, frecvenţă redusă 
 

Administrator de program – Doctor, profesor universitar P. Tomiţa 
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Programul 363.2 Achiziţii 
 

Descrierea generală 
 

Calificarea acordată – Licenţiat în ştiinţe economice. 
 
Nivelul de calificare – 6 EQF (Cadrul European al Calificărilor). 
 
Condiţii speciale de admitere – Deţinerea diplomei de: 

- bacalaureat; 
- studii medii de specialitate; 
- studii superioare. 

 
Aranjamente speciale de recunoaştere a instruirii anterioare – Recunoaştere 
formală care presupune acordarea unui statut oficial deprinderilor şi competenţelor 
demonstrate de solicitant prin acordarea certificatului (actului de studii) respectiv.  

 
Cerinţele şi regulamentele calificării – Calificarea se acordă studentului care: 

- demonstrează cunoştinţe avansate în domeniul ştiinţelor economice; 
- poate aplica cunoştinţele obţinute în domeniul de formare profesională - 

business şi administrare; 
- demonstrează capacitatea de a argumenta şi a soluţiona problemele din 

domeniul achiziţiilor; 
- are abilitatea de a colecta, interpreta şi analiza date relevante din domeniul 

achiziţiilor, precum şi de a–şi expune raţionamentele în baza aspectelor relevante 
de ordin social, ştiinţific sau etic; 

- poate comunica informaţii, idei, probleme şi soluţii atât audienţilor de 
specialişti, cât şi de non-specialişti; 

- şi-a dezvoltat abilitatea de a învăţa, care este necesară de a-şi continua 
studiile cu un grad sporit de autoinstruire. 

Specialistul în achiziţii va avea o pregătire teoretică şi practică pentru a activa 
cu succes în cadrul întreprinderilor (centrelor) de certificare, achiziţionare, păstrare, 
prelucrare şi comercializare a produselor agricole şi agroalimentare, elaborarea 
programelor de activitate, dezvoltării relaţiilor economice cu producătorii 
autohtoni, studierea pieţelor de desfacere, atît interne, cât şi externe, respectării 
standardelor naţionale şi internaţionale la produsele agricole şi agroalimentare. 
 
Profilul programului – Economie. 

 
Rezultatele cheie ale instruirii – Programul oferit permite obţinerea de către 
student a următoarelor competenţe: 
Cunoştinţe: 

- Bazele teoretice ale ştiinţelor socio-umaniste şi economice; 
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- Normele etice şi de drept care reglează relaţiile între oameni, om-societate, 
om-mediu înconjurător; 

- Bazele analizei matematice, statistice şi interacţiunii proceselor economice 
şi sociale; 

- Procesele şi fenomenele ce au loc în natură, metodele moderne de cunoaştere a 
naturii la nivelul necesar pentru îndeplinirea funcţiilor profesionale; 

- Tehnologii informaţionale moderne; 
- Bazele educaţiei fizice şi modul sănătos de viaţă; 
- Bazele agriculturii; 
- Esenţa şi importanţa socială a viitoarei profesii; 
- Structura şi tendinţele dezvoltării economiei pe plan mondial şi naţional; 
- Bazele teoretice ale formării şi utilizării businessului şi mecanismele de 

dirijare a lui; 
- Bazele teoretice ale planificării şi organizării achiziţiilor produselor 

agroalimentare, a logisticii mărfurilor; 
- Tehnicile de achiziţionare, păstrare şi vînzare a produselor agricole şi 

agroalimentare; 
- Mecanismul de funcţionare a bursei de mărfuri; 
- Esenţa standardizării şi metrologiei în agricultură; 
- Particularităţile managementului în întreprinderile de achiziţii. 

 
Capacităţi: 

- Analiza problemelor şi proceselor social-economice semnificative; 
- Aplicarea normelor etice şi juridice la achiziţionarea, păstrarea, prelucrarea 

şi comercializarea produselor agricole şi agroalimentare; 
- Organizarea muncii individuale, utilizarea metodelor computerizate de 

culegere, păstrare şi prelucrare a informaţiei; 
- Folosirea tehnologiilor moderne informaţionale; 
- Comunicarea într-o limbă străină pe teme generale, citirea literaturii pe 

specialitate în scopul culegerii informaţiei (fără dicţionar), traducerea literaturii pe 
specialitate (cu dicţionar); 

- Analiza factorilor care influenţează asupra activităţii şi dezvoltării pieţei 
autohtone şi internaţionale; 

- Elaborarea business-planului în domeniul achiziţiilor, păstrării, prelucrării 
şi comercializării produselor agricole şi agroalimentare; 

- Planificarea şi organizarea includerii unităţilor de achiziţii, păstrare şi 
prelucrare a produselor agricole în activitatea investiţională, de asigurare, vamală, 
standardizare şi metrologie; 

- Promovarea vânzărilor, produselor, serviciilor; 
- Aplicarea metodelor de protecţie a muncii la efectuarea proceselor 

tehnologice; 
- Comunicarea eficientă, discuţii, conversaţii, relaţii reciproc avantajoase cu 

partenerii locali şi internaţionali. 
 Programul include 55 unităţi de curs, grupate în următoarele componente: 
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1. fundamentală – F - (40 credite, 9 unităţi de curs) - acumularea de către 
studenţi a cunoştinţelor de bază şi a informaţiei necesare pentru asimilarea 
cunoştinţelor în domeniul de formare profesională – business şi administrare; 

2. de formare a abilităţilor şi competenţelor generale – G - (16 credite, 6 unităţi de 
curs); de orientare socio-umanistă – U - (20 credite, 7 unităţi de curs) - cultivarea la 
viitorul specialist a deprinderilor de a învăţa, cerceta, analiza, expune, comunica 
efectiv oral şi în scris, inclusiv prin intermediul tehnologiilor informaţionale în 
domeniul de formare profesională – business şi administrare şi în diverse contexte 
culturale, precum şi formarea unui orizont larg de cultură juridică, filozofică, 
politologică, sociologică, psihologică şi economică, care i-ar permite să-şi asume 
responsabilităţile vieţii într-o societate liberă şi să se poată adapta operativ şi eficient la 
modificările ce au loc în societate; 

3. de orientare spre: specializare – S (79 credite, 23 unităţi de curs inclusiv: 
opţionale 23 credite, 12 unităţi de curs; 2 stagii de practică, 15 credite); masterat – M 
(20 credite, 10 unităţi de curs opţionale) - realizează obiective formative, asigură 
asimilarea de cunoştinţe la nivel ştiinţific şi creator contemporan, orientate spre 
formarea identităţii profesionale a studentului. 

 
Profilurile de angajare a absolvenţilor (exemplificarea lor) – Specialistul în achiziţii 
va fi apt să activeze în calitate de economist în întreprinderile (centrele) de certificare, 
achiziţionare, păstrare, prelucrare şi comercializare a produselor agroalimentare, burse 
de mărfuri, fonduri investiţionale, holdinguri şi centre de prestare a serviciilor, ocupând 
funcţiile conform Clasificatorului Ocupaţiilor în vigoare. 

 
Accesul la studii în continuare – Deţinătorii diplomei de licenţă în domeniul 
achiziţiilor pot: 
- urma studiile de masterat; 
- urma un alt program de licenţă; 
- avea oportunităţi L.L.L. 

 
Diagrama structurală a programului cu indicarea creditelor 

Anul 1  
Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 

ECTS 
F.01.O.01 Microeconomie 6 
F.01.O.02 Matematică 4 
G.01.O.03 Informatică 4 
F.01.O.04 Geografie economică a agriculturii mondiale 4 
F.01.O.05 Tehnologii în fitotehnie 4 
F.01.O.06 Tehnologii în zootehnie 4 
G.01.O.07 Limbi străine -1 4 
G.01.O.08 Educaţie fizică* - 
F.02.O.09 Macroeconomie 6 
F.02.O.10 Matematică aplicată în economie 4 
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S.02.O.11 Economie agrară 4 
F.02.O.12 Baze de date 4 
F.02.O.13 Tehnologii în horticultură 4 
G.02.O.14 Limbi străine - 2 4 
U.02.O.15 Etica profesională 4 
G.02.O.16 Educaţie fizică* - 
 Total 60 

 
Anul 2  

Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

U.03.O.17 Doctrine economice 4 
S. 03.O.18 Contabilitate 4 
S. 03.O.19 Statistică 4 
U.03.A.20 Drept economic 
U.03.A.21 Bazele statului şi dreptului 4 

S.03.O.22 Economia achiziţiilor** 6 
S.03.O.23 Logistica mărfurilor 5 
M.03.A.24 Sisteme informaţionale în afaceri 
M.03.A.25 Programe informatice în afaceri 3 

S.04.O.26 Expertiza mărfurilor 6 
U.04.A.27 Ştiinţe filozofice 
U.04.A.28 Ştiinţe politice 4 

U.04.O.29 Integrare economică europeană 4 
S.04.A.30 Tehnici de vânzare 
S.04.A.31 Economia comerţului 4 

S.04.O.32 Managementul unităţilor agricole 4 
S.04.O.33 Agromarketing 4 
S.04.O.34 Finanţele unităţilor agricole 4 
 Total  60 

 
Anul 3  

Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

S.05.O.35 Practică de producţie 8 
M.05.A.36 Analiza economico-financiară a unităţilor agricole 
M.05.A.37 Analiza rapoartelor financiare 5 

M.05.A.38 Planificarea şi organizarea achiziţiilor produselor agroalimentare  
M.05.A.39 Standardizare şi metrologie în agricultură 5 

M.05.A.40 Merceologia produselor agricole 
M.05.A.41 Certificarea şi codificarea calităţii mărfurilor 4 

S.05.A.42 Preţuri şi tarife 
S.05.A.43 Burse şi tehnici bursiere 5 
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M.05.A.44 Econometrie 
M.05.A.45 Modelarea proceselor economice în agricultură 3 

S.06.A.46 Proceduri de achiziţii publice 
S.06.A.47 Comerţ electronic 4 

S.06.A.48 Tehnici de achiziţionare a produselor agroalimentare 
S.06.A.49 Tehnica achiziţionării animalelor,lânii,pielii şi blănurilor 4 

S.06.A.50 Gestiunea stocurilor 
S.06.A.51 Estetica şi designul mărfurilor 3 

S.06.A.52 Achiziţii de servicii 
S.06.A.53 Corespondenţa comercială 3 

G.06.O.54 Tehnici de comunicare şi negociere în afaceri 4 
S.06.O.55 Practica de licenţă 7 
 Examen de licenţă 5 
 Total  60 

 Total program de studii     180 
*- extracurricular 
**- inclusiv teză de an 
 
Regulamentul de examinare, evaluare şi notare – Programul de studii prevede 
următoarele tipuri şi forme de evaluare a cunoştinţelor, capacităţilor teoretice şi a 
deprinderilor practice: 

- evaluare periodică pe parcursul întregului semestru la lucrările practice şi de 
laborator, tezelor de an în scopul estimării competenţelor specifice şi instrumentale; 

- evaluare intermediară în semestru la fiecare unitate de curs, în scopul 
stabilirii nivelului şi ritmului de acumulare a cunoştinţelor de către studenţi; 

- evaluarea stagiilor de practică în scopul aprecierii competenţelor sistemice; 
- evaluarea finală semestrială menită să aprecieze gradul de însuşire a unităţii 

de curs. 
 
Cerinţele de absolvire – Examen de licenţă (2 probe, teză de licenţă), care se 
organizează şi se desfăşoară în conformitate cu actele normative în vigoare şi se 
realizează într-o singură sesiune la finele ultimului semestru al studiilor de licenţă.  

Se admit la examenul de licenţă, studenţii care au realizat integral programul de 
studii şi au acumulat 175 credite ECTS obligatorii pentru acest program.  

Teza de licenţă constituie o investigaţie sistematică din domeniul achiziţiilor, 
utilizând studiul critic al problemei. Ea implică formularea de idei sau arii de 
cercetare calitative (finalităţi explorative, colectare de date şi analiza lor) sau 
cantitative (ipoteze demonstrabile experimental). Studentul care a realizat o teză de 
licenţă va fi capabil: 

- să plaseze noile informaţii şi interpretări în contextul unei unităţi de curs / 
modul; 

- să demonstreze înţelegere pentru structura de ansamblu al domeniului 
ştiinţe economice şi conexiunile dintre componentele sale; 

-  să implementeze metodele de analiză critică şi de dezvoltare a teoriilor; 
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- să aprecieze calitatea unei activităţi de cercetare din domeniul de formare 
profesională – business şi administrare; 

- să aplice modalităţi de testare experimentală şi observaţională a teoriilor 
ştiinţifice; 

- să argumenteze şi modul de rezolvare a problemelor în cadrul domeniului 
ştiinţe economice; 

- să demonstreze capacităţi necesare pentru realizarea unei cercetări cu un 
grad sporit de autonomie; 

- să adapteze mesajul profesional la diverse medii socio-culturale. 
Pentru certificarea componentelor examenului de licenţă nu se utilizează 

zecimi în notare, iar nota minimă de promovare este „5”.  
Probele examenului de licenţă se susţin în scris sau oral, în funcţie de decizia 

universităţii. Subiectele sunt aduse la cunoştinţa studenţilor cu o lună înaintea 
susţinerii primei probe. 

Susţinerea tezei de licenţă are loc în şedinţa deschisă a comisiei pentru 
examenul de licenţă. Rezultatele se comunică studenţilor în aceeaşi zi după şedinţă 
comisiei pentru examenul de licenţă. 
 
Forma de instruire (învăţământ) – zi 
 
Administrator de program – Doctor, profesor universitar P. Tomiţa 
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Programul 364.1 Finanţe şi bănci 
 

Descrierea generală 
 

Calificarea acordată – Licenţiat în ştiinţe economice. 
 

Nivelul de calificare – 6 EQF (Cadrul European al Calificărilor). 
 

Condiţii speciale de admitere – Deţinerea diplomei de: 
- bacalaureat; 
- studii medii de specialitate; 
- studii superioare. 

 

Aranjamente speciale de recunoaştere a instruirii anterioare – Recunoaştere 
formală care presupune acordarea unui statut oficial deprinderilor şi competenţelor 
demonstrate de solicitant prin acordarea certificatului (actului de studii) respectiv.  

 

Cerinţele şi regulamentele calificării – Calificarea se acordă studentului care: 
- demonstrează cunoştinţe avansate în domeniul ştiinţelor economice; 
- poate aplica cunoştinţele obţinute în domeniul de formare profesională – finanţe; 
- demonstrează capacitatea de a argumenta şi a soluţiona problemele din 

domeniul finanţe şi bănci; 
- are abilitatea de a colecta, interpreta şi analiza date relevante din domeniul 

finanţe şi bănci, precum şi de a-şi expune raţionamentele în baza aspectelor 
relevante de ordin social, ştiinţific sau etic; 

- poate comunica informaţii, idei, probleme şi soluţii atât audienţilor de 
specialişti, cât şi de non-specialişti; 

- şi-a dezvoltat abilitatea de a învăţa, care este necesară de a-şi continua 
studiile cu un grad sporit de autoinstruire. 

Specialistul în finanţe şi bănci va avea o pregătire teoretică şi practică pentru a 
activa cu succes în domeniul întregului spectru al activităţii financiare: planificării, 
evidenţei, auditului şi raportului financiar privitor la activitatea economico-financiară a 
unităţilor agricole, managementului finanţării unităţilor agricole şi relaţiilor cu banca şi 
trezoreria; organizării reglării monetare şi creditare, planificării şi organizării participării 
unităţilor agricole în activitatea investiţională, de asigurare şi piaţa hârtiilor de valoare; 
relaţiilor economice internaţionale, informaticii. 

 

Profilul programului – Economie. 
 

Rezultatele cheie ale instruirii – Programul oferit permite obţinerea de către 
student a următoarelor competenţe: 
Cunoştinţe: 

- Bazele teoretice ale ştiinţelor socio-umaniste şi economice; 
- Normele etice şi de drept care reglează relaţiile între oameni, om-societate, 

om-mediu înconjurător; 
- Bazele analizei matematice, statistice şi interacţiunii proceselor economice şi sociale; 
- Procesele şi fenomenele ce au loc în natură, metodele moderne de cunoaştere a 

naturii la nivelul necesar pentru îndeplinirea funcţiilor profesionale; 
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- Tehnologii informaţionale moderne; 
- Bazele educaţiei fizice şi modul sănătos de viaţă; 
- Bazele agriculturii; 
- Esenţa şi importanţa socială a viitoarei profesii; 
- Structura şi tendinţele dezvoltării economico-financiare pe plan mondial şi 

naţional; 
- Bazele teoretice ale formării şi utilizării bugetului public şi mecanismul de 

dirijare a datoriei de stat; 
- Bazele teoretice ale organizării reglării sistemului monetar şi de creditare; 
- Activitatea bancară, de impozitare şi asigurare, piaţa hîrtiilor de valoare; 
- Esenţa funcţionării fondurilor extrabugetare; 
- Planificarea, evidenţa, auditul şi raportul financiar a activităţii economico-

financiare al unităţilor agricole; 
- Particularităţile managementului finanţării unităţilor agricole; 
- Activitatea investiţională a unităţilor agricole. 

 
Capacităţi: 

-  Analiza problemelor şi proceselor social-economice semnificative; 
- Aplicarea normelor etice şi juridice la elaborarea proiectelor sociologice şi sociale; 
- Organizarea muncii individuale, utilizarea metodelor computerizate de 

culegere, păstrare şi prelucrare a informaţiei necesare; 
- Acumularea cunoştinţelor noi folosind tehnologii moderne informaţionale; 
- Comunicarea într-o limbă străină pe teme generale, citirea literaturii pe 

specialitate în scopul culegerii informaţiei (fără dicţionar), traducerea literaturii pe 
specialitate (cu dicţionar); 

- Analiza factorilor care influenţează asupra activităţii economico-financiare 
pe plan mondial şi naţional şi legătura lor cu alte procese ce au loc în societate; 

- Planificarea evidenţei, auditului şi raportului financiar privitor la activitatea 
economico-financiară a unităţilor agricole; 

- Organizarea şi managementul finanţării unităţilor agricole şi relaţiile cu 
banca şi trezoreria, aspectele juridice; 

- Organizarea reglării monetare şi creditare, efectuarea legăturilor dintre diferite 
componente ale circuitului monetar şi a bunurilor unităţilor agricole; 

- Realizarea programelor de activitate financiară, planului de afaceri; 
- Aplicarea metodelor de protecţie a muncii la efectuarea proceselor tehnologice; 
- Comunicarea eficientă, discuţii, conversaţii, relaţii reciproc avantajoase cu 

partenerii locali şi internaţionali. 
Programul include 55 unităţi de curs, grupate în următoarele componente: 
1. fundamentală – F - (40 credite, 9 unităţi de curs) - acumularea de către 

studenţi a cunoştinţelor de bază şi a informaţiei necesare pentru asimilarea 
cunoştinţelor în domeniul de formare profesională – finanţe şi bănci; 

2. de formare a abilităţilor şi competenţelor generale – G - (16 credite, 6 unităţi de 
curs); de orientare socio-umanistă – U - (20 credite, 7 unităţi de curs) - cultivarea la viitorul 
specialist a deprinderilor de a învăţa, cerceta, analiza, expune, comunica efectiv oral şi în 
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scris, inclusiv prin intermediul tehnologiilor informaţionale în domeniul de formare 
profesională – finanţe şi bănci în diverse contexte culturale, precum şi formarea unui 
orizont larg de cultură juridică, filozofică, politologică, sociologică, psihologică şi 
economică, care i-ar permite să-şi asume responsabilităţile vieţii într-o societate liberă şi să 
se poată adapta operativ şi eficient la modificările ce au loc în societate; 

3. de orientare spre: specializare – S (79 credite, 23 unităţi de curs inclusiv: 
opţionale 23 credite, 12 unităţi de curs; 2 stagii de practică, 15 credite); masterat – M 
(20 credite, 10 unităţi de curs opţionale) - realizează obiective formative, asigură 
asimilarea de cunoştinţe la nivel ştiinţific şi creator contemporan, orientate spre 
formarea identităţii profesionale a studentului. 
Profilurile de angajare a absolvenţilor (exemplificarea lor) – Specialistul în finanţe şi 
bănci va fi apt să activeze în instituţii şi servicii publice şi private, bănci, burse de valori, 
fonduri investiţionale, companii financiare şi de asigurări, structuri economico-financiare 
ale unităţilor agricole; centre de extensiune, consultaţii şi servicii, ocupând funcţiile 
conform Clasificatorului Ocupaţiilor în vigoare. 

 
Accesul la studii în continuare – Deţinătorii diplomei de licenţă în domeniul 
finanţe şi bănci pot: 
- urma studiile de masterat; 
- urma un alt program de licenţă; 
- avea oportunităţi L.L.L. 

 
Diagrama structurală a programului cu indicarea creditelor la învăţământul de zi 

Anul 1  

Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

F.01.O.01 Microeconomie 6 
F.01.O.02 Matematică 4 
G.01.O.03 Informatică 4 
F.01.O.04 Geografie economică a agriculturii mondiale 4 
F.01.O.05 Tehnologii în fitotehnie 4 
F.01.O.06 Tehnologii în zootehnie 4 
G.01.O.07 Limbi străine -1 4 
G.01.O.08 Educaţie fizică* - 
F.02.O.09 Macroeconomie 6 
F.02.O.10 Matematică aplicată în economie 4 
S.02.O.11 Economie agrară 4 
F.02.O.12 Baze de date 4 
F.02.O.13 Tehnologii în horticultură 4 
G.02.O.14 Limbi străine - 2 4 
U.02.O.15 Etica profesională 4 
G.02.O.16 Educaţie fizică* - 
 Total 60 
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Anul 2  
Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 

ECTS 
U.03.O.17 Doctrine economice 4 
S. 03.O.18 Contabilitate 4 
S. 03.O.19 Statistică 4 
U.03.A.20 Drept economic 
U.03.A.21 Bazele statului şi dreptului 4 

S. 03.O.22 Monedă şi credit  5 
S.03.O.23 Finanţe publice 6 
S. 03.A.24 Sisteme informaţionale economice 
S. 03.A.25 Programe informatice financiar-bancare 3 

S.04.O.26 Finanţele unităţilor agricole** 5 
U.04.A.27 Ştiinţe filosofice 
U.04.A.28 Ştiinţe politice 4 

U.04.O.29 Integrare economică europeană 4 
S.04.O.30 Activitatea bancară 5 
S.04.O.31 Management financiar-bancar 4 
S.04.O.32 Marketing financiar-bancar 4 
S.04.A.33 Instituţii financiare internaţionale 
S.04.A.34 Contabilitate financiară 4 

 Total  60 
 

Anul 3  
Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 

ECTS 
S.05.O.35 Practică de producţie 8 
M.05.A.36 Analiza economico-financiară a unităţilor agricole şi bancare 
M.05.A.37 Diagnostic financiar-bancar 5 

S.05.A.38 Metode şi tehnici fiscale 
S.05.A.39 Instituţii de credit 5 

S.05.A.40 Piaţa capitalului şi piaţa monetară 
S.05.A.41 Buget şi trezorerie publică 4 

M.05.A.42 Investiţii directe  
M.05.A.43 Evaluarea întreprinderii 5 

M.05.A.44 Econometrie 
M.05.A.45 Modelarea deciziilor financiar-monetare 3 

M.06.A.46 Audit şi control financiar-bancar 
M.06.A.47 Agromarketing 4 

M.06.A.48 Relaţii financiar-valutare internaţionale 
M.06.A.49 Managementul unităţilor agricole 3 

S.06.A.50 Fiscalitate internaţională 
S.06.A.51 Tehnica plăţilor şi finanţării tranzacţiilor internaţionale 3 
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S.06.A.52 Asigurări, reasigurări şi protecţie socială 
S.06.A.53 Finanţe publice internaţionale 4 

G.06.O.54 Tehnici de comunicare şi negociere în afaceri 4 
S.06.O.55 Practica de licenţă 7 
 Examen de licenţă 5 
 Total  60 

 Total program de studii    180 
*- extracurricular 
**- inclusiv teză de an 
 
Diagrama structurală a programului cu indicarea creditelor la învăţământul cu 

frecvenţă redusă 
 

Anul 1  

Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

Microeconomie 6 
Matematică 4 
Informatică 4 
Geografie economică a agriculturii mondiale 4 
Tehnologii în fitotehnie 4 
Tehnologii în zootehnie 4 
Limbi străine - 1 4 
Macroeconomie 6 
Matematică aplicată în economie 4 
Total 40 

 

Anul 2  

Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

Economie agrară 4 
Baze de date  4 
Tehnologii în horticultură 4 
Limbi străine - 2 4 
Etică profesională 4 
Doctrine economice 4 
Contabilitate 4 
Statistică 4 
Drept economic 
Bazele statului şi dreptului 4 

Monedă şi credit  5 
Sisteme informaţionale economice 
Programe informatice financiar-bancare 3 

Total  44 
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Anul 3  

Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

Finanţe publice 6 
Finanţele unităţilor agricole** 5 
Ştiinţe filozofice 
Ştiinţe politice 4 

Integrare economică europeană 4 
Activitatea bancară 5 
Management financiar-bancar 4 
Marketing financiar-bancar 4 
Instituţii financiare internaţionale 
Contabilitate financiară 4 

Analiza economico-financiară a unităţilor agricole şi bancare 
Diagnostic financiar-bancar 5 

Metode şi tehnici fiscale 
Instituţii de credit 5 

Total 46 
 

Anul 4  
Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 

ECTS 
Piaţa capitalului şi piaţa monetară 
Buget şi trezorerie publică 

4 

Investiţii directe  
Evaluarea întreprinderii 

5 

Econometrie 
Modelarea deciziilor financiar-monetare 

3 

Audit şi control financiar-bancar 
Agromarketing 

4 

Relaţii financiar-valutare internaţionale 
Managementul unităţilor agricole 

3 

Fiscalitate internaţională 
Tehnica plăţilor şi finanţării tranzacţiilor internaţionale 

3 

Asigurări, reasigurări şi protecţie socială 
Finanţe publice internaţionale 

4 

Tehnici de comunicare şi negociere în afaceri  4 
Practică de specializare 15 
Examen de licenţă 5 
Total 50 
                     Total program de studii                                               180   
**- inclusiv teză de an 
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Regulamentul de examinare, evaluare şi notare – Programul de studii prevede 
următoarele tipuri şi forme de evaluare a cunoştinţelor, capacităţilor teoretice şi a 
deprinderilor practice: 

- evaluare periodică pe parcursul întregului semestru la lucrările practice şi de 
laborator, tezelor de an în scopul estimării competenţelor specifice şi instrumentale; 

- evaluare intermediară în semestru la fiecare unitate de curs, în scopul 
stabilirii nivelului şi ritmului de acumulare a cunoştinţelor de către studenţi; 

- evaluarea stagiilor de practică în scopul aprecierii competenţelor sistemice; 
- evaluarea finală semestrială menită să aprecieze gradul de însuşire a unităţii de curs. 

Cerinţele de absolvire – Examen de licenţă (2 probe, teză de licenţă), care se 
organizează şi se desfăşoară în conformitate cu actele normative în vigoare şi se 
realizează într-o singură sesiune la finele ultimului semestru al studiilor de licenţă.  

Se admit la examenul de licenţă, studenţii care au realizat integral programul de 
studii şi au acumulat 175 credite ECTS obligatorii pentru acest program.  

Teza de licenţă constituie o investigaţie sistematică din domeniul finanţe şi 
bănci, utilizând studiul critic al problemei. Ea implică formularea de idei sau arii de 
cercetare calitative (finalităţi explorative, colectare de date şi analiza lor) sau 
cantitative (ipoteze demonstrabile experimental). Studentul care a realizat o teză de 
licenţă va fi capabil: 

- să plaseze noile informaţii şi interpretări în contextul unei unităţi de curs / modul; 
- să demonstreze înţelegere pentru structura de ansamblu al domeniului 

ştiinţe economice şi conexiunile dintre componentele sale; 
- să implementeze metodele de analiză critică şi de dezvoltare a teoriilor; 
- să aprecieze calitatea unei activităţi de cercetare din domeniul de formare 

profesională – finanţe şi bănci; 
- să aplice modalităţi de testare experimentală şi observaţională a teoriilor ştiinţifice; 
- să argumenteze şi modul de rezolvare a problemelor în cadrul domeniului 

ştiinţe economice; 
- să demonstreze capacităţi necesare pentru realizarea unei cercetări cu un 

grad sporit de autonomie; 
- să adapteze mesajul profesional la diverse medii socio-culturale. 
Pentru certificarea componentelor examenului de licenţă nu se utilizează 

zecimi în notare, iar nota minimă de promovare este „5”.  
Probele examenului de licenţă se susţin în scris sau oral, în funcţie de decizia 

universităţii. Subiectele sunt aduse la cunoştinţa studenţilor cu o lună înaintea 
susţinerii primei probe. 

Susţinerea tezei de licenţă are loc în şedinţa deschisă a comisiei pentru 
examenul de licenţă. Rezultatele se comunică studenţilor în aceeaşi zi după şedinţă 
comisiei pentru examenul de licenţă. 
 
Forma de instruire (învăţământ) – zi, frecvenţă redusă 
 
Administrator de program – Doctor, profesor universitar P. Tomiţa 
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Programul 366.1 Economie generală 
 

Descrierea generală 
 

Calificarea acordată – Licenţiat în ştiinţe economice. 
 
Nivelul de calificare – 6 EQF (Cadrul European al Calificărilor). 
 
Condiţii speciale de admitere – Deţinerea diplomei de: 

- bacalaureat; 
- studii medii de specialitate; 
- studii superioare. 

 
Aranjamente speciale de recunoaştere a instruirii anterioare – Recunoaştere 
formală care presupune acordarea unui statut oficial deprinderilor şi competenţelor 
demonstrate de solicitant prin acordarea certificatului (actului de studii) respectiv.  

 
Cerinţele şi regulamentele calificării – Calificarea se acordă studentului care: 

- demonstrează cunoştinţe avansate în domeniul ştiinţelor economice; 
- poate aplica cunoştinţele obţinute în domeniul de formare profesională - 

economie generală; 
- demonstrează capacitatea de a argumenta şi a soluţiona problemele din 

domeniul economiei; 
- are abilitatea de a colecta, interpreta şi analiza date relevante din domeniul 

economiei, precum şi de a-şi expune raţionamentele în baza aspectelor relevante de 
ordin social, ştiinţific sau etic; 

- poate comunica informaţii, idei, probleme şi soluţii atât audienţilor de 
specialişti, cât şi de non-specialişti; 

- şi-a dezvoltat abilitatea de a învăţa, care este necesară de a-şi continua 
studiile cu un grad sporit de autoinstruire. 

Specialistul în economie generală va avea o pregătire teoretica şi practică 
profundă pentru a activa cu succes în întregul spectru al economiei naţionale: 
analiză, planificare, prognozare, organizare ştiinţifică a muncii şi a producţiei, 
marketing, management, finanţe, contabilitate şi audit, relaţii economice interna-
ţionale, cât şi în spectrul economiei agrare. 

 
Profilul programului – Economie. 

 
Rezultatele cheie ale instruirii – Programul oferit permite obţinerea de către 
student a următoarelor competenţe: 
Cunoştinţe: 

- Bazele teoretice ale ştiinţelor socio-umane şi economice; 
- Normele etice şi de drept care reglează relaţiile dintre oameni, om-societate, 

om-mediul înconjurător; 
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- Bazele analizei matematice, statistice şi interacţiunii proceselor economice şi 
sociale; 

- Procesele şi fenomenele ce au loc în natură, posibilităţile metodelor ştiinţifice 
moderne de cunoaştere a naturii la nivelul necesar pentru îndeplinirea 
funcţiilor profesionale; 

- Tehnologii informaţionale moderne; 
- Bazele educaţiei fizice şi modul sănătos de viaţă; 
- Bazele agriculturii; 
- Esenţa şi importanta socială a viitoarei profesii; 
- Elementele de bază ale disciplinelor teoretice în volumul necesar pentru a 

înţelege fenomenele şi procesele economice, rezolvarea problemelor de 
planificare economică, prognozare, analiză economică a unităţilor agricole, 
organizarea şi conducerea producţiei agricole, efectuarea cercetărilor 
economice in complexul agroindustrial; 

- Bazele teoretice ale ciclului economic: statistica, economia, planificarea, 
evidenţa contabilă, finanţele, analiza activităţii economico-financiare a 
unităţilor agricole, bazele managementului, marketingul; ingineresc şi agricol: 
bazele agronomiei, horticulturii, zootehniei, mecanizării şi electrificării 
agriculturii, tehnologiei păstrării şi prelucrării produselor agricole şi altele; 

- Bazele teoretice şi problemele practice economice, financiare, activitate 
managerială, statistică, fiscalitate, de planificare, organizare a producţiei 
agricole, principiile şi metodele economico-matematice în planificare şi 
conducere, metodele de efectuare a analizei tehnico-economice a activităţii de 
producţie a întreprinderilor agricole; 

- Caracteristica tehnică de exploatare a calculatoarelor electronice pentru 
culegerea, transmiterea şi prelucrarea informaţiei economice; problemele 
creării şi funcţionării sistemelor de automatizare a conducerii la diferite 
niveluri; bazele legislaţiei în vigoare, organizării ştiinţifice a muncii; 
chestiunile protecţiei muncii şi ale mediului. 

 
Capacităţi: 

-  Organizarea lucrului economic curent de planificare la întreprinderile agricole şi 
agroindustriale; prognozarea şi planificarea dezvoltării lui, determinarea şi analiza 
indicatorilor tehnico-economici de activitate, căilor principale de perfecţionare a 
sistemului economico-organizatoric şi a mecanismului de gospodărire raţională; 

-  Argumentarea din punct de vedere tehnico-economic a proiectelor de dezvoltare 
şi reconstrucţie a obiectivelor şi gospodăriilor existente şi crearea gospodăriilor noi, 
determinarea eficienţei economice a alocărilor de investiţii şi a introducerii tehnicii noi, 
tehnologiilor avansate şi a sistemelor de automatizare a producţiei; 

-  Realizarea măsurilor de folosire a marketingului şi regimului de economisire la 
toate sectoarele de producţie şi realizarea proceselor organizării producţiei agricole, 
selectarea formelor cele mai efective de stimulare a muncii, organizarea învăţământului 
economic şi perfecţionarea calificării tuturor lucrătorilor întreprinderii; 

-  Prelucrarea informaţiei economice; 
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-  Efectuarea cercetărilor ştiinţifice în domeniul ales cu folosirea diferitelor 
metode statistico-economice, experimentale, economico-matematice, folosirea 
fondului informaţional al sistemului de conducere automatizat şi a mijloacelor 
tehnice contemporane de conducere; 

-  Utilizarea mijloacelor raţionale de căutare şi folosire a informaţiei tehnico 
ştiinţifice; 

-  Elaborarea, întocmirea şi argumentarea ştiinţifică a business-planului; 
-  Aprecierea eficienţei utilizării factorilor de producţie, analiza consumurilor 

întreprinderii, diagnosticarea situaţiei financiare, argumentarea necesităţii atragerii 
investiţiilor, depistarea rezervelor interne; 

- Extinderea rezultatelor activităţii întreprinderii. 
Programul include 55 unităţi de curs, grupate în următoarele componente: 
1. fundamentală – F - (40 credite, 9 unităţi de curs) - acumularea de către 

studenţi a cunoştinţelor de bază şi a informaţiei necesare pentru asimilarea 
cunoştinţelor în domeniul de formare profesională – economie generală; 

2. de formare a abilităţilor şi competenţelor generale – G - (16 credite, 6 unităţi de 
curs); de orientare socio-umanistă – U - (20 credite, 7 unităţi de curs) - cultivarea la viitorul 
specialist a deprinderilor de a învăţa, cerceta, analiza, expune, comunica efectiv oral şi în 
scris, inclusiv prin intermediul tehnologiilor informaţionale în domeniul de formare 
profesională – economie generală şi în diverse contexte culturale, precum şi formarea unui 
orizont larg de cultură juridică, filozofică, politologică, sociologică, psihologică şi 
economică, care i-ar permite să-şi asume responsabilităţile vieţii într-o societate liberă şi să 
se poată adapta operativ şi eficient la modificările ce au loc în societate; 

3. de orientare spre: specializare – S (79 credite, 23 unităţi de curs inclusiv: 
opţionale 24 credite, 12 unităţi de curs; 2 stagii de practică, 15 credite); masterat – M 
(20 credite, 10 unităţi de curs opţionale) - realizează obiective formative, asigură 
asimilarea de cunoştinţe la nivel ştiinţific şi creator contemporan, orientate spre 
formarea identităţii profesionale a studentului. 

 
Profilurile de angajare a absolvenţilor (exemplificarea lor) – Specialistul în 
economie generală poate activa în calitate de: economist, economist superior, 
economist principal, economist în agrobusiness, economist în primării, cercetător 
în instituţiile ştiinţifice, economist consultant, economist în proiectele de 
restructurare a întreprinderilor, lucrător în organele de control ale statului, 
economist în serviciile economice ale ministerelor şi departamentelor. 

 
Accesul la studii în continuare – Deţinătorii diplomei de licenţă în domeniul 
economiei generale pot: 
- urma studiile de masterat; 
- urma un alt program de licenţă; 
- avea oportunităţi L.L.L. 
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Diagrama structurală a programului cu indicarea creditelor la învăţământul de zi 
 

Anul 1  
Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 

ECTS 
F.01.O.01 Microeconomie 6 
F.01.O.02 Matematică 4 
G.01.O.03 Informatică 4 
F.01.O.04 Geografie economică a agriculturii mondiale 4 
F.01.O.05 Tehnologii în fitotehnie 4 
F.01.O.06 Tehnologii în zootehnie 4 
G.01.O.07 Limbi străine -1 4 
G.01.O.08 Educaţie fizică* - 
F.02.O.09 Macroeconomie 6 
F.02.O.10 Matematică aplicată în economie 4 
S.02.O.11 Economie agrară 4 
F.02.O.12 Baze de date 4 
F.02.O.13 Tehnologii în horticultură 4 
G.02.O.14 Limbi străine - 2 4 
U.02.O.15 Etica profesională 4 
G.02.O.16 Educaţie fizică* - 
 Total 60 
 

Anul 2  
Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 

ECTS 
U.03.O.17 Doctrine economice 4 
S. 03.O.18 Contabilitate 4 
S. 03.O.19 Statistică 4 
U.03.A.20 Drept economic 
U.03.A.21 Bazele statului şi dreptului 4 

S.03.O. 22 Economia Moldovei 5 
S.03.O.23 Economie şi dezvoltare rurală**  6 
M.03.A.24 Sisteme informaţionale economice 
M.03.A.25 Programe informatice în economie 3 

S.04.O.26 Planificarea şi organizarea producţiei agricole 5 
U.04.A.27 Ştiinţe filosofice 
U.04.A.28 Ştiinţe politice 4 

U.04.O.29 Integrare economică Europeană 4 
S.04.A.30 Economia riscului şi incertitudinii 
S.04.A.31 Dezvoltarea durabilă a afacerilor agroalimentare 5 

S.04.O.32 Managementul unităţilor agricole 4 
S.04.O.33 Agromarketing 4 
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S.04.O.34 Finanţele unităţilor agricole 4 
 Total  60 

 
Anul 3  

Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

S.05.O.35 Practica de producţie 8 
M.05.A.36 Analiza economico-financiară a unităţilor agricole 
M.05.A.37 Analiza rapoartelor financiare 5 

S.05.A.38 Economia mediului 
S.05.A.39 Economie financiară 5 

M.05.A.40 Economia industriilor şi serviciilor rurale 
M.05.A.41 Economia inovaţiilor 5 

S.05.A.42 Economie mondială 
S.05.A.43 Management inovaţional 4 

M.05.A.44 Econometrie 
M.05.A.45 Modelarea proceselor economice în agricultură 3 

M.06.A.46 Economia sectorului public 
M.06.A.47 Consultanţă şi inovaţie 4 

S.06.A.48 Politica agricolă a Uniunii Europene 
S.06.A.49 Politica agrară a Republicii Moldova 3 

S.06.A.50 Economie şi politici sociale 
S.06.A.51 Ecomarketing 3 

S.06.A.52 Economie europeană 
S.06.A.53 Monedă şi credit 4 

G.06.O.54 Tehnici de comunicare şi negociere în afaceri 4 
S.06.O.55 Practica de licenţă 7 
 Examen de licenţă 5 
 Total  60 

 Total program de studii    180 
*- extracurricular 
**- inclusiv teză de an 
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Diagrama structurală a programului cu indicarea creditelor la învăţământul cu 
frecvenţă redusă 

 
Anul 1  

Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

Microeconomie 6 
Matematică 4 
Informatică 4 
Geografie economică a agriculturii mondiale 4 
Tehnologii în fitotehnie 4 
Tehnologii în zootehnie 4 
Limbi străine - 1 4 
Macroeconomie 6 
Matematică aplicată în economie 4 
Total 40 

 
Anul 2  

Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

Economie agrară 4 
Baze de date  4 
Tehnologii în horticultură 4 
Limbi străine - 2 4 
Etică profesională 4 
Doctrine economice 4 
Contabilitate 4 
Statistică 4 
Drept economic 
Bazele statului şi dreptului 4 

Economie şi dezvoltare rurală** 6 
Sisteme informaţionale economice 
Programe informatice în economie 3 

Total  45 
 

Anul 3  

Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

Economia Moldovei 5 
Planificarea şi organizarea producţiei agricole 5 
Ştiinţe filozofice 
Ştiinţe politice 4 

Integrare economică europeană 4 
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Economia riscului şi incertitudinii 
Dezvoltarea durabilă a afacerilor agroalimentare 5 

Managementul unităţilor agricole 4 
Agromarketing 4 
Finanţele unităţilor agricole 4 
Analiza economico-financiară a unităţilor agricole 
Analiza rapoartelor financiare 5 

Economia mediului 
Economie financiară 5 

Total  45 
 

Anul 4  
Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 

ECTS 
Economia industriilor şi serviciilor rurale 
Economia inovaţiilor 

5 

Economie mondială 
Management inovaţional 

4 

Econometrie 
Modelarea proceselor economice în agricultură 

3 

Economia sectorului public 
Consultanţă şi inovaţie 

4 

Politica agricolă a Uniunii Europene 
Politica agrară a Republicii Moldova 

3 

Economie şi politici sociale 
Ecomarketing 

3 

Economie europeană 
Monedă şi credit 

4 

Tehnici de comunicare şi negociere în afaceri 4 
Practică de specializare 15 
Examen de licenţă 5 
Total 50 

                     Total program de studii                                               180   
**- inclusiv teză de an 
 
Regulamentul de examinare, evaluare şi notare – Programul de studii prevede 
următoarele tipuri şi forme de evaluare a cunoştinţelor, capacităţilor teoretice şi a 
deprinderilor practice: 

- evaluare periodică pe parcursul întregului semestru la lucrările practice şi de 
laborator, tezelor de an în scopul estimării competenţelor specifice şi instrumentale; 

- evaluare intermediară în semestru la fiecare unitate de curs, în scopul 
stabilirii nivelului şi ritmului de acumulare a cunoştinţelor de către studenţi; 

- evaluarea stagiilor de practică în scopul aprecierii competenţelor sistemice; 
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- evaluarea finală semestrială menită să aprecieze gradul de însuşire a unităţii 
de curs. 
 
Cerinţele de absolvire – Examen de licenţă ( 2 probe, teză de licenţă), care se 
organizează şi se desfăşoară în conformitate cu actele normative în vigoare şi se 
realizează într-o singură sesiune la finele ultimului semestru al studiilor de licenţă.  

Se admit la examenul de licenţă, studenţii care au realizat integral programul de 
studii şi au acumulat 175 credite ECTS obligatorii pentru acest program.  

Teza de licenţă constituie o investigaţie sistematică din domeniul economiei 
generale utilizând studiul critic al problemei. Ea implică formularea de idei sau arii 
de cercetare calitative (finalităţi explorative, colectare de date şi analiza lor) sau 
cantitative (ipoteze demonstrabile experimental). Studentul care a realizat o teză de 
licenţă va fi capabil: 

- să plaseze noile informaţii şi interpretări în contextul unei unităţi de curs / 
modul; 

- să demonstreze înţelegere pentru structura de ansamblu al domeniului 
ştiinţe economice şi conexiunile dintre componentele sale; 

-  să implementeze metodele de analiză critică şi de dezvoltare a teoriilor; 
- să aprecieze calitatea unei activităţi de cercetare din domeniul de formare 

profesională – economie generală; 
- să aplice modalităţi de testare experimentală şi observaţională a teoriilor 

ştiinţifice; 
- să argumenteze şi modul de rezolvare a problemelor în cadrul domeniului 

ştiinţe economice; 
- să demonstreze capacităţi necesare pentru realizarea unei cercetări cu un 

grad sporit de autonomie; 
- să adapteze mesajul profesional la diverse medii socio-culturale. 

Pentru certificarea componentelor examenului de licenţă nu se utilizează zecimi 
în notare, iar nota minimă de promovare este „5”.  

 Probele examenului de licenţă se susţin în scris sau oral, în funcţie de decizia 
universităţii. Subiectele sunt aduse la cunoştinţa studenţilor cu o lună înaintea 
susţinerii primei probe. 

 Susţinerea tezei de licenţă are loc în şedinţa deschisă a comisiei pentru 
examenul de licenţă. Rezultatele se comunică studenţilor în aceeaşi zi după şedinţă 
comisiei pentru examenul de licenţă. 
 
Forma de instruire (învăţământ) – zi, frecvenţă redusă 
 
Administrator de program – Doctor, profesor universitar P. Tomiţa 
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Programul 812.1. Turism 
 

Descrierea generală 
 

Calificarea acordată – Licenţiat în servicii publice. 
 
Nivelul de calificare – 6 EQF (Cadrul European al Calificărilor). 
 
Condiţii speciale de admitere – Deţinerea diplomei de: 
- bacalaureat; 
- studii medii de specialitate; 
- studii superioare. 

 
Aranjamente speciale de recunoaştere a instruirii anterioare – Recunoaştere 
formală care presupune acordarea unui statut oficial deprinderilor şi competenţelor 
demonstrate de solicitant prin acordarea certificatului (actului de studii) respectiv.  

 
Cerinţele şi regulamentele calificării – Calificarea se acordă studentului care: 

- demonstrează cunoştinţe avansate în domeniul serviciilor publice; 
- poate aplica cunoştinţele obţinute în domeniul de formare profesională - 

turism; 
- demonstrează capacitatea de a argumenta şi a soluţiona problemele din 

domeniul turism; 
- are abilitatea de a colecta, interpreta şi analiza date relevante din domeniul 

turism, precum şi de a–şi expune raţionamentele în baza aspectelor relevante de 
ordin social, ştiinţific sau etic; 

- poate comunica informaţii, idei, probleme şi soluţii atât audienţilor de 
specialişti, cât şi de non-specialişti; 

- şi-a dezvoltat abilitatea de a învăţa, care este necesară de a-şi continua 
studiile cu un grad sporit de autoinstruire. 

Specialistul în turism va avea o pregătire teoretică şi practică suficientă pentru: activităţi 
de conducere; efectuarea analizei activităţii economico – financiare a Agenţiilor de turism şi 
serviciilor hoteliere; prognozarea, elaborarea planului business; luarea deciziilor optime în 
condiţii de certitudine şi incertitudine; utilizarea metodelor şi tehnicilor moderne de 
management; formarea în colectivul de muncă a climatului moral şi psihologic optimal. 

 
Profilul programului – Servicii publice. 
 
Rezultatele cheie ale instruirii – Programul oferit permite obţinerea de către 
student a următoarelor competenţe: 
Cunoştinţe: 

- Bazele teoretice ale ştiinţelor socio-umanistice şi economice; 
- Legislaţia Republicii Moldova; 
- Actele normative adoptate de organele publice locale; 
- Procesele şi fenomenele ce au loc în natură, metodele modeme de cunoaştere a 

naturii la nivelul necesar pentru îndeplinirea funcţiilor profesionale; 
- Bazele educaţiei fizice şi modul sănătos de viaţă; 
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- Esenţa şi importanţa socială a viitoarei profesii; 
- Tehnologii informaţionale moderne; 
- Geografia generală şi a turismului; 
- Dezvoltarea turismului şi problemele zonale ale turismului; 
- Tehnologia activităţii turistice; 
- Formele de activitate şi organizare a hotelurilor; 
- Tehnologii de negocieri şi comunicare în afaceri. 
Capacităţi: 
- Aplicarea normelor etice şi juridice la elaborarea proiectelor sociologice şi sociale; 
- Acumularea cunoştinţelor noi folosind tehnologii moderne informaţionale; 
- Comunicarea în două limbi străine pe teme generale, citirea literaturii pe 

specialitate în scopul culegerii informaţiei (fără dicţionar), traducerea literaturii de 
specialitate (cu dicţionar); 

- Deprinderi de utilizare a mijloacelor tehnice de calcul; 
- Arta de comunicare eficientă, relaţii reciproc avantajoase cu partenerii locali 

şi internaţionali; 
- Capacitatea de analiză, elaborare a unui plan business. 
Programul include 55 unităţi de curs, grupate în următoarele componente: 
1. fundamentală – F - (41 credite, 10 unităţi de curs) - acumularea de către stu-

denţi a cunoştinţelor de bază şi a informaţiei necesare pentru asimilarea 
cunoştinţelor în domeniul de formare profesională – turism; 

2. de formare a abilităţilor şi competenţelor generale – G - (13 credite, 5 unităţi de 
curs); de orientare socio-umanistă – U - (20 credite, 7 unităţi de curs) - cultivarea la 
viitorul specialist a deprinderilor de a învăţa, cerceta, analiza, expune, comunica efectiv 
oral şi în scris, inclusiv prin intermediul tehnologiilor informaţionale în domeniul de 
formare profesională – turism şi în diverse contexte culturale, precum şi formarea unui 
orizont larg de cultură juridică, filozofică, politologică, sociologică, psihologică şi 
economică, care i-ar permite să-şi asume responsabilităţile vieţii într-o societate liberă şi 
să se poată adapta operativ şi eficient la modificările ce au loc în societate; 

3. de orientare spre: specializare – S (81 credite, 23 unităţi de curs inclusiv: 
opţionale 24 credite, 12 unităţi de curs; 3 stagii de practică, 19 credite); masterat – M 
(20 credite, 10 unităţi de curs opţionale) - realizează obiective formative, asigură 
asimilarea de cunoştinţe la nivel ştiinţific şi creator contemporan, orientate spre 
formarea identităţii profesionale a studentului. 

 
Profilurile de angajare a absolvenţilor (exemplificarea lor) –  Specialistul în turism 
va fi apt să activeze în întreprinderi publice şi private: exploataţii agricole, unităţi 
agroalimentare, centre de extensiune, consultanţe şi servicii, în organele de control ale 
statului, ocupând funcţiile conform Clasificatorului Ocupaţiilor în vigoare. 

 
Accesul la studii în continuare – Deţinătorii diplomei de licenţă în domeniul 
turismului pot: 
- urma studiile de masterat; 
- urma un alt program de licenţă; 
- avea oportunităţi L.L.L. 
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Diagrama structurală a programului cu indicarea creditelor la învăţământul de zi 
 

Anul 1  
Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 

ECTS 
F.01.O.01 Bazele micro- şi macro-economiei 4 
F.01 .O.02 Matematica şi statistica 4 
F.01.O.03 Informatica  4 
F.01.O.04 Geografie economică 4 
F.01.O.05 Tehnologii în fitotehnie 4 
F.01.O.06 Bazele activităţii turistice 5 
G.01.O.07 Limba engleză 1 5 
G.01.O.08 Educaţie fizică* - 
F.O2.O.09 Etnologie 4 
U.02.O.10 Elemente de cultură universală şi naţională 4 
S.02.O.11 Geografia turismului 4 
F.02.O.12 Sociologie rurală 4 
S.02.O.13 Turism rural 6 
G.02.O.14 Limba engleză 2 4 
U.02.O.15 Etica profesională 4 
G.02.O.16 Educaţie fizică* - 
 Total 60 

 
Anul 2  

Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

S. 03. O.17 Tehnica operaţiunilor de turism** 5 
F.03.O.18 Merceologie 4 
S.03.A.19 Geografia turismului Republicii Moldova 
S.03.A.20 Turism ecologic 4 

U.03.A.21 Bazele antreprenoriatului 
U.03.A.22 Bazele statului şi dreptului 4 

S.03.O.23 Crearea produselor turistice 4 
S.03.A.24 Sisteme informaţionale în turism 
S.03.A.25 Sisteme informaţionale de rezervare 4 

S.03.O.26 Limba engleză: comunicare activă 5 
U.04.A.27 Ştiinţe filozofice 
U.04.A.28 Ştiinţe politice 4 

U.04.O.29. Integrare economică europeană 4 
F.04.O.30 Retorica 4 
S.04.O.31 Climatologia balneoturistică 4 
S.04.O.32 Practica didactică 4 
S.04.O.33 Tehnologie hotelieră şi de restaurant 5 



 179

S.04.O.34 Teoria şi practica activităţii excursionale  5 
 Total  60 

 
Anul 3  

Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

S.05.O.35 Practica de producţie 8 
S.05.A.36 Turism internaţional 
S.05.A.37 Turism cultural 5 

M.05.A.38 Marketing turistic 
M.05.A.39 Marketingul serviciilor 4 

S.05.A.40 Management în turism 
S.05.A.41 Management în servicii publice 4 

M.05.A.42 Finanţe în turism 
M.05.A.43 Fiscalitate în turism 4 

M.05.A.44 Economia turismului 
M.05.A.45 Economia serviciilor 5 

M.06.A.46 Analiza economico-financiară a unităţilor turistice 
M.06.A.47 Analiza rapoartelor financiare 4 

S.06.A.48  Contabilitate în turism 
S.06.A.49 Contabilitate în instituţiile publice 4 

M.06.A.50 Legislaţie în turism 
M.06.A.51 Protecţia mediului 3 

S.06.A.52 Business planificare în turism 
S.06.A.53 Asigurare în turism 3 

G.06.O.54 Tehnici de comunicare şi negociere în afaceri 4 
S.06.O.55 Practica de licenţă 7 
 Examen de licenţă 5 
 Total  60 

 Total program de studii      180 
*- extracurricular 
**- inclusiv teză de an 
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Diagrama structurală a programului cu indicarea creditelor la învăţământul cu 
frecvenţă redusă 

 
Anul 1  

Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

Bazele micro- şi macro-economiei 4 
Matematica şi statistica 4 
Informatica  4 
Geografie economică 4 
Tehnologii în fitotehnie 4 
Bazele activităţii turistice 5 
Limba engleză 1 5 
Etnologie 4 
Elemente de cultură universală şi naţională 4 
Geografia turismului 4 
Total 42 

 
Anul 2  

Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

Sociologie rurală 4 
Turism rural 6 
Limba engleză 2 4 
Etica profesională 4 
Tehnica operaţiunilor de turism** 5 
Merceologie 4 
Geografia turismului Republicii Moldova 
Turism ecologic 4 

Bazele antreprenoriatului 
Bazele statului şi dreptului 4 

Crearea produselor turistice 4 
Sisteme informaţionale în turism 
Sisteme informaţionale de rezervare 4 

Total  43 
 

Anul 3  

Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

Limba engleză: comunicare activă 5 
Ştiinţe filozofice 
Ştiinţe politice 4 

Integrare economică europeană 4 
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Retorica 4 
Climatologia balneoturistică 4 
Tehnologie hotelieră şi de restaurant 5 
Teoria şi practica activităţii excursionale  5 
Turism internaţional 
Turism cultural 5 

Marketing turistic 
Marketingul serviciilor 4 

Total  40 
Anul 4  

Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

Management în turism  
Management în servicii publice 

4 

Finanţe în turism 
Fiscalitate în turism 4 

Economia turismului  
Economia serviciilor 5 

Analiza economico-financiară a unităţilor turistice 
Analiza rapoartelor financiare 4 

Contabilitate în turism  
Contabilitate în instituţiile publice 4 

Legislaţie în turism  
Protecţia mediului 

3 
 

Business planificare în turism  
Asigurare în turism 

3 

Tehnici de comunicare şi negociere în afaceri 4 
Practică de specializare  19 
Examen de licenţă 5 
Total 55 

 Total program de studii      180  
**- inclusiv teză de an 
 
Regulamentul de examinare, evaluare şi notare – Programul de studii prevede 
următoarele tipuri şi forme de evaluare a cunoştinţelor, capacităţilor teoretice şi a 
deprinderilor practice: 

- evaluare periodică pe parcursul întregului semestru la lucrările practice şi de 
laborator, tezelor de an în scopul estimării competenţelor specifice şi instrumentale; 

- evaluare intermediară în semestru la fiecare unitate de curs, în scopul 
stabilirii nivelului şi ritmului de acumulare a cunoştinţelor de către studenţi; 

- evaluarea stagiilor de practică în scopul aprecierii competenţelor sistemice; 
- evaluarea finală semestrială menită să aprecieze gradul de însuşire a unităţii de curs. 



 182

Cerinţele de absolvire – Examen de licenţă (2 probe, teză de licenţă), care se orga-
nizează şi se desfăşoară în conformitate cu actele normative în vigoare şi se 
realizează într-o singură sesiune la finele ultimului semestru al studiilor de licenţă.  

Se admit la examenul de licenţă, studenţii care au realizat integral programul de 
studii şi au acumulat 175 credite ECTS obligatorii pentru acest program.  

Teza de licenţă constituie o investigaţie sistematică din domeniul turismului, 
utilizând studiul critic al problemei. Ea implică formularea de idei sau arii de 
cercetare calitative (finalităţi explorative, colectare de date şi analiza lor) sau 
cantitative (ipoteze demonstrabile experimental). Studentul care a realizat o teză de 
licenţă va fi capabil: 

- să plaseze noile informaţii şi interpretări în contextul unei unităţi de curs / 
modul; 

- să demonstreze înţelegere pentru structura de ansamblu al domeniului 
servicii publice şi conexiunile dintre componentele sale; 

- să implementeze metodele de analiză critică şi de dezvoltare a teoriilor; 
- să aprecieze calitatea unei activităţi de cercetare din domeniul de formare 

profesională – turism; 
- să aplice modalităţi de testare experimentală şi observaţională a teoriilor 

ştiinţifice; 
- să argumenteze şi modul de rezolvare a problemelor în cadrul domeniului 

servicii publice; 
- să demonstreze capacităţi necesare pentru realizarea unei cercetări cu un 

grad sporit de autonomie; 
- să adapteze mesajul profesional la diverse medii socio-culturale. 
Pentru certificarea componentelor examenului de licenţă nu se utilizează 

zecimi în notare, iar nota minimă de promovare este „5”.  
Probele examenului de licenţă se susţin în scris sau oral, în funcţie de decizia 

universităţii. Subiectele sunt aduse la cunoştinţa studenţilor cu o lună înaintea 
susţinerii primei probe. 

Susţinerea tezei de licenţă are loc în şedinţa deschisă a comisiei pentru 
examenul de licenţă. Rezultatele se comunică studenţilor în aceeaşi zi după şedinţă 
comisiei pentru examenul de licenţă. 
 
Forma de instruire (învăţământ) – zi, frecvenţă redusă 
 
Administrator de program – Doctor, profesor universitar P. Tomiţa 
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Programul 361.1 - Contabilitate 
 

 Descrierea generală 
 

Calificarea acordată – Licenţiat în ştiinţe economice. 
 

Nivelul de calificare – 6 EQF (Cadrul European al Calificărilor). 
 

Condiţii speciale de admitere – Deţinerea diplomei de: 
- bacalaureat; 
- studii medii de specialitate; 
- studii superioare. 
 

Aranjamente speciale de recunoaştere a instruirii anterioare – Recunoaştere 
formală care presupune acordarea unui statut oficial deprinderilor şi competenţelor 
demonstrate de solicitant prin acordarea certificatului (actului de studii) respectiv.  

 
Cerinţele şi regulamentele calificării – Calificarea se acordă studentului care: 

- demonstrează cunoştinţe avansate în domeniul ştiinţelor economice; 
- poate aplica cunoştinţele obţinute în domeniul de formare profesională - 

contabilitate; 
- demonstrează capacitatea de a argumenta şi a soluţiona problemele din 

domeniul contabilităţii; 
- are abilitatea de a colecta, interpreta şi analiza date relevante din domeniul 

contabilităţii, precum şi de a–şi expune raţionamentele în baza aspectelor relevante 
de ordin social, ştiinţific sau etic; 

- poate comunica informaţii, idei, probleme şi soluţii atât audienţilor de 
specialişti, cât şi de non-specialişti; 

- şi-a dezvoltat abilitatea de a învăţa, care este necesară de a-şi continua 
studiile cu un grad sporit de autoinstruire. 

Specialistul în Contabilitate va avea o pregătire profundă teoretică şi practică 
pentru a activa cu succes în domeniul contabilizării evenimentelor economice, 
previzionării acestora, adoptării deciziilor manageriale, pronosticării rezultatelor 
financiare în baza studiului pieţei interne şi externe şi prin aplicarea tehnologiilor 
informaţionale moderne. 

 
Profilul programului – Economie. 

  
Rezultatele cheie ale instruirii – Programul oferit permite obţinerea de către 
student a următoarelor competenţe:  

 
Cunoştinţe: 
- bazele teoretice ale ştiinţelor socio-umane, economice, agricole, agroalimentare; 
- normele etice şi de drept care determină şi reglează procesele şi relaţiile 

economice; 



 184

- bazele analizei economico-matematice şi statistice; 
- esenţa economică şi socială a proceselor şi evenimentelor supuse contabi-

lizării şi analizei; 
- metodologia modernă de cercetare a fenomenelor economice în vederea 

exercitării la un nivel optim a atribuţiilor profesionale; 
- bazele teoretice şi problemele practice ale organizării contabilităţii şi audi-

tului întreprinderile agricole, agroalimentare şi din alte sfere, în condiţiile diferitor 
forme de proprietate; 

- direcţiile şi modalităţile de perfecţionare a evidenţei contabile; 
- tehnologiile informaţionale moderne şi oportunităţile de aplicare a 

acestora în contabilizarea proceselor şi fenomenelor economice; 
- bazele culturii fizice şi modului sănătos de viaţă. 

 
Capacităţi: 

- organizarea şi ţinerea evidenţei contabile, exercitarea controlului intern în 
cadrul întreprinderilor la nivelul cerinţelor actuale; 

- aplicarea şi propagarea formele şi metodelor progresive de audit; 
- soluţionarea problemelor din domeniul contabilităţii şi auditului; 
- colectarea, interpretarea şi analiza datelor relevante din domeniul contabilităţii; 
- raţionalizarea procesului de evidenţă, verificarea autenticităţii informaţiei 

obţinute; 
- efectuarea controlului asupra legitimităţii gestionării resurselor de produc-

ţie ale întreprinderii;  
- întocmirea operativă a documentelor de control şi revizie, dărilor de 

seamă contabile în conformitate cu normele stabilite; 
- elaborarea planurilor de activitate pentru unitatea economică; 
- adoptarea şi optimizarea deciziilor manageriale aferente activităţii 

economico - contabile şi de audit; 
- realizarea unei comunicări de afaceri eficace, stabilirea relaţiilor reciproc 

avantajoase cu partenerii locali şi din alte ţări;  
- formularea şi expunerea raţionamentelor în baza aspectelor relevante de 

ordin social, ştiinţific sau etic; 
- comunicarea de informaţii, idei, probleme şi soluţii atât audienţilor de 

specialişti, cât şi de non-specialişti. 
 

Programul include 52 unităţi de curs, grupate în următoarele componente: 
1. fundamentală – F - (40 credite, 9 unităţi de curs) - acumularea de către 

studenţi a cunoştinţelor de bază şi a informaţiei necesare pentru asimilarea 
cunoştinţelor în domeniul de formare profesională – contabilitate; 

2. de formare a abilităţilor şi competenţelor generale – G - (16 credite, 6 unităţi de 
curs); de orientare socio-umanistă – U - (18 credite, 6 unităţi de curs) - cultivarea la viitorul 
specialist a deprinderilor de a învăţa, cerceta, analiza, expune, comunica efectiv oral şi în 
scris, inclusiv prin intermediul tehnologiilor informaţionale în domeniul de formare 
profesională – contabilitate şi în diverse contexte culturale, precum şi formarea unui orizont 
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larg de cultură juridică, filozofică, politologică, sociologică, psihologică şi economică, care i-
ar permite să-şi asume responsabilităţile vieţii într-o societate liberă şi să se poată adapta 
operativ şi eficient la modificările ce au loc în societate; 

3. de orientare spre: specializare – S (81 credite, 23 unităţi de curs inclusiv: 
opţionale 28 credite, 12 unităţi de curs; 3 stagii de practică, 17 credite); masterat – M 
(20 credite, 8 unităţi de curs opţionale) - realizează obiective formative, asigură 
asimilarea de cunoştinţe la nivel ştiinţific şi creator contemporan, orientate spre 
formarea identităţii profesionale a studentului. 

 
Profilurile de angajare a absolvenţilor (exemplificarea lor) –  

Specialistul în contabilitate va fi apt să activeze pe următoarele direcţii 
profesionale: în întreprinderi agricole şi agroalimentare sau din alte sfere 
independent de forma de proprietate, ocupând funcţiile conform Clasificatorului 
Ocupaţiilor în vigoare. 

 
Accesul la studii în continuare – Deţinătorii diplomei de licenţă în domeniul 
contabilităţii pot: 

- urma studiile de masterat; 
- urma un alt program de licenţă; 
- avea oportunităţi L.L.L. 
 

Diagrama structurală a programului cu indicarea creditelor la învăţământul de zi 
 

Anul 1  
Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 

ECTS 
F.01.O.01 Tehnologii în fitotehnie 4 
F.01.O.02 Tehnologii în zootehnie 4 
F.01.O.03 Matematică 4 
G.01.O.04 Limba străină - 1 4 
F.01.O.05 Microeconomie 4 
G.01.O.06 Informatică 4 
F.01.O.07 Bazele contabilităţii 6 
G.01.O.08 Educaţie fizică* - 
F.02.O.09 Tehnologii în horticultură 4 
F.02.O.10 Matematici aplicate în economie 4 
G.02.O.11 Limba străină – 2 4 
U.02.O.12 Etica profesională 4 
U.02.O.13 Integrare economică europeană 6 
S.02.O.14 Contabilitate financiară -1 4 
F.02.O.15 Macroeconomie 4 
G.02.O.16 Educaţie fizică* - 
Total  60 
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Anul 2  
Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 

ECTS 
M.03.A.17 Finanţele întreprinderilor agricole 
M.03.A.18 Monedă şi credit 4 

S.03.O.19 Contabilitate financiară -2** 4 
S.03.O.20 Economia întreprinderii 6 
F.03.O.21 Bazele analizei economice 6 
U.03.A.22 Dreptul fiscal 
U.03.A.23 Bazele statului şi dreptului 4 

U.03.A.24 Ştiinţe filozofice 
U.03.A.25 Ştiinţe politice 4 

S.03.O.26 Practică didactică 2 
S.04.O.27 Analiza gestionară în unităţile agricole 6 
S.04.O.28 Baze de date şi mijloace de comunicare 4 
S.04.O.29 Contabilitate de gestiune 4 
S.04.A.30 Management 
S.04.A.31 Analiza rapoartelor financiare 4 

M.04.A.32 Marketing 
M.04.A.33 Contabilitate în comerţ 4 

S.04.O.34 Statistică 4 
G.04.O.35 Psihologia comunicării 4 
Total  60 

 
Anul 3  

Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

S.05.A.36 Tehnologii informaţionale contabile 
S.05.A.37 Programe informatice de contabilitate 4 

S.05.A.38 Contabilitate în asigurări 
S.05.A.39 Contabilitatea activităţii economice externe 4 

S.05.A.40 Contabilitatea impozitelor 
S.05.A.41 Contabilitatea micului business 

5 
 

S.05.A.42 Contabilitate bancară 
S.05.A.43 Contabilitatea asociaţiilor de economii şi împrumut 5 

S.05.O.44 Econometrie 4 
S.05.O.45 Practică de producţie 8 
S.06.A.46 Audit financiar 
S.06.A.47 Controlul financiar 6 

M.06.A.48 Contabilitate în instituţiile publice 
M.06.A.49 Contabilitatea transportului auto 6 

M.06.A.50 Contabilitate în ramurile prelucrătoare 
M.06.A.51 Contabilitate în industria alimentară 

6 
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S.06.O.52 Practică de licenţă 7 
 Examen de licenţă 5 

Total  60 
 Total program de studii    180 

* - extracurricular 
**-  inclusiv teză de an 
 
Diagrama structurală a programului cu indicarea creditelor la învăţământul cu 

frecvenţă redusă 
 

Anul 1  

Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

Tehnologii în fitotehnie 4 
Tehnologii în zootehnie 4 
Matematică 4 
Limba străină-1 4 
Microeconomie 4 
Informatică  4 
Bazele contabilităţii 6 
Tehnologii în horticultură 4 
Matematici aplicate în economie 4 
Limba străină-2 4 
Total  42 

 
Anul 2  

Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

Etica profesională 4 
Integrare economică europeană 6 
Contabilitate financiară -1 4 
Macroeconomie 4 
Finanţele întreprinderilor agricole 
Monedă şi credit 4 

Contabilitate financiară -2** 4 
Economia întreprinderii 6 
Bazele analizei economice 6 
Dreptul fiscal 
Bazele statului şi dreptului  

4 

Ştiinţe filozofice 
Ştiinţe politice 

4 

Total  46 
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Anul 3 
Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 

ECTS 
Analiza gestionară în unităţile agricole 6 
Baze de date şi mijloace de comunicare 4 
Contabilitate de gestiune 4 
Management 
Analiza rapoartelor financiare 

4 
 

Marketing 
Contabilitate în comerţ 

4 
 

Statistică 4 
Psihologia comunicării 4 
Tehnologii informaţionale contabile 
Programe informatice de contabilitate 

4 

Contabilitate în asigurări 
Contabilitatea activităţii economice externe 

4 

Total  38 
 

Anul 4  

Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite  
ECTS 

Contabilitatea impozitelor 
Contabilitatea micului business 

5 
 

Contabilitate bancară 
Contabilitatea asociaţiilor de economii şi împrumut 

5 

Econometrie 4 
Audit financiar 
Controlul financiar 

6 

Contabilitate în instituţiile publice 
Contabilitatea transportului auto 

6 

Contabilitate în ramurile prelucrătoare 
Contabilitate în industria alimentară 

6    

Practică de specializare 17 
Examen de licenţă 5 
Total  54 

 Total program de studii     180  
**-  inclusiv teză de an 
 
Regulamentul de examinare, evaluare şi notare – Programul de studii prevede 
următoarele tipuri şi forme de evaluare a cunoştinţelor, capacităţilor teoretice şi a 
deprinderilor practice: 
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- evaluare periodică pe parcursul întregului semestru la lucrările practice şi de 
laborator, tezelor de an în scopul estimării competenţelor specifice şi 
instrumentale; 

- evaluare intermediară în semestru la fiecare unitate de curs, în scopul stabilirii 
nivelului şi ritmului de acumulare a cunoştinţelor de către studenţi; 

- evaluarea stagiilor de practică în scopul aprecierii competenţelor sistemice; 
- evaluarea finală semestrială menită să aprecieze gradul de însuşire a unităţii de 

curs. 
 

Cerinţele de absolvire – Examen de licenţă (2 probe, teză de licenţă), care se 
organizează şi se desfăşoară în conformitate cu actele normative în vigoare şi se 
realizează într-o singură sesiune la finele ultimului semestru al studiilor de licenţă.  

Se admit la examenul de licenţă studenţii care au realizat integral programul de 
studii şi au acumulat 175 credite ECTS obligatorii pentru acest program.  

Teza de licenţă constituie o investigaţie sistematică din domeniul 
contabilităţii, utilizând studiul critic al problemei. Ea implică formularea de idei 
sau arii de cercetare calitative (finalităţi explorative, colectare de date şi analiza lor) 
sau cantitative (ipoteze demonstrabile experimental). Studentul care a realizat o 
teză de licenţă va fi capabil: 

- să plaseze noile informaţii şi interpretări în contextul unei unităţi de curs / modul; 
- să demonstreze înţelegere pentru structura de ansamblu al domeniului 

ştiinţe economice şi conexiunile dintre componentele sale; 
- să implementeze metodele de analiză critică şi de dezvoltare a teoriilor; 
- să aprecieze calitatea unei activităţi de cercetare din domeniul de formare 

profesională – contabilitate; 
- să aplice modalităţi de testare experimentală şi observaţională a teoriilor 

ştiinţifice; 
- să argumenteze şi modul de rezolvare a problemelor în cadrul domeniului 

ştiinţe economice; 
- să demonstreze capacităţi necesare pentru realizarea unei cercetări cu un 

grad sporit de autonomie; 
- să adapteze mesajul profesional la diverse medii socio-culturale. 

Pentru certificarea componentelor examenului de licenţă nu se utilizează 
zecimi în notare, iar nota minimă de promovare este „5”.  

 Probele examenului de licenţă se susţin în scris sau oral, în funcţie de decizia 
universităţii. Subiectele sunt aduse la cunoştinţa studenţilor cu o lună înaintea 
susţinerii primei probe. 

 Susţinerea tezei de licenţă are loc în şedinţa deschisă a comisiei pentru 
examenul de licenţă. Rezultatele se comunică studenţilor în aceeaşi zi după şedinţă 
comisiei pentru examenul de licenţă. 

 
Forma de instruire (învăţământ) – zi, frecvenţă redusă 

 
Administrator de program – Doctor, conferenţiar universitar V. Cojocari 
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II.2 Programe de studii superioare integrate 
 

Programul 641.1 - Medicina Veterinară 
 

 Descrierea generală 
 

Calificarea acordată – Master în Medicină Veterinară. 
 
Nivelul de calificare – 7 EQF (Cadrul European al Calificărilor). 
 
Condiţii speciale de admitere – Deţinerea diplomei de: 
- bacalaureat; 
- studii medii de specialitate; 
- studii superioare. 

 
Aranjamente speciale de recunoaştere a instruirii anterioare – Recunoaştere 
formală care presupune acordarea unui statut oficial deprinderilor şi competenţelor 
demonstrate de solicitant prin acordarea certificatului (actului de studii) respectiv.  

 
Cerinţele şi regulamentele calificării – Calificarea se acordă studentului care: 
- demonstrează cunoştinţe avansate în domeniul medicinii veterinare; 
- poate aplica cunoştinţele obţinute în domeniul de formare profesională – 

medicina veterinară; 
- demonstrează capacitatea de a argumenta şi a soluţiona problemele din 

domeniul medicinii veterinare; 
- are abilitatea de a colecta, interpreta şi analiza date relevante din domeniul 

medicinii veterinare, precum şi de a –şi expune raţionamentele în baza 
aspectelor relevante de ordin social, ştiinţific sau etic; 

- poate comunica informaţii, idei, probleme şi soluţii atât audienţilor de 
specialişti, cât şi de non-specialişti; 

- şi-a dezvoltat abilitatea de a învăţa, care este necesară de a-şi continua studiile 
cu un grad sporit de autoinstruire. 

Specialistul în Medicina Veterinară va avea o pregătire teoretică profundă şi practică 
pentru a activa cu succes în întregul spectru al serviciului sanitar veterinar: planificarea 
măsurilor de profilaxie şi combatere a zooantroponozelor, promovarea în sectorul 
zootehnic obştesc şi privat a cunoştinţelor privind alimentaţia, întreţinerea şi exploatarea 
corectă a animalelor; obţinerea, prelucrarea, controlul sanitar veterinar al produselor de 
origine animalieră şi sănătatea publică;studierea pieţei interne şi externe, management, 
marketing, economie, relaţii economice internaţionale, informatică, cercetare. 
 
Profilul programului – Agricultură. 

  
Rezultatele cheie ale instruirii – Programul oferit permite obţinerea de către 
student a următoarelor competenţe:  
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Cunoştinţe: 
- Bazele teoretice ale ştiinţelor de orientare socio-umanistică şi economice; 
- Normele etice de drept care reglează relaţiile între oameni, om-societate, om-
mediu înconjurător; 
- Bazele analizei matematice şi interacţiunii proceselor fîzice, chimice şi biologice; 
- Procesele şi fenomenele ce au loc în natură, posibilităţile metodelor ştiinţifice 
moderne de cunoaştere a naturii la nivelul necesar pentru îndeplinirea funcţiilor 
profesionale; 
- Tehnologii informaţionale modeme; 
- Bazele educaţiei fizice şi modul sănătos de viaţă; 
- Esenţa şi importanţa socială a viitoarei profesii; 
- Obiectivele, importanţa, evaluarea medicinei veterinare pe plan naţional şi mondial; 
- Biotehnologii avansate şi de perspectivă în reproducţia animalelor; 
- Legislaţia şi deontologia în serviciul sanitar veterinar; 
- Căile de transmitere a bolilor animalelor şi zooantroponozelor (bolilor comune 
omului şi animalelor); 
- Metodele expres de diagnosticare a bolilor animalelor şi păsărilor; 
- Bazele preclinice şi clinice necesare pentru realizarea activităţii medicinei veterinare; 
- Siguranţa produselor de origine animalieră; 
- Bazele economiei şi managementului serviciului sanitar veterinar; 
- Metodele de studiere a pieţei, marketingului în medicina veterinară. 
Capacităţi: 
- Analiza ştiinţifîcă a problemelor şi proceselor social economice semnificative; 
- Aplicarea normelor etice, deontologice, juridice la elaborarea proiectelor 
sociologice şi sociale; 
- Organizarea muncii individuale pe bază ştiinţifîcă, utilizarea metodelor 
computerizate de selecţie şi păstrare a informaţiei necesare; 
- Acumularea cunoştinţelor noi, folosind tehnologii modeme informaţionale; 
- Comunicarea într-o limbă străină pe teme generale, citirea informatiei (fără 
dicţionar), traducerea literaturii de specialitate (cu dicţionarul); 
- Organizarea profilaxiei bolilor comune omului şi animalelor; 
- Elaborarea măsurilor eficace în combaterea şi acordarea asistenţei veterinare 
animalelor bolnave, păsărilor,peştilor, albinelor; 
- Exercitarea controlului şi verificarea calităţii preparatelor veterinare; 
- Inspecţia şi controlul sanitar-veterinar privind transportarea animalelor, materiei prime 
de origine animală, exportului şi importului de animale şi produse de origine animală; 
- Asigurarea controlului asupra producerii, colectării, păstrării şi folosirii tuturor 
varietăţilor de nutreţuri şi suplimente nutritive; 
- Utilizarea biotehnologiilor avansate şi de perspectivă în reproducţia animalelor şi 
argumentarea tehnologiilor noi; 
- Alcătuirea şi realizarea programelor de producţie, planului de afaceri; 
- Organizarea producerii, certifîcării şi comercializării produselor farmaceutice 
veterinare; 
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- Aplicarea metodelor de protecţie a muncii la efectuarea proceselor tehnologice şi 
asistenţei sanitaro-veterinare; 
- Comunicarea eficientă, relaţii reciproc avantajoase cu partenerii locali şi 
internaţionali. 
Programul include 106 unităţi de curs, grupate în următoarele componente: 
1. fundamentală – F - (108 credite, 26 unităţi de curs) - acumularea de către 

studenţi a cunoştinţelor de bază şi a informaţiei necesare pentru asimilarea 
cunoştinţelor în domeniul de formare profesională – medicină veterinară; 

2. de formare a abilităţilor şi competenţelor generale – G - (12 credite, 5 unităţi de 
curs); de orientare socio-umanistă – U - (31 credite, 10 unităţi de curs) - 
cultivarea la viitorul specialist a deprinderilor de a învăţa, cerceta, analiza, 
expune, comunica efectiv oral şi în scris, inclusiv prin intermediul tehnologiilor 
informaţionale în domeniul de formare profesională – medicină veterinară şi în 
diverse contexte culturale, precum şi formarea unui orizont larg de cultură 
juridică, filozofică, politologică, sociologică, psihologică şi economică, care i-ar 
permite să-şi asume responsabilităţile vieţii într-o societate liberă şi să se poată 
adapta operativ şi eficient la modificările ce au loc în societate; 

3. de orientare spre: specializare – S (199 credite, 65 unităţi de curs inclusiv: opţionale 
77 credite, 36 unităţi de curs; 5 stagii de practică, 29 credite); realizează obiective 
formative, asigură asimilarea de cunoştinţe la nivel ştiinţific şi creator contemporan, 
orientate spre formarea identităţii profesionale a studentului. 

  
 

Profilurile de angajare a absolvenţilor (exemplificarea lor) –  
Specialistul în Medicina veterinară va fi apt să activeze pe următoarele direcţii 

profesionale: Agenţia Sanitar veterinară şi pentru Siguranţa produselor de origine 
animală a MAI; Direcţiile sanitar veterinare municipale şi raionale pentru Siguranţa 
produselor de origine animală, laboratoarele de expertiză sanitar veterinară; Centrul 
Republican de Diagnostică Veterinară; Direcţia coordonarea posturilor de control 
sanitar veterinar precum şi la unităţile deţinătoare de animale sau care transportă, 
depozitează şi prelucrează produse de origine animală; la circuri; menagerii; precum şi 
în unităţile militare, cele subordonate Ministerului Afacerilor Interne; în subdiviziunile 
pentru protecţia departamentală a faunei; în gospodăriile piscicole ocupând funcţiile 
conform Clasificatorului Ocupaţiilor în vigoare. 
  
Accesul la studii în continuare – Deţinătorii diplomei de master în domeniul 
medicinii veterinare pot: 
- urma studiile de doctorat; 
- urma un alt program de licenţă şi de masterat; 
- avea oportunităţi L.L.L. 
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Anul 1 (plan-cadru 2011) 
Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 

ECTS 
U.01.O.001 Elemente de cultură universală şi naţională 4 
F.01.O.002 Matematică şi statistică  4 
F.01.O.003 Chimie generală 4 
G.01.O.004 Limbi străine I 4 
G.01.O.005 Informatica 4 
F.01.O.006 Limbă latină 4 
F.01.O.007 Anatomia 1 6 
G.01.O.008 Educaţia fizică* - 
F.02.O.009 Limbi străine II 4 
F.02.O.010 Biochimie 4 
F.02.O.011 Ecologie şi prot. mediului  4 
F.02.O.012 Anatomia II 6 
F.02.O.013 Biologie celulară 4 
F.02.O.014 Biofizică 4 
F.02.O.015 Zoologie 4 
G.02.O.016 Educaţia fizică* - 
 Total 60 

 
Anul 2 (plan-cadru 2011)  

Codul Denumirea unităţii de curs  (modulului) Credite 
ECTS 

U.03.A.017 Bazele statului, dreptului şi legislaţiei muncii 
U.03.A.018 Bazele antreprenoreatului 

 
4 

U.03.A.019 Managmentul resurselor umane 
U.03.A.020 Ştiinţe politice 

 
4 

G.03.O.021 Psihologia comunicării 4 
F.03.A.022 Anatomie comparată şi topografică 
F.03.A.023 Anatomia animalelor de blană 

 
5 

F.03.O.024 Histologie 5 
F.03.O.025 Fiziologie animală generală 4 
S.03.A.026 Genetica şi eredopatologia  
S.03.A.027 Genetică şi biologie moleculară 

4 
 

F.04.O.028 Fiziologie animală specială 5 
S.04.A.029 Microbiologie generală 
S.04.A.030 Biologia animalelor de laborator  

5 

F.04.O.031 Nutritia animalelor ** 5 
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F.04.O.032 Zootehnie 4 
S.04.O.033 Fiziopatologie generală 4 
F.04.O.034 Mecanizarea sectorului zootehnic 3 
S.04.O.035 Practica didactică I 4 

 Total  60 
 

Anul 3 (plan-cadru 2011)  
Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 

ECTS 
F.05.O.036 Imunologie şi  imunopatologie 4 
S.05.A.037 Microbiologie specială 
S.05.A.038 Micologie şi micotoxicologie 

4 

S.05.A.039 Fiziopatologie specială 
S.05.A.040 Diagnostic de laborator 

5 

S.05.A.041 Radiobiologie veterinară 
S.05.A.042 Radiobiologie experimentală 

 
4 

S.05.A.043 Semiologie generală ** 
S.05.A.044 Diagnostic paraclinic 

5 
  

F.05.O.045 Farmacologie generală 5 
F.05.O.046 Propedeutică chirurgicală 3 
S.06.A.047 Semiologie specială 
S.06.A.048 Imagistica medicală veterinara 

4 

F.06.O.049 Farmacologie specială  4  
F.06.O.050 Chirurgie operatoare ** 4 
S.06.A.051 Virusologie 
S.06.A.052 Culturi de celule animale 

4 
 

U.06.A.053 Bazele micro şi macroeconomiei 
U.06.A.054 Ştiinţe filosofice 

4 

S.06.A.055 Morfopatologie generală 
S.06.A.056 Diagnostic citologic 

4 

S.06.O.057 Practica didactică 6 
 Total  60 
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Anul 4 (plan-cadru 2011) 
Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 

ECTS 
S.07.A.058 Morfopatologie specială 
S.07.A.059 Patologie celulară şi oncologie comparată 

5 

S.07.A.060 Chirurgie generală 
S.07.A.061 Dermatologie veterinară 

4 

F.07.O.062 Igienă veterinară generală 4 
S.07.O.063 Patologie şi clinică medicală 1 4 
S.07.O.064 Biotehnologii în reproducţie 5 
S.07.O.065 Epidemiologie 4 
S.07.O.066 Parazitologie generală 4 
S.08.A.067 Igienă veterinară specială 
S.08.A.068 Etologia şi bunăstarea animalelor 

3 

S.08.O.069 Chirurgie specială** 5 
S.08.O.070 Patologie şi clinica medicală II 5 
S.08.O.071 Obstetrică şi ginecologie 5 
S.08.O.072 Boli infecţioase ale animalelor agricole 4 
S.08.O.073 Parazitologie specială 4 
S.08.O.074 Practică clinică didactică 4 

 Total  60 
       

Anul 5 (plan-cadru 2005) 
Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 

ECTS 
S.09.O.075 Practică în producţie 16 
S.09.O.076 Etica profesională 3 
S.09.A.077 Tehnologia prelucrării produselor şi subproduselor de 

origine animală 
S.09.A.078 Controlul şi supravegherea reziduurilor din alimente 

4 
 

S.09.A.079 Ortopedie veterinară 
S.09.A.080 Medicină veterinară experimentalâ 

3 

S.09.A.081 Toxicologie veterinară 
S.09.A.082 Toxicologie alimentară 

4 

S.10.A.083 Inspecţia şi controlul produselor de origine animală 
S.10.A.084 ESV a produselor tehnice de origine animală 

4 
 

S.10.A.085 Boli metabolice şi nutriţionale ** 
S.10.A.086 Bioterapie 

4 
 

S.10.O.087 Boli infecţioase la păsări, animale de blană, peşti şi albine  5 
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Boli parazitare 5 S.10.6O.088 
S.10.A.089 Legislaţie veterinară 
S.10.A.090 Legislaţie şi protecţia mediului şi sănătatea publică 

4 

S.10.O.091 Necropsie          2 
U.10.O.092 Integrare economică europeană 6 
 Total  60 

 
Anul 6 ( plan-cadru 2005) 

Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

S.11.O.093 Siguranţa alimentelor 4 
S.11.O.094 Management, şi gestiune economică în serviciul sanitar veterinar 4 
S.11.O.095 Biochimie clinică 4 
S.11.O.096 Marketing şi management farmaceutic 4 
S.11.O.097 Medicina veterinară legală 4 
S.11.O.098 Terapia în boli parazitare 5 
S.11.O.099 Terapia în boli obstetricale şi ginecologice 5 
S.12.O.100 Terapia în boli interne 4 
S.12.O.101 Terapia în intoxicaţii şi boli iatrogene 2 
S.12.O.102 Terapia în boli chirurgicale şi stomatologie veterinară 5 
S.12.O.103 Terapia în boli infecţioase 4 
S.12.O.104 Practică de master  5 
S.12.O.105 Examenul de finalizare a studiilor integrate 10 

 Total  60 
Total program de studii                                                                     360 

* extracurricular 
**inclusiv teză de an                        
 
Regulamentul de examinare, evaluare şi notare – Programul de studii prevede 
următoarele tipuri şi forme de evaluare a cunoştinţelor, capacităţilor teoretice şi a 
deprinderilor practice: 
- evaluare periodică pe parcursul întregului semestru la lucrările practice şi de 

laborator, tezelor de an în scopul estimării competenţelor specifice şi instrumentale; 
- evaluare intermediară în semestru la fiecare unitate de curs, în scopul stabilirii 

nivelului şi ritmului de acumulare a cunoştinţelor de către studenţi; 
- evaluarea stagiilor de practică în scopul aprecierii competenţelor sistemice; 
- evaluarea finală semestrială menită să aprecieze gradul de însuşire a unităţii de curs. 
 
Cerinţele de absolvire – Examen de studii superioare integrate ( 2 probe, teză de 
master), care se organizează şi se desfăşoară în conformitate cu actele normative în 
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vigoare şi se realizează într-o singură sesiune la finele ultimului semestru al 
studiilor superioare integrate ( licenţă + master ).  

Se admit la examenul de studii superioare integrate, studenţii care au realizat 
integral programul de studii şi au acumulat 350 credite ECTS obligatorii pentru 
acest program.  

Teza de master constituie o investigaţie aprofundată şi sistematică în 
domeniul medicinii veterinare, utilizând studiul critic al problemei. Ea implică 
formularea de idei sau arii de cercetare calitative (finalităţi explorative, colectare de 
date şi analiza lor) sau cantitative (ipoteze demonstrabile experimental). Studentul 
care a realizat o teză de master va fi capabil: 
- să plaseze noile informaţii şi interpretări în contextul unei unităţi de curs / modul; 
- să demonstreze înţelegere pentru structura de ansamblu al domeniului medicinii 

veterinare şi conexiunile dintre componentele sale; 
-  să implementeze metodele de analiză critică şi de dezvoltare a teoriilor; 
- să aprecieze calitatea unei activităţi de cercetare din domeniul de formare 

profesională – medicină veterinară; 
- să aplice modalităţi de testare experimentală şi observaţională a teoriilor 

ştiinţifice; 
- să argumenteze şi modul de rezolvare a problemelor în cadrul domeniului 

medicinii veterinare; 
- să demonstreze capacităţi necesare pentru realizarea unei cercetări cu un grad 

sporit de autonomie; 
- să adapteze mesajul profesional la diverse medii socio-culturale. 

Pentru certificarea componentelor examenului de studii superioare integrate nu se 
utilizează zecimi în notare, iar nota minimă de promovare este „5”.  

Probele examenului de studii superioare integrate se susţin în scris sau oral, în 
funcţie de decizia universităţii. Subiectele sunt aduse la cunoştinţa studenţilor cu o 
lună înaintea susţinerii primei probe. 

Susţinerea tezei de masterat are loc în şedinţa deschisă a comisiei pentru examenul de 
studii superioare integrate. Rezultatele se comunică studenţilor în aceeaşi zi după şedinţă 
comisiei pentru examenul de studii superioare integrate. 

 
Forma de instruire (învăţământ) – zi 
Administrator de program – Doctor, conferenţiar universitar Gh. Donica 
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III. Informaţie generală pentru studenţi 
 

Costul vieţii:  Exemple de tarife şi preţuri  în Republica Moldova (la 1.12.2014):  
- transport public în oraş (tichet de o singură călătorie)  cu      

autobusul/microbuzul – 3 lei; cu      troleibuzul – 2 lei;   
- pâine (800 g) – 4,50 lei; 
- unt (250 g) – 18 lei; 
- lapte (1l) – 8 lei; 
- carne de porc (1 kg) – 60-100 lei; 
- carne de pasăre (1 kg) – 45-70 lei; 
- carne de vită (1 kg) –90-115 lei; 
- zahar (1kg) – 15 lei; 
- cartofi (1kg) – 3 lei; 
- mere (1kg) – 5 lei; 
- ulei vegetal (1l) – 18-25 lei; 
- apă minerală (1,5l) – 7 lei. 

 
Condiţii de cazare:  Universitatea dispune de  spaţiu locativ suficient (12 cămine)  
pentru a satisface complet necesităţile de cazare a  studenţilor.  Odăile sunt prevăzute 
pentru 2-3 persoane, fiind amenajate  cu mobilierul necesar. Pentru fiecare 3-4 odăi 
funcţionează  un bloc sanitar. La fiecare nivel  sunt bucătării. Fiecare cămin dispune de 
o spălătorie de rufe. În campusul studenţesc  funcţionează  o frizerie, un atelier de 
reparaţie a încălţămintei, precum şi câteva puncte comerciale.  
 
Condiţii de alimentaţie oferite:   În campusul universitar funcţionează  2 cantine şi 
2 cafenele cu un meniu variat.  Magazinele  alimentare din campus  de asemenea 
oferă un sortiment vast de produse alimentare. 
 
Servicii medicale:  Universitatea dispune de punct medical, cabinet stomatologic, 
farmacie şi preventoriu  care oferă o gamă variată de servicii de prevenire şi tratare 
a bolilor: fizioterapie, acupunctură, masaj manual, somn electric, gimnastică 
curativă, koktail-oxigen, duş igienic etc. Studenţii sunt asiguraţi cu poliţe medicale. 
 
Asigurarea socială este realizată prin acordarea burselor de studii de gradul 1, 2 şi 
3, burselor de merit  şi sociale. Bursele reprezintă un mijloc de  protecţie socială, 
dar şi  de motivare a studenţilor în obţinerea unor  cunoştinţe şi competenţe practice 
de calitate. Acordarea burselor se face în strictă conformitate cu prevederile  
Regulamentului –cadru cu privire la modul şi condiţiile de acordare a burselor 
pentru studenţii ciclul I, ciclul II, studii superioare integrate, învăţământ medical şi 
farmaceutic din instituţiile de învăţământ superior, elevii din instituţiile de 
învăţământ mediu de specialitate şi secundar profesional şi persoanele care 
studiază în învăţământul postuniversitar www.uasm.md (anexa 5). Efecte 
motivaţionale substanţiale în atingerea unui nivel înalt al reuşitei se exercită şi prin 
oportunitatea de a participa anual la concursul pentru ocuparea locurilor cu 



 199

finanţare bugetară, reglementările de rigoare fiind stipulate în Regulamentul cu 
privire la condiţiile de ocupare a locurilor cu finanţare bugetară în instituţiile de 
învăţământ superior de stat din Republica Moldova (anexa 6).  

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului Nr. 1009 din  
01.09.2006 cu privire la cuantumurile burselor, altor forme de ajutoare sociale 
pentru studenţii din instituţiile de învăţământ superior, elevii din instituţiile  
de învăţământ mediu de specialitate, secundar profesional şi persoanele  
care studiază în învăţământul postuniversitar, studenţii UASM beneficiază de două 
călătorii pe an în ţară (tur-retur), cu restituirea de către instituţie a 50% din costul 
biletelor de călătorie în transportul auto şi feroviar interurban. 
 
Ajutor financiar pentru studenţi:  În situaţii excepţionale studenţii por solicita  
Comitetului  sindical al studenţilor ajutor material. Conform prevederilor    
Hotărârii  Guvernului nr. 870 din 28 iulie 2004 „Despre aprobarea Normelor 
provizorii de cheltuieli în bani pentru elevii (studenţii) orfani şi cei aflaţi sub tutelă 
din şcolile profesionale şi de meserii, instituţiile de învăţământ mediu de 
specialitate şi superior, şcolile de tip internat şi casele de copii”, studenţii orfani şi 
cei aflaţi sub tutelă beneficiază de ajutor material/îndemnizaţii pentru 
îmbrăcăminte, încălţăminte şi inventar moale la începutul anului de studii, pentru 
materiale didactice, inventar gospodăresc, obiecte de igienă personală şi 
medicamente, la sfârşitul anului de studii, pentru alimentaţie, în cazul neprimirii 
bursei, pentru realizarea cercetărilor şi editarea tezei de licenţă, pentru perfectarea 
paşaportului  în cazul delegării  la studii peste hotarele Republicii Moldova de către 
Ministerul Educaţiei, la absolvirea instituţiei.  
 
Oficii pentru studenţi:  Consilierea studenţilor străini pe diverse  probleme  este efec-
tuată de către colaboratorii Departamentului Relaţii internaţionale al universităţii. 
 
Facilităţi de studiu:  Studenţii au acces nelimitat şi gratuit la fondurile bibliotecii 
(care constituie peste 750000 unităţi editate în 11 limbi de circulaţie), la 
laboratoarele şi sălile de studii ale universităţii. În perioada realizării practicii 
didactice,  deplasarea studenţilor la staţiunile didactico-experimentale este 
efectuată cu transport gratuit. În căminele studenţeşti funcţionează săli de lectură şi 
de calculatoare. Toate facultăţile şi catedrele sunt conectate la reţeaua locală cu 
acces la Internet. Pentru facilitarea studiului individual al studenţilor,  pe platforma 
www.moodle.uasm.md  s-au pus  şi se completează continuu prezentări ale 
prelegerilor în programul Power Point,  cursuri online şi alte materiale instructiv-
metodice care pot fi accesate liber de toţi cei interesaţi. La fiecare facultate şi în 
centrul de calcul al universităţii sunt puse la dispoziţia studenţilor săli de 
calculatoare, unde aceştia  pot să-şi monitorizeze procesul de studiu individual, 
accesând programul computerizat de autoevaluare a cunoştinţelor şi competenţelor 
practice prin intermediul testelor. Evaluările intermediare şi cele finale pot fi 
efectuate de asemenea la calculator  în perioada stabilită conform orarului.   
 



 200

Programe internaţionale în care este implicată instituţia: Atât studenţii, cât şi 
reprezentanţii corpului didactico-ştiinţific şi doctoranzii UASM pot beneficia  de 
ofertele programelor internaţionale, expuse în tabelul 1.  

 
Tabelul 1. Programe  internaţionale  în derulare la UASM  

Nr
. 

Denumirea 
programului  

Denumirea proiectului Nr.  
proiectului 

Instituţia - 
beneficiar 

1. TEMPUS Leading and Managing 
Change in Higher Education -
LaMANCHE 

530621-
TEMPUS-1-
2012-1-
BGTEMPUS 
JPGR 

International 
University 
College 
(Bulgaria) 

2. TEMPUS Technological Transfer 
Network - TEHNET 

544197-2013-
IT-JPHES 

University of 
Sannio (Italia) 

3. TEMPUS Modern Information Services 
for Improvement Study 
Quality 

543929-2013-
LT-JPGR 
 

Meile 
Cretaviciene 
Library (Kaunas, 
Lituania ) 

4. TEMPUS Fostering the Knowledge 
Triangle in Belarus, Ukraine 
and Moldova - FKTBUM 

543853-2013-
DE-SMHES 
 

Universität 
Paderborn 
(Germania) 

5. TEMPUS Support for Vocational 
Training in Sustainable 
Forestry – SUSFOR 

543946-2013-
ES-JPHES 
 

University of 
Llieda (Spania) 

6. ERASMUS 
MUNDUS 

EUROEAST Grant 
Agreement 
Nr. 2012-

2740/001-001-
EMA2 

Polytechnic 
Institute of Turin 
(Italia) 

7. EM INternational Fellowship IN 
transdisciplinarITY – 
INFINITY 

Grant 
Agreement 
Nr.545681-

EM-1-2013-1-
PT-ERA 

 

Faculty of 
Architecture, 
Technical 
University of 
Lisbon, 
(Portugalia) 

8. EM Education Force: Driving 
Mobility for EU - East Europe 
cooperation 
EFFORT 

Grant 
Agreement 
Nr.2013-
2527/001-001 
EM Action 2 

Alexander 
Technological 
Educational 
Institution of 
Thessaloniki 
(A.T.E.I.TH) 
(Grecia) 
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Informaţie practică pentru studenţii incluşi în programe de mobilitate:  
În cadrul programelor de mobilitate se realizează următoarele tipuri de 

studii şi activităţi: 
1. Studii la nivel de licenţă/masterat/doctorat şi/sau pe durata unui 

semestru/an de studiu; 
2. Stagii de cercetare în contextul studiilor de masterat/doctorat şi al 

programelor postdoctorale; 
3. Stagii lingvistice;  
4. Şcoli de vară; 
5. Stagii de practică; 
6. Programe de schimb educaţional-cultural care pot avea o 

componentă de angajare remunerată în câmpul muncii.  
Departamentul Relaţii Internaţionale oferă informaţii referitor la toate 

tipurile de mobilităţi academice pe pagina principală a site-ului Universităţii Agrare 
de Stat din Moldova  (www.uasm.md ) in rubricile indicate în tabelul 2.  

 
Tabelul 2. Referinţe utile aferente tipurilor de mobilitate academică 

Nr
. 

Tipul de mobilitate 
academică 

Link-ul pe pagina web UASM unde este plasată 
informaţia respectivă  

1. Studii la nivel de 
licenţă/masterat/ 
doctorat şi/sau pe 
durata unui semestru/an 
de studiu 
 

• http://uasm.md/ro/relatii-
internationale/cooperarea-si-parteneriatul-
international-a-uasm/280-acorduri-de-
cooperare-internationala  

• http://uasm.md/ro/relatii-
internationale/proiecte-internationale-si-
surse-de-finantare/84-programe-
internationale/285-erasmus-mundus  

• http://uasm.md/ro/relatii-
internationale/proiecte-internationale-si-
surse-de-finantare/84-programe-
internationale/286-ceepus  

• http://uasm.md/ro/relatii-
internationale/proiecte-internationale-si-
surse-de-finantare/282-mobilitatea-
academica  

2 Stagii de cercetare în 
contextul studiilor de 
masterat/doctorat şi al 
programelor 
postdoctorale 

• http://uasm.md/ro/relatii-internationale/burse  
• http://uasm.md/ro/relatii-

internationale/proiecte-internationale-si-
surse-de-finantare/84-programe-
internationale/285-erasmus-mundus 

3 Stagii lingvistice • http://uasm.md/ro/relatii-internationale/burse 
4 Şcoli de vară • http://uasm.md/ro/relatii-internationale/burse 
5 Stagii de practică • http://uasm.md/ro/relatii-internationale/burse  
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Dispozițiile de bază privind organizarea mobilităţii academice sunt 
reflectate în Regulamentul cu privire la mobilitatea academică în Universitatea 
Agrară de Stat din Moldova,  aprobat prin decizia  Senatului UASM din 27 iunie 
2014 (www.uasm.md) care  prevede următoarele:   beneficiari ai programelor de 
mobilitate interuniversitară sunt cetăţenii Republicii Moldova, studenţi cu frecvenţă 
la zi şi doctoranzi la toate formele de studii  care întrunesc următoarele condiţii:  

1. Realizează un program de studii într-o instituţie de învățământ 
superior din Republica Moldova  care se finalizează cu acordarea titlului de 
licenţiat/master/doctor;  

2. Au rezultate academice după cum urmează: cel puţin nota medie „8” 
în sesiuni pentru profilul umanist şi „7,0” pentru profilul real; 

3. Cunosc suficient limba în care se desfăşoară programul de studii sau 
limba ţării în care se realizează mobilitatea;  

4. Nu au restanţe academice şi sancţiuni disciplinare. 
Perioada de studii în universitatea-gazdă, inclusiv stagiile de practică, se 

consideră parte integrantă a programului de studii din universitatea de origine, dacă 
programul de studii din universitatea-gazdă corespunde, cel puţin în parte, cu 
programul de studii din instituţia de origine.  

Pentru studenţii care au ca obiectiv al mobilităţii pregătirea în vederea 
elaborării proiectelor de licenţă/tezelor de masterat, perioada maximă de 
desfăşurare a mobilităţii este un semestru, urmare cărui fapt studenţii prezintă un 
document de tip ECTS (Sistemul European de Credite Academice Transferabile) 
care conţine evaluarea activităţii studentului în perioada de mobilitate.  

Mobilităţile în cadrul programelor comune (diplome comune) realizate la 
ciclurile I, II, doctorat şi studii integrate se reglementează în temeiul acordurilor 
semnate între instituţiile de învățământ superior partenere.  

Numărul de credite acumulate de studenţi în timpul mobilităţii este de cel 
puţin 30 pentru un semestru, respectiv 60 pentru un an de studii, şi acestea se 
recunosc în baza principiului acumulării şi transferului de credite. 

Studenţii înmatriculaţi la studii cu achitarea taxei de studii în universitatea 
de origine, pe perioada programelor de mobilitate internaţională vor  continua să 
achite taxa de studii în  universitatea de origine. 

Participantul la programul de mobilitate interuniversitară va deţine un 
contract de studii ECTS însoţit de transcripţia notelor/extrasului din foaia matricolă. 
Contractul de studii ECTS va fi semnat de către trei părţi: studentul participant la 
program, universitatea de origine şi universitatea-gazdă, confirmând compatibilitatea 
programelor de studii şi angajamentul privind recunoaşterea acestuia. 

Dosarul studentului participant la programul de mobilitate se evaluează, în 
scop de recunoaştere, în universitatea de origine de către specialişti în domeniu 
până la începerea anului de studii/semestrului şi include următoarele: formularul de 
cerere pentru student (model ECTS); contractul  de studii ECTS; transcripţia 
notelor/extrasului din foaia matricolă ECTS  -  documente recomandate prin Ghidul 
de implementare  a Sistemului Naţional de Credite de Studiu, aprobat în modul 
stabilit de Ministerul Educaţiei.  
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Neîndeplinirea de către student a programului de studii convenit prin 
contractul de studii ECTS determină, în condiţiile prevăzute de Regulamentul de 
organizare a studiilor în învățământul superior în baza Sistemului Naţional de Credite 
de Studiu, aprobat prin ordinul Ministrului Educaţiei, repetarea programului de studii 
în instituţia de origine sau susţinerea unor examene de diferenţă. 

Studenții care primesc bursă de la universitatea de origine vor putea 
beneficia de aceasta bursă și pe perioada unui  semestru al programului de 
mobilitate academică internațională. 

Studenţii pot participa la programe de mobilitate academică realizate în 
baza unor contracte individuale, informând administraţia UASM despre program, 
durata şi finalitatea acestuia la începutul anului sau al semestrului de studii. 

Participarea la programe de mobilitate academică în mod individual se 
realizează în baza ordinului/permisiunii rectorului.  

Pentru alte tipuri de mobilităţi şi, în special, pentru cele realizate în 
contextul educaţiei nonformale (activitate de formatori şi voluntariat), participantul 
la program primeşte un certificat de mobilitate Europass.  

Modelul Contractului de studii SNCS al UASM este prezentat în anexa 7. 
 
Cursurile de limbi străine: Pe lângă studierea obligatoare a unei limbi străine la 
anul I, începând cu anul II universitatea oferă studenţilor, la solicitate,  posibilitatea 
de a studia/aprofunda gratuit limba engleză în afara orarului. Studenţii care doresc 
să efectueze stagii de practică peste hotarele republicii sunt susţinuţi în studierea 
limbii ţării  unde va avea loc stagiul de practică (engleză, franceză ori germană). 
 
Stagii de practică: Stagiile de practică, în funcţie de specificul programului, se 
realizează după cum urmează: 

Practica didactică: 
– pe loturile experimentale ale catedrelor din campusul universitar; 
– în atelierul didactic; 
– în staţiunile didactico-experimentale ale universităţi; 
– în instituţii de cercetări ştiinţifice, agenţii, asociaţii şi întreprinderi 

agricole stabilite ca baze de practică. 
Practica tehnologică şi de producţie: 
- în întreprinderi, organizaţii, ferme, agenţii etc., aprobate  conform 

ordinului  Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare; 
– peste hotarele Republicii Moldova, în conformitate cu contractele 

încheiate de către UASM cu firme din Germania, Grecia,  Danemarka etc. Ofertele 
disponibile pentru efectuarea stagiilor de practică peste hotarele ţării sunt expuse în 
tabelul 3.  
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Tabelul 3. Ofertele disponibile pentru stagii de practică peste hotarele ţării  
Nr. Ţara Denumirea 

companiei 
Pentru ce facultăţi se  
recomandă 

Cerinţele principale 

1. Germania LOGO • Agronomie  
• Horticultură 
• Zootehnie şi biotehnologii 
• Inginerie agrară şi 
transport auto 
• Medicină Veterinară 

• Cunoaşterea limbii 
germane  
• Permis de conducere a 
tractorului (pentru băieţi) 
 

2 Germania Associaţia 
Fermierelor 
din Bavaria 

• Agronomie  
• Horticultură 
• Zootehnie şi biotehnologii 
• Inginerie agrară şi 
transport auto 
• Medicină Veterinară 
• Economie (specialitatea 
„Turism”) 

• Cunoaşterea limbii 
germane  
• Permis de conducere a 
tractorului (pentru băieţi) 
• Cunoaşterea limbii 
germane şi engleze 
pentru  studenţi, ce vor 
pleca la practica în 
domeniul turismului 
rural 

3 Grecia  Rodesnow  • Toate facultăţile • Cunoaşterea limbii 
ruse, engleze 

4 Danemarka  AgriLida • Agronomie  
• Horticultură 
• Zootehnie şi biotehnologii 
• Inginerie agrară şi 
transport auto 
• Medicină Veterinară 

• Cunoaşterea limbii 
engleze 
 

Conform prevederilor Regulamentului  cu privire la mobilitatea academică în 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova,  participarea studenţilor la stagii de practică 
peste hotarele ţării, inclusiv la programe de schimb educaţional-cultural care conţin o 
componentă de angajare remunerată în câmpul muncii, se realizează în baza:  

1) tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte; 
2) programelor/proiectelor internaţionale şi interuniversitare;  
3) contractelor încheiate de instituţia de învățământ superior cu 

instituţii/organizaţii de peste hotare;  
4) contractelor individuale încheiate între studenţi şi prestatorii de 

servicii autorizaţi/licenţiaţi pentru acest gen de activitate, în conformitate cu 
prevederile Legii nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere 
a activităţii de întreprinzător. 

Studenţii pot participa la programele menţionate doar pe perioada stabilită 
conform programului de învăţământ sau în perioada vacanţelor de vară, în cazul în 
care, conform planurilor de învăţământ, nu sânt prevăzute alte genuri de activităţi 
instructiv-educative. În cazul dacă apare necesitatea de a prelungi termenul 
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practicii de producţie în străinătate, acesta nu poate depăşi o lună (2 săptămâni, 
până la sesiune şi 2 săptămâni după începerea anului nou de învăţământ). 

Pentru programele de schimb educaţional-cultural care conţin o componentă 
de angajare remunerată în câmpul muncii pe o perioadă determinată de timp, în 
perioada vacanţei de vară, sânt eligibili studenţii la ciclurile I şi II, studii integrate, 
învățământ cu frecvenţă la zi, cu excepţia absolvenţilor ultimului an de studii.  

Participarea la programe de schimb educaţional-cultural care conţin o  
componentă de angajare remunerată în câmpul muncii pe o perioadă determinată de 
timp, în perioada vacanţei de vară, se permite cu condiţia încheierii situaţiei 
academice a studentului pentru semestrul/anul respectiv de studii. Modificarea 
termenelor de susţinere a sesiunii de vară se acceptă pe bază de planuri individuale, 
aprobate de consiliile facultăţilor. 

Participantul la program este obligat să deţină  asigurare  medicală pe toată 
perioada aflării peste hotare şi să revină în Republica Moldova înainte de începerea 
anului de studii.   

Modelul Contractului privind efectuarea stagiului de practică este prezentat 
în anexa 8, iar cel al Convenţiei-cadru de parteneriat UASM – întreprindere - în 
anexa 9. 

Servicii sportive şi activităţi extracurriculare şi de agrement:  Studenţii au 
acces la stadion şi sălile de sport,  se pot înscrie în  secţiile  sportive în care se 
practică 18 probe.  

O contribuţie esenţială în organizarea activităţilor extracurriculare o are 
facultatea de Arte frumoase, în cadrul căreia activează ansamblul de cântece şi 
dansuri populare „Spicuşor”, ansamblul de dansuri moderne şi ansamblul vocal-
instrumental.  

În toate căminele studenţeşti funcţionează  săli de agrement dotate cu 
mobilier, televizor şi ediţii periodice republicane. 

Asociaţii studenţeşti: În universitate activează următoarele organe de autoad-
ministrare studenţească: Structura de Autoguvernanţă Studenţească; Comitetul 
sindical al studenţilor; Consiliile locatarilor căminelor studenţeşti. 
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ANEXE 
Anexa 1 

Anexa la ordinul Ministerului Educaţiei 
 nr.369 din 06 mai 2014 

 
REGULAMENTUL 

de organizare şi desfăşurare a admiterii în instituţiile de învăţământ superior 
din Republica Moldova la ciclul I - studii superioare de licenţa 

 
I. DISPOZIJII GENERALE 
1. Prezentul Regulament este elaborat in conformitate cu art. 27, alin. (2) din Legea 
învăţământului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
2. Admiterea în instituţiile de învăţămînt superior se efectuează pe bază de concurs, 
în vederea selecţiei candidaţilor pe criterii de performanţă şcolară şi aptitudini în 
specialitatea/domeniul de formare profesională pentru care optează. 
3. Concursul de admitere la ciclul I - studii superioare de licenţă se organizează în 
instituţiile de învăţămînt superior pe specialităţi /domenii de formare profesională, 
în funcţie de forma de învăţămînt şi sursa de finanţare (buget, taxa), în limita 
planurilor de înmatriculare aprobate în modul stabilit. 
4. Se permite, cu acordul şi în baza listei stabilite de Ministerul Educaţiei, 
admiterea la două domenii înrudite de formare a cadrelor didactice. 
5. Admiterea pe baza de contract cu taxa de studii în instituţiile de învăţămînt 
superior de stat şi privat se efectuează după aceleaşi criterii ca şi admiterea la 
locurile cu finanţare bugetară. 
6. Admiterea în învăţămîntul superior privat se efectuează, exclusiv, la 
specialităţile/domeniile de formare profesională autorizate prin licenţă acordată 
instituţiei de învăţămînt superior respective. 
 
7. Învăţămîntul cu frecventă redusă se organizează, prin coordonare cu Ministerul 
Educaţiei, doar la specialităţile /domeniile de formare profesională la care în 
instituţia respectivă este organizat învăţămîntul cu frecventă. 
II COTE DE INMATRICULARE 
8. Cota-parte la admitere în învăţămîntul cu frecventă se stabileşte după cum 
urmează: 
a) pentru deţinătorii diplomelor de bacalaureat - 90 la sută; 
b) pentru deţinătorii diplomelor de studii medii de specialitate care solicită 
specialităţi /domenii de formare profesională conform profilului studiat in colegiu - 
10 la sută. 
9. La specialităţile din cadrul domeniilor generate de studii Arte, Medicina, 
Medicină veterinară, Ştiinţe agricole şi Militărie, cota-parte stabilită în pct. 8 al 
prezentului Regulament poate fi modificată de către ministerele de resort, în funcţie 
de particularităţile de instruire în domeniile respective. 
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10. Locurile de înmatriculare la studii cu frecventă redusă nu se vor diviza pe cote 
la admitere. Categoriile de candidaţi admişi la studii cu frecventă redusă vor fi 
stabilite de către instituţiile de învăţămînt superior, în funcţie de numărul de locuri 
prevăzute în planurile de înmatriculare şi opţiunile din cererile depuse de candidaţi. 
11. Se stabileşte cota de 15 la sută din numărul total de locuri (la fiecare 
specialitate /domeniu de formare profesională şi formă de învăţămînt) prevăzute în 
planul de înmatriculare cu finanţare bugetară, pentru: 
a) copiii orfani şi copiii ramaşi fără îngrijirea părinţilor, care au statut de copil 
orfan; 
b) copiii cu grad de dizabilitate sever sau accentuat (copiii invalizi de gradele I şi 
II), care le permite urmarea studiilor şi practicarea profesiei în specialitatea aleasă; 
c) copiii cu ambii părinţi invalizi; 
d) copiii ai căror părinţi au participat la acţiunile militare pentru apărarea 
integrităţii şi independentei Republicii Moldova, la războiul din Afganistan sau la 
lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl: militarii-participanţi la operaţiunile 
militare post-conflict cu caracter umanitar in Irak; 
e) copiii din familiile cu patru şi mai mulţi copii, aflaţi la întreţinere: 
f) absolvenţii şcolilor din localităţile de est ale R. Moldova şi din mun. Bender, 
care au studiat conform programelor de învăţămînt aprobate de Ministerul 
Educaţiei al Republicii Moldova, precum şi absolvenţii Liceului Teoretic ,,A. 
Mateevici din Sănătăuca, r-nul Floreşti, originari din localităţile de est ale 
Republicii Moldova; 
g) copiii din familiile de romi; 
h) tinerii care au efectuat serviciul militar în termen. 
12. Înscrierea la cota stabilită în pct. 11 se efectuează la solicitarea candidaţilor. 
Candidaţii din categoriile enumerate la pct. 11 pot participa, concomitent, la 
concursul general de admitere. 
13. Candidaţii pot opta, după înmatriculare, pentru o alta limba de instruire decît 
cea din instituţia preuniversitara pe care au absolvit-o, faptul respectiv fiind 
consemnat în cererea de înscriere la concursul de admitere. 
14. Instituţiile de învăţămînt pot planifica, pentru concursul de admitere, grupe cu 
altă limbă de instruire decît cea româna (rusa, engleza, franceza etc.) la 
specialităţile, pentru care în planul de înmatriculare sunt prevăzute locuri pentru cel 
puţin două grupe academice. Grupele respective vor fi organizate în funcţie de 
numărul solicitărilor, în conformitate cu actele normative în vigoare. 
III. INSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE 
15. La concursul de admitere în instituţiile de învăţămînt superior se pot înscrie 
cetăţenii Republicii Moldova, care deţin diploma de bacalaureat, diploma de studii 
medii de specialitate (colegiu), diploma de studii superioare universitare, diploma 
de licenţa sau actul echivalent de studii. 
16. Cetăţenii statelor membre ale C.S.I, şi ai ţărilor baltice de naţionalitate 
moldoveni (români) pot participa la concursul de admitere în condiţiile prevăzute 
pentru cetăţenii Republicii Moldova, în limita planurilor de înmatriculare pe 
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locurile cu finanţare de la buget sau cu taxă de studii. Naţionalitatea candidaţilor 
respectivi se stabileşte în baza copiei certificatului de naştere al unuia din părinţi. 
17. Candidaţii, cetăţeni ai statelor C.S.I, şi ai ţărilor baltice, cetăţenii străini şi 
apatrizii, absolvenţii instituţiilor din localităţile de est ale Republicii Moldova şi 
oraşul Bender, absolvenţii instituţiilor de tip „liceu-colegiu", „tehnicum", „sovhoz-
tehnicum", „colegiu" etc., participă la concursul de admitere în instituţiile de 
învăţămînt superior pe locurile planificate pentru deţinătorii diplomelor de 
absolvire a instituţiilor de învăţămînt mediu de specialitate. 
18. Cetăţenii străini şi apatrizii pot fi înscrişi la studii cu finanţare bugetara în baza 
Protocoalelor de colaborare în domeniul învăţămîntului între Republica Moldova şi 
ţările din care provin, în conformitate cu Regulamentul cu privire la instruirea 
cetăţenilor străini şi apatrizilor în instituţiile de învăţămînt din Republica Moldova, 
aprobat prin Hotarîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 746 din 21 iunie2003. 
19. Locurile cu finanţare bugetară, planificate pentru cetăţenii străini şi apatrizi, in 
baza tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, pot fi 
redistribuite candidaţilor - cetăţeni ai Republicii Moldova doar în cazul lipsei de 
solicitări din partea cetăţenilor străini şi apatrizilor. 
20. La concursul de admitere în învăţămîntul cu frecventă, precum şi în 
învăţămîntul cu frecventă redusă, nu se stabileşte limita de vîrstă. 
21. Candidaţii au dreptul să se înscrie la concursul de admitere concomitent la mai 
multe specialităţi din diverse domenii de formare profesională, la una sau mai 
multe instituţii de învăţămînt superior, dar vor fi înmatriculaţi la o singură 
specialitate în cadrul unei singure instituţii de învăţămînt superior, din cele pentru 
care au optat. 
22. Înscrierea la concursul de admitere a cetăţenilor Republicii Moldova, 
destinatori ai actelor de studii eliberate de instituţiile de învăţămînt din localităţile 
de est ale Republicii Moldova şi din mun. Bender se va efectua în conformitate cu 
prevederile „Regulamentului cu privire la efectele juridice ale actelor de studii 
eliberate de instituţiile de învăţămînt din raioanele de Est ale Republicii Moldova şi 
oraşul Bender", din 21.01.2004 publicat în Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova nr. 19-21/41 din 30.01.2004. 
23. Candidaţii, înmatriculaţi în baza atestatelor de studii medii de cultură generală, 
eliberate de către instituţiile de învăţămînt din localităţile de est ale Republicii 
Moldova şi din mun. Bender, înmatriculaţi, vor urma un an de studii compensator 
în instituţia de învăţămînt superior, cu susţinerea ulterioara a examenelor de 
bacalaureat. 
Cetăţenii străini admişi la studii în baza protocoalelor de colaborare în domeniul 
învăţămîntului şi în baza actelor de studii medii de cultura generala sau echivalente 
acestora, vor urma un an de studii compensator în instituţia de învăţămînt superior, 
în care au fost înmatriculaţi. 
24. Înscrierea la concursul de admitere la specialităţile din domeniul general de 
studiu Ştiinţe ale educaţiei se va efectua, în mod prioritar, în baza recomandărilor 
la studii eliberate de către direcţiile de învăţămînt ale autorităţilor administraţiei 
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publice locale şi din rîndul candidaţilor ce provin din familii de cadre didactice 
(unul sau ambii paring). 
25. Dosarul candidatului la admitere va cuprinde următoarele documente: 
a) actul de studii, în original, cu anexa respectivă; 
b) certificatul medical-tip (nr.086/e), eliberat în anul admiterii; în funcţie de 
specialitate/domeniu de formare profesională, instituţia de învăţămînt poate 
organiza un examen medical suplimentar; 
c) diplomele de gradul I-III, obţinute de către candidaţi la concursurile şcolare 
republicane sau internaţionale, la disciplinele de studiu, precum şi diplomele ce 
atesta participarea la diferite concursuri (olimpiade), expoziţii etc., organizate de 
Ministerul Educaţiei sau de ministerele de resort; 
d) 4 fotografii 3x4 cm; 
e) adeverinţa eliberată de organul teritorial de tutelă şi curatelă, pentru copiii orfani 
şi copii ramaşi fără îngrijirea părinţilor care au statut de copil orfan; 
f) certificatele medicale corespunzătoare care atesta gradul de invaliditate al 
candidatului sau al părinţilor acestuia; 
g) certificatul care confirmă ca unul din părinţii candidatului a participat la 
acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova 
sau în războiul din Afganistan ori la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl, 
eliberat de organele abilitate: adeverinţa care confirma participarea candidatului la 
operaţiunile militare post-conflict cu caracter umanitar în Irak; 
h) certificatul despre componenţa familiei şi copiile certificatelor de naştere ale 
fraţilor/surorilor (pentru candidaţii care provin din familii cu patru şi mai mulţi 
copii): 
i) confirmarea apartenenţei la familii de romi; 
j) extrasul din Carnetul de munca (pentru persoanele angajate în cîmpul muncii); 
k) certificatul de studii, cu notele obţinute la examenele de bacalaureat şi situaţia 
şcolară pe anii de studii, pentru absolvenţi de licee din România, promoţia din anul 
admiterii, urmînd ca Diploma de Bacalaureat să fie prezentată ulterior;  
l) recomandarea direcţiei de învăţămînt a autorităţii administraţiei publice locale 
sau adeverinţa de la locul de muncă al părinţilor - cadre didactice pentru înscrierea 
la concursul de admitere la specialităţile din domeniul general de studiu Ştiinţe ale 
educaţiei; 
m) copia Certificatului de naştere al unuia din părinţi, pentru cetăţenii statelor 
membre ale C.S.I, şi ai ţărilor baltice de naţionalitate moldoveni (români);  
n) chitanţa de plată a taxei de înscriere. 
Nota: Copiile documentelor menţionate mai sus, avizate, în baza originalelor, de 
către Comisia de admitere, se vor anexa la cererea de înscriere la concurs. 
In cazul în care candidatul la studii intenţionează să participe la concursul de 
admitere doar în instituţia data, acesta poate anexa la cererea de înscriere 
documentele în original. 
26. Candidaţii la concurs vor prezenta personal buletinul de identitate (paşaportul), 
livretul militar sau adeverinţa de premilitar. 
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27. Cererea de înscriere la concursul de admitere, de modelul aprobat de Ministerul 
Educaţiei, precum şi alte acte prevăzute de prezentul Regulament, se depun la 
Comisia de admitere a instituţiei de învăţămînt superior, în cerere, candidatul va 
menţiona specialităţile (în ordinea preferinţei), forma de învăţămînt (cu frecventă, 
cu frecventă redusă), tipul studiilor (cu finanţare de la buget sau cu taxă), limba de 
instruire după înmatriculare. 
28. Candidaţii la admitere vor achita o taxă de înscriere la concurs, stabilită prin 
Hotărîre de Guvern. Taxa de înscriere se achită la contabilitatea instituţiei de 
învăţămînt. Devizul de cheltuieli se aprobă de către preşedintele Comisiei de 
admitere. Prin regulamentele proprii de admitere, aprobate de Senat, instituţiile de 
învăţămînt superior pot prevedea, pentru anumite categorii de candidaţi, scutirea de 
plata taxei de înscriere la concurs. Mărimea taxei de înscriere se face publică de 
către instituţia de învăţămînt superior prin afişare pe panourile Comisiei de 
Admitere şi pe pagina WEB a instituţiei. 
29. După expirarea termenului de înscriere la concurs, candidaţii nu mai pot solicita 
schimbarea datelor din cererea de înscriere la concurs sau a actelor anexate la 
cerere. 
IV. COMISIA DE ADMITERE, COMISIILE DE EXAMINARE SI 
ATRIBUTHLE LOR 
30. În scopul monitorizării admiterii în învăţămîntul superior din Moldova, se 
constituie, la nivel national, Comisia Republicană de Admitere, atribuţiile căreia 
sînt stabilite în Regulamentul de funcţionare a Comisiei, aprobat de Ministerul 
Educaţiei. 
31. In fiecare institute de învăţămînt se constituie, prin ordinul rectorului, Comisia 
de admitere pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere. 
32. Comisia de admitere, la nivelul instituţiei, este formata din: 
a) preşedinte - rectorul instituţiei de învăţămînt; 
b) secretar responsabil; 
c) membri - cadre didactice/de cercetare din instituţia de învăţămînt respectiva. 
 
33. Comisia de admitere are următoarele atribuţii: 
a) organizează activităţi de orientare profesionala, expoziţii, întîlniri cu elevii, 
emisiuni radiofonice şi televizate privind admiterea; publică materiale informative 
despre instituţia respectivă de învăţămînt şi procedura de admitere; 
b) asigură condiţii normale pentru activitatea secretariatului, comisiilor de 
examinare şi comisiei de examinare a contestaţiilor; 
c) face publice planul de admitere pe specialităţi /domenii de formare profesională, 
taxele de studii stabilite pe anul respectiv de studii, pentru locurile cu taxă; 
d) afişează, zilnic, informaţiile privind numărul cererilor depuse la fiecare 
specialitate /domeniu deformare profesională pe categorii de candidaţi la concurs; 
e) supraveghează activitatea secretariatului; 
f) asigură, contra plată, prestarea de servicii sociale pentru candidaţi: alimentaţie, 
cazare etc.; 
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g) analizează şi generalizează rezultatele admiterii şi activitatea comisiilor de 
examinare; elaborează raportul privind admiterea şi înmatricularea candidaţilor, în 
formatul stabilit de Ministerul Educaţiei; 
h) prezintă propuneri pentru perfecţionarea procesului de admitere. 
34. Preşedintele Comisiei de admitere are următoarele competente: 
a) aduce la cunoştinţa membrilor Comisiei de admitere, comisiilor de examinare şi 
a comisiei de contestaţie prezentul Regulament şi actele normative ce 
reglementează organizarea şi desfăşurarea admiterii; 
b) stabileşte atribuţiile membrilor comisiei; 
c) este responsabil de organizarea şi desfăşurarea probelor de aptitudini. 
35. Secretarul responsabil al Comisiei de admitere are următoarele competente: 
a) participă la elaborarea planului de activităţi privind organizarea şi desfăşurarea 
admiterii; 
b) acordă consultanţă candidaţilor şi părinţilor acestora în probleme ce vizează 
admiterea; 
c) asigură instructajul membrilor Comisiei şi buna desfăşurare a activităţii acesteia; 
d) este responsabil de completarea şi păstrarea dosarelor candidaţilor, precum şi de 
completarea 
avizelor privind organizarea şi desfăşurarea admiterii şi înmatriculării. 
36. In cadrul Comisiei de admitere funcţionează secretariatul tehnic cu atribuţii de 
asistentă a activităţii Comisiei. 
37. Pentru organizarea şi desfăşurarea probelor de aptitudini, se formează, prin 
ordinul rectorului, comisii de examinare pe probe de aptitudini. In componenta 
comisiilor de examinare pot fi incluşi specialişti atît din instituţia respectivă, cît şi 
din alte instituţii (Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Academia de Ştiinţe a 
Moldovei, instituţii de învăţămînt superior, colegii, licee etc.). Membrii Comisiei 
de admitere nu pot fi incluşi in componenţa comisiilor de examinare. 
38. Mandatul Comisiei de admitere se extinde pe durata unui an calendaristic. 
39. Preşedinţii şi membrii comisiilor de examinare pot fi desemnaţi pentru cel mult 
doua sesiuni de admitere consecutive în perioada de 3 ani. Aceeaşi persoană poate 
ocupa funcţia de secretar responsabil al Comisiei de admitere cel mult 3 ani la rînd, 
în perioada de 5 ani. 
40. Ziua de munca a membrilor şi secretarului Comisiei de admitere, incluzînd 
pauza de masă, nu va depăşi 8 ore în săptamînă de 6 zile lucrătoare. 
41. Remunerarea membrilor Comisiei de admitere şi ai comisiilor de examinare se 
efectuează în condiţiile legii, în conformitate cu numărul de ore efectiv lucrate. 
V. ORGANIZAREA CONCURSULUI DE ADMITERE 
42. Admiterea în învăţămîntul superior de stat şi privat, la ciclul I - studii 
superioare de licenţă, se va efectua în baza regulamentelor proprii de concurs, 
stabilite de fiecare instituţie de învăţămînt superior, cu respectarea prevederilor 
legislaţiei în vigoare şi ale prezentului regulament. 
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43. Regulamentul instituţional de concurs, care descrie metodologia de admitere 
aplicata, inclusiv formele şi probele de concurs, va fi aprobat prin decizia Senatului 
instituţiei de învăţămînt superior. 
44. Regulamentul instituţional de concurs, se face public prin afişare la sediul 
instituţiei de învăţămînt superior şi prin publicare pe pagina WEB a instituţiei, cu 
cel puţin 2 luni înainte de lansarea procesului de admitere. 
45. Pentru deţinătorii diplomelor de studii medii de specialitate (colegiu) şi ai 
diplomelor de studii superioare universitare /de licenţă, care solicita domeniul 
corespunzător profilului specialităţii studiate în colegiu /instituţia de învăţămînt 
superior sau care solicită un alt domeniu decit profilul specialităţii studiate în 
colegiu/instituţia de învăţămînt superior, concursul de admitere se va organiza în 
baza Regulamentului instituţional de concurs, cu respectarea prevederilor legislaţiei 
în vigoare şi ale prezentului Regulament. 
Categoriile respective de candidaţi participă la concursul de admitere în instituţiile 
de învăţămînt superior pe locurile planificate pentru destinatorii diplomelor de 
studii medii de specialitate. 
În cazul în care mai mulţi candidaţi înregistrează aceleaşi medii de concurs, 
instituţia de învăţămînt superior stabileşte criterii suplimentare de selectare a 
candidaţilor. 
46. Candidaţii la admitere care optează pentru specialităţile din domeniile generale 
de studiu 14 Ştiinţe ale Educaţiei (141.13 Educate fizica), 21 Arte, 34 Ştiinţe ale 
comunicării (domeniile de formare profesionala Jurnalism şi Ştiinţe ale 
comunicării), 38 Drept (in cadrul Academiei „Ştefan cel Mare" a Ministerului 
Afacerilor Interne), 82 Cultura fizica şi sport,58 Arhitectura si construcţii 
(domeniul de formare profesionala Arhitectura si urbanism), 86 Protecţie, paza şi 
securitate, 87 Militărie, vor susţine probe de aptitudini conform regulamentelor 
instituţionale de concurs. 
47. Probele de aptitudini la fiecare specialitate/domeniu de formare profesionala, 
precum şi modalitatea de organizare a acestora sînt stabilite prin Regulamentul 
instituţional de concurs, aprobat prin decizia Senatului instituţiei de învăţămînt 
superior. 
48. Probele de aptitudini se desfăşoară în primele zile de după încheierea perioadei 
de depunere dosarelor de admitere, în conformitate cu Regulamentul instituţional 
de concurs. 
49. La probele de aptitudini, candidaţii se prezintă cu buletinul de identitate 
(paşaportul) şi cu Fisa-tip de concurs, eliberata de Comisia de admitere. 
50. Media de concurs se calculează pînă la sutimi fără rotunjire. 
51. In cazul în care notele din actul de studii sînt date în scala de cinci puncte, 
acestea se vor echivala în scala de zece puncte, în conformitate cu Nota care este 
parte integrantă a prezentului Regulament. 
VI. COMISIA DE EXAMINARE A CONTESTATIILOR 
52. În conformitate cu principiile de autonomie universitară, instituţiile de 
învăţămînt superior formează comisii de examinare a contestaţiilor, care 
examinează şi decid asupra contestaţiilor depuse de candidaţi. 
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53. Comisia de contestaţie este formată din preşedinte şi 2-3 membri, pe domenii 
de formare profesionala şi va include, după caz, şi specialişti în disciplinele 
prevăzute pentru probele de aptitudini prin metodologia de admitere. 
54. Preşedintele şi membrii Comisiei de contestaţie nu pot fi membri ai Comisiei 
de admitere şi/sau ai comisiilor de examinare. Componenta Comisiei de contestaţie 
este aprobata prin ordinul rectorului. 
55. Comisia de contestaţie funcţionează de la lansarea sesiunii de admitere şi pînă 
la data declarării candidaţilor înmatriculaţi. 
56. Contestaţiile se depun de către candidaţi în decurs de 24 de ore din momentul 
afişării rezultatelor intermediare sau finale. 
57. Comisia examinează cererea de contestaţie a candidatului şi prezintă 
concluziile sale preşedintelui Comisiei de admitere. Deciziile Comisiei de 
contestaţiesînt definitive şi se comunică candidatului în termen de 48 de ore de la 
momentul înregistrării cererii de contestaţie. 
58. Remunerarea membrilor Comisiei de contestaţie se efectuează în condiţiile 
legii, în conformitate cu numărul de ore efectiv lucrate. Aceste ore pot fi incluse în 
norma didactica. 
VII. INMATRICULAREA CANDIDATILOR 
59. Rezultatele intermediare şi finale ale concursului de admitere se aproba de 
către Comisia de admitere a instituţiei de învăţămînt, in listele nominale, candidaţii 
sunt trecuţi în ordinea descrescătoare a mediei de concurs obţinute. 
60. La încheierea concursului de admitere se va întocmi un proces-verbal, semnat 
de către preşedintele şi membrii Comisiei de admitere (şi de reprezentantul 
Ministerului Educaţiei sau al ministerului de resort, în cazul în care acesta este 
prezent la şedinţa Comisiei de admitere). 
61. Înmatricularea la învăţămîntul cu frecventa şi la învăţămîntul cu frecventa 
redusa se face strict în ordinea descrescătoare a mediei de concurs a candidaţilor, in 
limita numărului de locuri stabilite pentru fiecare specialitate /domeniu de formare 
profesională, formă de învăţămînt, categorie de candidaţi şi sursă de finanţare. 
62. Înmatricularea pe locurile cu taxa de studii se va face din rîndul candidaţilor la 
admitere situaţi sub ultimul admis pe locurile finanţate de la buget, în ordinea 
descrescătoare a mediilor de concurs, la solicitarea în scris a candidaţilor. 
63. Mediile de concurs obţinute de candidaţi sînt valabile pentru stabilirea ordinii 
de înmatriculare numai la instituţia şi la specialitatea pentru care aceştia au optat, în 
conformitate cu opţiunile menţionate în cererea de înscriere la concursul de 
admitere. 
64. In cazul în care mai mulţi candidaţi înregistrează aceleaşi medii de concurs, la 
înmatriculare vor avea prioritate: 
a) candidaţii cu recomandări la studii la specialităţile respective; 
b) candidaţii cu premii de gradul I-III obţinute la olimpiadele organizate de 
instituţiile de învăţămînt superior la disciplinele şcolare, incluse în planul de 
învăţămînt din anul admiterii; 
c) candidaţii vizaţi la pct. 11 al prezentului Regulament; 
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d) candidaţii, participanţi la olimpiade, concursuri, expoziţii, conferinţe, etc. 
naţionale sau internaţionale; 
e) candidaţii, absolvenţi ai profilului corespunzător specialităţii (real /umanist); 
f) persoanele angajate în cîmpul muncii; 
g) tinerii care au efectuat serviciul militar în termen; 
h) persoanele care practica activităţi de voluntariat în conformitate cu Legea nr. 
121 din 18 iunie 2010. 
65. La înmatriculare pe cota de 15 la sută din numărul total de locuri prevăzute în 
planul de admitere cu finanţare bugetară, se va acorda prioritate copiilor orfani şi 
copiilor ramaşi fără îngrijirea părinţilor cu statut de copil orfan şi copiilor cu grad 
de dizabilitate sever sau accentuat. Înmatricularea pe locurile ramase neacoperite la 
aceasta cotă se face în ordine descrescătoare a mediilor de concurs ale candidaţilor. 
66. Senatul instituţiei de învăţămînt poate stabili, suplimentar la cazurile 
menţionate în pct. 70 şi 71 ale prezentului Regulament, şi alte criterii de selectare 
care nu vin în contradicţie cu prevederile legislaţiei în vigoare. 
67. Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi la anul întîi de studii în baza 
deciziei Comisiei de admitere, validate prin ordinul rectorului instituţiei de 
învăţămînt superior. 
Se interzice transferul candidaţilor declaraţi admişi de la o specialitate la alta. 
68. După afişarea rezultatelor intermediare ale concursului de admitere, stabilite 
prin decizia Comisiei de admitere, candidatul declarat admis la mai multe 
universităţi, îşi exprimă opţiunea pentru specialitatea solicitată prin depunerea în 
original a documentelor menţionate în art. 31 la instituţia de învăţămînt superior 
aleasa, respectînd termenul de depunere, stabilit de instituţia de învăţămînt superior 
respectiva. 
Neprezentarea, în termenul stabilit, a actelor în original, de către candidatul admis. 
conduce la pierderea locului obţinut prin concursul de admitere în instituţia de 
învăţămînt superior respectiva. 
69. Cetăţenii statelor membre ale C.S.I, şi ai tarilor baltice de naţionalitate 
moldoveni (romani), precum şi cetăţenii străini şi apatrizii, domiciliaţi în Moldova, 
care au promovat concursul de admitere, vor fi înmatriculaţi în funcţie de rezultate 
pe locurile finanţate de la buget sau cu taxa de studii, în mărimea stabilită pentru 
cetăţenii Republicii Moldova. 
70. Cetăţenii străini şi apatrizii, domiciliaţi în alte state, cu excepţia persoanelor 
înmatriculate în baza protocoalelor de colaborare, care au promovat concursul de 
admitere, vor fi înmatriculaţi numai pe locuri cu taxa de studii, în mărimea stabilită, 
conform legislaţiei în vigoare, de către instituţia respectivă de învăţămînt superior. 
71. Informaţiile privind rezultatele intermediare şi cele finale ale concursului de 
admitere, listele candidaţilor înmatriculaţi, cu indicarea mediilor de concurs, si, 
după caz, locurile neacoperite se afişează pe panourile de informaţii şi pe paginile 
WEB ale instituţiilor de învăţămînt superior. 
72. In cazul în care la admitere nu au fost acoperite toate locurile prevăzute în Planul 
de înmatriculare aprobat, instituţia, prin coordonare cu Ministerul Educaţiei şi, după 
caz, cu ministerul de resort, va anunţa un concurs repetat pentru locurile neacoperite. 
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73. Candidaţii admişi la studii cu finanţare bugetara vor încheia cu instituţia de 
învăţămînt superior un Contract de studii elaborat în baza Regulamentului - cadru cu 
privire la modul şi condiţiile de ocupare a locurilor cu finanţare bugetara în instituţiile 
de învăţămînt superior de stat din Republica Moldova (ordinul ministrului nr. 748 din 
12.07.2014) şi aprobat conform actelor normative în vigoare. 
74. Instituţiile de învăţămînt superior au obligaţia să restituie, necondiţionat, în cel 
mult 48 de ore de la depunerea cererii, fără perceperea unor taxe actele 
candidaţilor, care nu au fost înmatriculaţi sau ale celor care renunţă la locul obţinut 
prin concurs, după afişarea rezultatelor finale. 
75. Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la buget o singură 
dată, pentru fiecare din cele 2 cicluri de studii universitare. 
76. Candidaţii declaraţi admişi, care nu se prezintă în instituţia de învăţămînt superior 
timp de cel mult zece zile de la începutul anului universitar şi care nu prezintă, în acest 
termen, acte de justificare a absenţei, sînt exmatriculaţi. Pe locurile devenite vacante 
sunt înmatriculaţi următorii candidaţi din lista de admitere. 
77. Reclamaţiile cu privire la organizarea şi desfăşurarea admiterii, precum şi la 
înmatricularea candidaţilor, sînt soluţionate de Comisia de admitere a instituţiei de 
învăţămînt superior, Comisia Republicană de Admitere, Ministerul Educaţiei şi 
ministerul de resort, în termen de 10 de zile de la data afişării rezultatelor finale. 
78. Candidaţii care au obţinut performanţă: recunoscute la concursuri internaţionale 
sau naţionale au dreptul să fie înmatriculaţi în afara concursului, în limita locurilor 
prevăzute în planul de înmatriculare cu finanţare bugetara. 
79. Deţinătorii premiilor de gradul I-III (diplome şi medalii de aur, argint, bronz) 
obţinute la olimpiadele internaţionale la disciplinele şcolare incluse în planul de 
învăţămînt din ultimii trei ani, se înmatriculează la specialitatea /domeniul de 
formare profesională solicitat, în afara concursului. 
80. Deţinătorii premiilor de gradul I-III obţinute la olimpiadele republicane, la 
disciplinele şcolare incluse în planul de învăţămînt din anul admiterii, precum si 
premianţii concursului republican „Cel mai bun elev inovator" în anul admiterii, se 
înmatriculează la specialitatea /domeniul de formare profesionala, corespunzătoare 
disciplinei la care au fost premiaţi, în afara concursului. 
81. Premianţii competiţiilor sportive europene şi mondiale (locurile I-III), din 
ultimii trei ani, se înmatriculează la specialitatea solicitata din domeniul general de 
studiu 82 Cultura fizica si sport, in afara concursului. 
82. Deţinătorii premiului de gradul I obţinut la olimpiadele organizate de instituţiile 
de învăţămînt superior la disciplinele şcolare incluse în planul de învăţămînt din 
anul admiterii se înmatriculează la specialitatea /domeniul de formare profesională 
solicitat în cadrul instituţiei respective de învăţămînt, în afara concursului. 
83. Listele olimpicilor,candidaţi la studii superioare, vor fi prezentate în timp util 
comisiilor de admitere de către Ministerul Educaţiei şi publicate pe site-ul 
Ministerului. 
IX. DISPOZITII FINALE 
84. Instituţiile de învăţămînt superior care nu sînt subordonate Ministerului 
Educaţiei, precum şi instituţiile de învăţămînt superior privat, vor organiza 
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admiterea în conformitate cu prezentul Regulament şi actele normative elaborate de 
ministerele de resort. 
85. Admiterea la ciclul II al învăţămîntului superior - studii de masterat, se va realiza în 
conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la organizarea studiilor 
superioare, ciclul II - masterat (Hotarîrea Guvernului nr. 1455 din 24.12. 2007). 
86. Termenele de depunere a cererilor de participare la concursul de admitere, de 
organizare a concursului repetat şi de anunţare a rezultatelor se stabilesc de către 
instituţiile de învăţămînt superior, avînd în vedere perioada desfăşurării admiterii 
stabilită de Ministerul Educaţiei. 
87. Raportul privind admiterea şi înmatricularea candidaţilor pe forme de 
învăţămînt şi surse de finanţare,elaborat după modelul stabilit de Ministerul 
Educaţiei şi validat prin semnătura preşedintelui Comisiei de admitere, se prezintă 
Ministerului Educaţiei şi ministerului de resort în termenul stabilit de Ministerul 
Educaţiei, pe suport hîrtie şi în versiune electronică. 
88. Prezentul Regulament poate fi modificat doar de către Ministerul Educaţiei. 
89. Ministerul Educaţiei şi ministerele de resort vor monitoriza modul de organizare 
şi desfăşurare a admiterii şi înmatriculării în instituţiile de învăţămînt superior. 
90. Comiterea fraudelor de natură să favorizeze înmatricularea unor candidaţi sau 
constatarea altor contravenţii dovedite, vor fi sancţionate conform legislaţiei în vigoare. 
Nota: 
1. În cazul evaluării cunoştinţelor în scala de cinci puncte, notele din actul de studii 
se vor echivala în scala de zece puncte, după cum urmează: 
I. Notele de "3", "4" si "5" se vor echivala, respectiv. cu "5,5'*, "7,5"*si "9,5". 
II. Notele din Atestatul cu medalie de aur sau argint, diplomele de studii medii de 
specialitate si superioare cu distincţie se vor înmulţi cu coeficientul "2". 
2. În cazul evaluării cunoştinţelor în scala de douăsprezece puncte, notele din actul 
de studii se vor echivala cu notele în scala de zece puncte, după cum urmează: 
III. Notele de "4", "5", "6", "7", "8", "9", "10", "11", si "12" se vor echivala, 
respectiv, cu "5", "5,62". "6,24", "6,86", "7,48", "8,10", "8,72", "9,34" si "10". 
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Anexa  2 
Aprobat 

prin Hotărîrea Colegiului M.E.T.S. nr. 3.1 din 23.02.2006 
şi pus în aplicare prin ordinul nr. 140 din 25.02.06 

 
Ghid de implementare a Sistemului Naţional de Credite de Studiu 

I. Generalităţi 
1. Sistemul Naţional de Credite de Studiu (în continuare SNCS), conceput 

ca mijloc de promovare a cooperării interuniversitare din perspectiva facilitării 
mobilităţii academice şi recunoaşterii perioadelor de studiu realizate de studenţi în 
diferite instituţii de învăţămînt superior, stabileşte metodologia implementării 
creditelor de studii şi include ansamblul de definiţii, convenţii, instrumente de 
operare şi instituţionalizare a creditelor, care urmează a fi preluate şi implementate 
la nivel instituţional. 

2. SNCS realizează funcţia de acumulare pentru evidenţa rezultatelor pro-
priilor studenţi la toate formele de învăţământ, precum şi funcţia de transfer în proce-
sul de mobilitate a studenţilor în cadrul instituţiei, pe plan naţional sau internaţional. 

3. SNCS reprezintă un sistem centrat pe student, care se bazează pe volumul de 
lucru solicitat studentului pentru a realiza obiectivele programului de studii specificate 
în termeni de finalităţi de studiu şi competenţe scontate. 

4. SNCS vizează toate formele de învăţămînt şi toate programele de studii în 
sistemul învăţămîntului superior. 

5. Prezentul Ghid a fost elaborat în temeiul modificărilor şi completărilor la 
Legea învăţămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995, operate prin Legea nr. 71 - XYI 
din 05 mai 2005 pentru modificarea şi completarea Legii învăţămîntului, privind 
organizarea învăţămîntului superior pe cicluri, Legii nr.142-XYI din 07 iulie 2005 
privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al 
specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt superior, ciclul I, 
Planului-cadru provizoriu pentru ciclul I (studii superioare de licenţă), aprobat prin 
ordinul ministrului educaţiei, tineretului şi sportului nr. 202 din 01 iulie 2005. 

Metodologia implementării creditelor de studii respectă recomandările 
Ghidului utilizatorului Sistemului European de Credite Transferabile (European 
Credit Transfer System) – ECTS, ediţia 2005, elaborat de Directoratul General 
pentru Educaţie şi Cultură (Directorate-General for Education and Culture) din 
cadrul Comisiei Europene şi este reglementată de către Ministerul Educaţiei, 
Tineretului şi Sportului în vederea uniformizării şi monitorizării procedurilor de 
aplicare a creditelor de studii în instituţiile de învăţămînt superior la nivel naţional. 

6. Procesul de generalizare a aplicării creditelor de studii este parte componentă 
a strategiei naţionale de integrare în Aria europeană a învăţămîntului superior. 

II. Parametrii de bază ai SNCS:  
1. Ideologia sistemului: 
Creditul reprezintă o unitate convenţională utilizată pentru a calcula volumul de 

muncă realizat de student într-o perioadă de timp determinată pentru a obţine anumite 
finalităţi şi competenţe. Creditul reprezintă un instrument de asigurare a calităţii instruirii. 



 218

2. Scopurile implementării: 
• asigurarea educaţiei şi formării profesionale; 
• asigurarea calităţii instruirii; 
• asigurarea competitivităţii învăţămîntului superior moldovenesc pe plan 

european şi integrarea lui în Aria învăţămîntului superior european; 
• crearea premiselor pentru mobilitatea academică a studenţilor; 
• recunoaşterea şi echivalarea (conversia) diplomelor de studii superioare, 

care corespund standardelor internaţionale; 
• asigurarea cererii diplomelor universitare pe piaţa muncii la nivel naţional 

şi internaţional; 
• formarea competenţelor; 
• creşterea nivelului autoinstruirii şi asigurarea formării continue. 
3. Obiectivele de bază: 
• compatibilizarea programelor de studii şi a conţinuturilor propuse în 

instituţiile de învăţămînt superior pe plan naţional şi european; 
• crearea condiţiilor pentru individualizarea optimală a procesului de învăţare; 
• asigurarea creşterii motivaţiei personale în procesul de învăţare, precum 

şi a rolului şi eficacităţii lucrului individual; 
• asigurarea comparabilităţii rezultatelor cantitative şi calitative ale 

pregătirii studenţilor prin ratingul individual. 
4. Convenţiile - parte din ECTS, acceptate pe plan naţional fără modificări: 
a) Durata studiilor superioare de licenţă este de 3-4 ani, cu excepţia 

domeniilor reglementate special în cadrul Uniunii Europene, şi corespunde unui 
număr de 60 de credite transferabile pentru un an de studiu la învăţămîntul de zi. 

Durata studiilor superioare de masterat este de 1-2 ani şi corespunde unui 
număr de 60 – 120 de credite de studiu. 

b) Anul de studiu la învăţămîntul de zi se cuantifică cu 60 de credite, iar 
semestrul, respectiv, cu 30 de credite. 

c) Durata standard de studiu a unei unităţi de curs (discipline)/modul este 
semestrul. 

d) Creditele se alocă pe unităţi de curs/module şi alte activităţi (ex.: stagiile 
de practică, examenul de licenţă) care sînt evaluate separat. 

e) Creditele se alocă ca valori numerice întregi. 
f) În procesul de planificare şi alocare a creditelor se va aplica noţiunea 

„student mediu” - studentul care realizează integral, în termenele stabilite, planul 
de învăţămînt pentru un an de studii, este evaluat cu note promovabile şi obţine 
numărul stabilit de credite: 30 – pentru un semestru şi 60 pentru un an. 

g) Volumul anual de muncă al studentului mediu constituie circa 1500 - 1800 
de ore, inclusiv ore de auditoriu şi ore de activitate individuală. În sistemul 
învăţămîntului superior naţional, volumul anual de muncă al studentului este de 
circa 1800 de ore. Un credit se alocă pentru 25-30 ore de studiu. 

h) Creditele se alocă integral unei unităţi de curs/ modul/ activităţi din planul 
de învăţămînt, dacă studentul îndeplineşte volumul de muncă pretins sub toate 
formele prevăzute şi realizează condiţia de promovare - minimum nota 5. 
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i) Creditele obţinute în instituţii şi în programe acreditate sînt recunoscute şi 
potenţial transferabile în alte instituţii şi programe. 

j) Acumularea creditelor priveşte imperisabilitatea lor şi, dacă sînt obţinute în 
instituţii şi în programe acreditate, oferă posibilitatea unui învăţămînt continuu. 

III. Caracteristicile Sistemului naţional de instruire bazat pe credite: 
• introducerea creditelor pentru aprecierea efortului depus de către student 

la studierea fiecărei unităţi de curs/ modul/ activităţi distincte din planul de 
învăţămînt; 

• indicarea numărului de credite pentru fiecare unitate de curs/ modul/ 
activitate distinctă inclusă în planul de învăţămînt; 

• caracterul neliniar, care permite studentului să-şi constituie traseul 
individual de instruire; 

• libertatea studentului în alegerea unităţilor de curs/ modulelor opţionale şi 
participarea la constituirea planurilor individuale de învăţămînt; 

• libertatea studentului în alegerea titularului unităţii de curs; 
• includerea consilierilor/coordonatorilor (de la facultate/departament şi 

instituţionali) în procesul de constituire a traseelor educaţionale individuale; 
• creşterea rolului şi ponderii lucrului individual al studentului, precum şi a 

lucrului individual ghidat de către profesor; 
• asigurarea corespunzătoare a procesului didactic cu materiale metodice şi 

instructive necesare în format electronic sau tipărite; 
• utilizarea sistemului de rating în procesul de evaluare şi apreciere a 

rezultatelor obţinute de către student în cadrul promoţiei /la fiecare unitate de curs/ 
modul/ /specialitate /domeniu de formare profesională /facultate. 

IV. Noţiunile de bază ale Sistemului Naţional de Credite de Studiu 
1. Creditele de studiu ECTS 
2. Volumul de muncă al studentului 
3. Scala de notare ECTS 
4. Finalităţile de studii (rezultatele învăţării) 
1. Creditele de studiu ECTS Creditele de studiu ECTS sunt valori numerice 

întregi, cuprinse între 1 şi 60, care se alocă fiecărei unităţi de curs/ modul/activităţi 
distincte din planul de învăţământ. Creditele alocate unei unităţi de curs/ 
modul/activităţi distincte nu sunt divizibile, deci nu pot fi obţinute în etape. 

Unitatea credit 
Cuantificarea unităţii credit: 
1 unitate credit =25- 30 ore de activitate de învăţare (în auditoriu şi lucru individual) 
Corelarea ore-auditoriu şi ore de activitate individuală de învăţare se 

stabileşte în funcţie de specificul şi asigurarea didactico-metodică a unităţii de 
curs/modulului conform prevederilor Planului-cadru. 

Creditele măsoară volumul normal de muncă (workload), sub toate aspectele ei, 
pretins studentului pentru însuşirea unei unităţi de curs/modul şi promovarea 
acesteia/acestuia, raportat la totalul cantităţii de muncă necesară pentru a promova un 
an întreg de studiu. Unitatea de bază pentru evaluarea cantităţii de muncă solicitată 
studentului o reprezintă timpul necesar realizării tuturor activităţilor de studiu. 
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Creditele nu măsoară importanţa unităţii de curs/modulului, aceasta fiind 
reglementată prin clasificarea unităţilor de curs/modulelor în planul de învăţământ, 
conform Planului-cadru provizoriu pentru ciclul I (studii superioare de licenţă), cu 
specificarea acestora în obligatorii, opţionale şi la libera alegere, precum şi în 
componenta fundamentală de formare a abilităţilor şi competenţelor generale, de 
orientare socio-umanistică, de orientare spre specialitate şi către alt domeniu de 
formare în ciclul II, masterat. 

Creditele nu măsoară gradul de dificultate sau gradul de aprofundare / detaliere a 
unei unităţi de curs/modul, acestea fiind reflectate în timpul acordat prelegerilor şi în 
specificul cunoştinţelor preliminare cerute (unităţi de curs preliminare). 

Creditele nu măsoară munca profesorului (instruirea), ci doar munca 
studentului (învăţarea). 

Creditele nu măsoară calitatea învăţării /pregătirii studentului, aceasta fiind 
evaluată cu note (sau, după caz, calificativul admis /respins) în conformitate cu 
sistemul de evaluare în vigoare, prevăzut în planul de învăţământ potrivit 
recomandărilor Planului-cadru provizoriu pentru învăţămîntul superior. 

Reguli de operare cu creditele de studiu: 
• alocarea de credite; 
• acordarea de credite; 
• acumularea de credite; 
• transferul de credite. 
a) Alocarea de credite 
Fiecărei componente a planului de învăţămînt - unitate de curs/modul 

(obligatorii, opţionale şi la liberă alegere), stagii de practică, activităţi de 
proiectare, examen de licenţă etc. - i se alocă un anumit număr de credite de la 
numărul total de credite prevăzut pentru acest program de formare. Alocarea de 
credite se realizează în baza numărului de ore-auditoriu (prelegeri, seminare, 
laborator), lucru independent, inclusiv în timpul sesiunilor de evaluare şi se fixează 
în planurile de învăţămînt. 

Creditele alocate unei discipline nu se pot obţine pe etape. 
b) Acordarea de credite se face odată cu promovarea unităţii de 

curs/modulului sau activităţii care este evaluată independent. Astfel, prin acordarea 
de credite se certifică faptul că, pentru rezultatul obţinut la evaluare, a fost realizat 
volumul preconizat de muncă. Condiţia de promovare a unei unităţii de curs/modul 
este cea specifică sistemului de evaluare cu note. Notele de la „5” (cinci) pînă la 
„10” (zece), obţinute în rezultatul evaluării unităţii de curs/modulului, permit 
obţinerea creditelor alocate acestora. În cadrul modulelor, obţinerea calificativului 
“admis” pentru fiecare componentă, condiţionează acordarea creditelor preconizate 
pentru modul. Creditele, de rînd cu notele, se înscriu în carnetul de note, în extra-
sele din foaia matricolă, în caz de mobilitate academică, precum şi în suplimentul 
la diplomă, eliberat la finalizarea studiilor. 

La unităţile de curs/modulele eşalonate, ca excepţie, pe două sau mai multe 
semestre, acordarea de credite se va face pentru fiecare semestru separat în baza 
evaluărilor stabilite în planul de învăţămînt. În acest caz, înscrierea cursurilor 
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respective în planul de învăţămînt şi în Suplimentul la diplomă se va face în 
formula: Limba străină I, Limba străină II etc. 

c) Acumularea de credite Într-un sistem de credite cu funcţii de acumulare, 
încheierea cu succes a semestrului, anului academic sau programului integral de 
studiu este condiţionată de obţinerea unui număr exact de credite, conform 
cerinţelor programului. Creditele acordate se acumulează. 

Obţinerea titlului de licenţiat /master într-un domeniu este condiţionată de 
acumularea integrală a numărului de credite prevăzut de planul de învăţămînt 
(180/240 şi 60/120). 

Creditele se pot obţine în avans şi se pot reporta în semestrele următoare în 
cadrul aceluiaşi ciclu de studii (mobilitatea creditelor). 

Creditele, odată obţinute, se recunosc pe întreaga durată de studii şi recunoaş-
terea lor nu este afectată de modificările de program sau în planul de învăţământ 
(imperisabilitatea creditelor). 

Pe parcursul studiilor, studentul poate acumula credite peste numărul de 60 
pe an /30 pe semestru. Acestea pot fi obţinute pentru unităţi de curs/module şi 
activităţi realizate complementar (unităţi de curs la liberă alegere, cursuri realizate 
în perioada vacanţelor de vară etc.). 

Creditele pot fi adunate în module pentru obţinerea unei specializări sau a 
unei calificări complementare. 

Creditele prevăzute pentru modulul psihopedagogic, realizat suplimentar (cu 
excepţia domeniului 14 Ştiinţe ale educaţiei), se acumulează supra numărului total 
de credite. 

Date fiind finalităţile de studiu distinctive pentru masterat, la ciclul II 
activităţile complementare vor fi limitate. 

d) Transferul creditelor 
Creditele sunt transferabile de la o facultate /instituţie de învăţământ la alta 

pe unităţi de curs, pe module sau pe perioade compacte de studiu (transferul 
orizontal). Realizarea funcţiei de transfer a creditelor de studiu e posibilă numai 
după semnarea unor acorduri între universităţile (facultăţile) implicate şi existenţa 
solicitărilor de transfer din partea studenţilor. Parteneriatul presupune existenţa 
unor planuri de învăţământ compatibile, cu o structură suficient de flexibilă, ale 
căror componente sunt orientate spre dobîndirea aceloraşi finalităţi de studiu. 

Creditele sunt transferabile în cadrul domeniilor de studiu /domeniilor de 
formare profesională /specialităţilor /specializărilor mai mult sau mai puţin înrudite 
(transferul structural). 

Transferul de credite poate fi efectuat numai în cadrul aceluiaşi ciclu de studii 
superioare, date fiind finalităţile formative distincte pentru fiecare ciclu de studii 
(licenţă, masterat, doctorat). 

Acordurile între universităţile (facultăţile) partenere garantează transferul de 
credite pentru unităţile de curs/modulele, realizate şi promovate de către student. 
Autoritatea competentă abilitată a universităţii din ţară realizează recunoaşterea 
creditelor la revenirea studentului implicat în mobilitate. Studentul nu este obligat 
să negocieze recunoaşterea cu profesori în parte. Acordul, împreună cu Suplimentul 
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la Diplomă, realizează funcţia acceptării (în cazul diferenţelor vizibile, dar 
tolerabile de conţinut), recunoaşterii (în cazul diferenţelor sesizabile de conţinut, 
dar cu finalităţi identice) şi echivalării (în cazul conţinuturilor identice). 

Avantaje ale operării cu credite în procesul de învăţare 
Măsurarea activităţii de învăţare prin credite permite: 
a) conceperea flexibilă a programelor de studii printr-o varietate de planuri 

de învăţămînt; 
b) flexibilizarea planului de învăţămînt prin introducerea unor discipline noi; 
c) diversificarea gamei de opţiuni ale studentului; 
d) mobilitatea studenţilor; 
e) recunoaşterea perioadelor compacte de studii efectuate în alte universităţi; 
f) recunoaşterea diplomelor. 
2. Volumul de muncă pretins studentului 
Pentru determinarea justă şi corectă a volumului de muncă pretins 

studentului, se recomandă implementarea următoarelor etape: 
a) Introducerea modulelor/ unităţilor de curs 
Există sisteme modularizate şi sisteme nemodularizate. Într-un sistem 

nemodularizat, fiecare unitate de curs poate avea un număr diferit de credite. Spre 
deosebire de acesta, într-un sistem modularizat modulele sau unităţile de curs au un 
număr fix de credite. Volumul de muncă pentru un modul este bazat pe numărul 
total de sarcini pe care trebuie să le îndeplinească studentul ca parte a programului 
de studii general. Aceste sarcini sunt definite în termeni de finalităţi de 
studii/rezultate ale învăţării şi în ore de lucru prevăzute pentru dobîndirea lor. 

b) Estimarea volumului de muncă 
Fiecare unitate de curs/modul este bazată pe o totalitate de activităţi 

educaţionale, care pot fi definite pornind din următoarele aspecte: 
• Tipul cursului: prelegere, seminar, seminar de cercetare, lecţie practică, 

lucrare de laborator, studiu individual ghidat, studiu independent, proiecte de curs, 
stagiu de practică etc. 

• Tipul activităţii de învăţare: frecventarea orelor de curs, realizarea unor 
evaluări specifice, antrenarea abilităţilor practice sau de laborator, scrierea de 
lucrări, citirea literaturii recomandate, studiul critic constructiv a unor lucrări etc. 

• Tipul evaluărilor: examen oral, examen scris, prezentare orală, test, eseu, 
lucrare de control, portofoliu, teză, raport de activitate în domeniu, evaluare 
continuă etc. 

Profesorii estimează timpul necesar pentru realizarea activităţilor planificate 
pentru fiecare unitate de curs /modul. Volumul de muncă exprimat în timp trebuie 
să corespundă numărului de credite disponibil pentru fiecare unitate de curs. 
Profesorii trebuie să elaboreze strategii corespunzătoare pentru a utiliza timpul cu 
maximă eficienţă. La determinarea volumului de muncă necesar studentului pentru 
însuşirea unei unităţi de curs/modul sau pentru realizarea unei activităţi din planul 
de învăţămînt titularul va ţine cont de specificul şi asigurarea didactico-metodică a 
acestora în parte. 
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c) Verificarea corectitudinii estimării volumului de muncă prin evaluări 
periodice a opiniei studenţilor 

Metoda tradiţională de estimare a volumului de muncă, pretins studentului 
pentru obţinerea creditelor pentru diferite activităţi didactice, rămîne a fi utilizarea 
chestionarelor pentru studenţi, atât în timpul activităţii didactice, cât şi după 
finalizarea acesteia. 

d) Ajustarea volumului de muncă sau a activităţilor educaţionale Rezultatul 
monitorizării sau reactualizarea conţinutului unităţii de curs pot duce la o ajustare a 
volumului de muncă pretins studentului şi/sau a activităţilor educaţionale prevăzute de 
curs. În sistemul modularizat va fi necesar de ajustat volumul materiei de predare şi / 
sau tipul activităţilor de predare, învăţare şi evaluare, deoarece numărul de credite este 
fix. În sistemul nemodularizat poate fi schimbat de asemenea numărul de credite, ceea 
ce va afecta alte unităţi de curs, deoarece numărul total de credite este fix (30 pe 
semestru, 60 pe an etc.). Ajustarea volumului de muncă a studentului şi / sau a 
activităţilor educaţionale este necesară atunci când în cadrul monitorizării se atestă o 
necorespundere dintre volumul de muncă estimat şi cel real. 

3. Scala de notare ECTS 
Notarea reprezintă o componentă esenţială a procesului de învăţămînt. La 

nivel local /naţional, performanţele studenţilor sunt documentate prin sistemul de 
notare în vigoare. Pentru a facilita perceperea şi comparaţia notelor acordate în 
diferite sisteme naţionale de învăţămînt, în cadrul ECTS a fost elaborată o scală de 
notare, care, pentru evaluarea capacităţilor studentului, pune accentul pe 
comparaţia între studenţii din cadrul aceluiaşi sistem, permiţînd stabilirea locului 
fiecăruia în ratingul general al promoţiei. Astfel, informaţia statistică despre 
performanţele studentului în comparaţie cu alţi studenţi reprezintă o precondiţie a 
aplicării scalei de notare ECTS. 

Scala de notare ECTS poate fi reprezentată în formă de tabel: 
Nota 
ECTS 

% studenţilor care în 
mod normal obţin nota Comentarii 

A 10 
B 25 
C 30 
D 25 
E 10 

Utilizarea calificativelor de tipul „excelent” sau 
„bine” nu mai este recomandată, fiind considerată 
neadecvată ratingului procentual din Scala de 
notare ECTS 

FX -- Eşec –este necesar ceva mai mult lucru pentru a 
promova 

F -- Eşec – este necesar un lucru considerabil în 
continuare 
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Corelaţia între scala de notare din Republica Moldova şi scala de notare ECTS 

Scala 
ECTS 

Scala 
Republicii 
Moldova 

Calificativul 
Corelarea 

dintre notă 
şi credite 

Distribuirea stu-
denţilor pe inter-
vale de scală (în 

%) 
A 10 
B 9 
C 8 7 
D 6 
E 5 

Promovat (pass) Se alocă 
numărul 
total de 
credite 

10  
25  
30 
25  
10 

FX 4 Eşec (fail) – este necesar ceva 
mai mult lucru pentru a 
promova 

Nu se alocă 
credite 

-- 

F 1-3 Eşec (fail) – este necesar un 
lucru considerabil în 
continuare 

 
 

 
 

 
c) Finalităţile de studiu (rezultatele învăţării) 
Finalităţile de studiu(rezultatele învăţării) reprezintă o schimbare şi 

reorientare a gîndirii de la un sistem bazat pe personal şi orientat la intrări (input) 
pe un sistem centrat pe student şi orientat spre produs (output). 

Finalităţile de studiu sînt descrieri a ceea ce un student trebuie să cunoască, 
să înţeleagă şi /sau să fie capabil să demonstreze după încheierea unui proces de 
învăţămînt în baza unor criterii corespunzătoare de evaluare. Finalităţile de studii se 
pot referi la o perioadă de studiu, de exemplu, la programul pentru ciclul întîi sau 
ciclul doi, precum şi la o singură unitate de curs sau modul. De rînd cu criteriile de 
evaluare, finalităţile de studiu specifică şi cerinţele pentru acordarea creditului, pe 
cînd nota este calificativul care reprezintă, printr-o cifră sau o menţiune specială, 
aprecierea cunoştinţelor unui student - condiţie pentru acordarea creditului. 
Transferul şi acumularea de credite este facilitat, dacă finalităţile de studiu sînt 
accesibile şi indică cu precizie însuşirile pentru care va fi acordat creditul. 

Finalităţile de studii sunt formulate de către personalul academic în 
conformitate cu recomandările Planului-cadru provizoriu pentru ciclul I. 

V. Instrumentele sistemului 
• Ghidul utilizatorului ECTS, varianta 2005; 
• Prezentul Ghid de implementare a Sistemului Naţional de Credite de 

Studiu, aprobat prin ordinul ministrului educaţiei, tineretului şi sportului; 
• Regulamentul instituţional; 
• Suplimentul la diplomă (model european, ordinul ministrului nr. 15 din 

03.05.2005). 
VI. Documentele de bază ale sistemului 
a) Dosarul Informaţional / Catalogul Cursurilor 
b) Formularul de cerere pentru student (model ECTS (anexa 2.1) 

c) Contractul (acordul) de studii (model ECTS) (anexa 2.2)  
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d) Transcripţia notelor /Extrasul din foaia matricolă ECTS (anexa 2.3)  
e) Contractul de studii instituţional . 
a) Dosarul Informaţional / Catalogul Cursurilor 
Elaborarea unui Dosar Informaţional / Catalog al Cursurilor, conceput sub 

forma unui ghid pentru utilizare de către persoanele interesate - studenţi şi personal 
didactic - este o condiţie obligatorie pentru toate instituţiile de învăţămînt care 
implementează ECTS. 

Dosarul Informaţional /Catalogul Cursurilor reprezintă cel mai important 
document ECTS, căruia îi revine misiunea de a facilita transparenţa la nivelul cursurilor, 
de a face programele de studiu uşor de înţeles şi comparabile pentru toţi studenţii şi 
personalul atît local, cît şi străin, precum şi de a furniza informaţia esenţială despre 
instituţie, regulamente academice şi administrative, informaţie practică etc. 

Deciziile asupra formatului Dosarului, precum şi modalităţii de publicare (integral 
sau pe părţi, sub formă scrisă sau pe suport magnetic) aparţin universităţilor. Se recomandă 
redactarea Dosarului informaţional /Catalogului cursurilor în limba naţională şi în limba 
engleză (sau numai în limba engleză pentru programele predate în engleză) pe pagina web 
şi /sau în o copie compactă scrisă în una sau mai multe broşuri. Versiunea electronică a 
Dosarului trebuie să fie uşor accesibilă utilizatorilor, studenţilor şi profesorilor, de pe 
pagina web a instituţiei. O condiţie obligatorie, în acest caz, o constituie accesul nelimitat şi 
regulat al personalului şi al studenţilor la INTERNET. 

Dosarul informaţional / Catalogul Cursurilor se actualizează sistematic, la necesitate. 
Dosarul informaţional se va completa într-un limbaj clar şi concis. Dosarul va 

indica obligatoriu numărul de credite acordate unităţilor de curs /modulelor, insistând, 
după caz, asupra distincţiei între Sistemul de credite instituţional, SNCS şi ECTS. 

Structura Dosarului informaţional / Catalogului cursurilor, testată pînă în 
prezent de instituţiile utilizatoare ECTS, s-a dovedit a fi eficace. Astfel, în procesul 
de instituţionalizare a Sistemului Naţional de Credite de Studiu, se recomandă 
instituţiilor de învăţămînt să includă în Dosarul informaţional /Catalogul cursurilor 
elementele, stipulate în anexa nr.5. 

b) Formularul de cerere pentru student (model ECTS) 
Formularul de cerere tip ECTS, creat pentru studenţii mobili care urmează să 

studieze o perioadă limitată de timp la o altă universitate în străinătate, a fost 
acceptat pentru utilizare şi în cazurile de mobilitate internă. 

Formularul de cerere se completează de către student după alegerea unei 
instituţii gazdă, examinarea Dosarului informaţional al acesteia şi consultarea 
coordonatorului departamental ECTS. Formarea unei idei foarte clare asupra 
programului de studii pe care studentul mobil intenţionează să-l urmeze în cadrul unei 
instituţii precedă semnarea formularului de cerere. Programul de studii fixat în 
prealabil cu ajutorul coordonatorului departamental ECTS este neapărat coordonat şi 
precizat şi cu consilierul instituţional ECTS. 

Formularul de cerere al studentului cuprinde toată informaţia esenţială 
solicitată de instituţia gazdă despre un student mobil. 

c) Contractul (acordul) de studii tip ECTS 
Completarea Contractului de studii este obligatorie în cadrul ECTS. 
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Contractul de studii ECTS, creat pentru studenţii mobili care studiază o perioadă de 
timp la o universitate de peste hotare, cum ar fi în cazul programului Erasmus, şi 
utilizat ca parte a aranjamentelor mobilităţii, este recomandat pentru utilizare şi în 
procesul de mobilitate pe plan naţional. 

Contractul de studii ECTS cuprinde lista unităţilor de curs sau a modulelor pe 
care studentul şi le-a ales pentru a le studia. Pentru fiecare dintre acestea este indicat 
titlul, codul şi numărul de credite ECTS. 

Contractul de studii este semnat de către trei părţi: studentul implicat în 
mobilitate, persoana care deţine autoritatea de a reprezenta instituţia de origine şi o 
autoritate echivalentă a instituţiei gazdă, care să garanteze că studentul va putea studia 
unităţile de curs sau modulele dorite. Fiecare dintre cele trei părţi contractante: 
instituţia de origine, instituţia gazdă şi studentul vor dispune de câte un exemplar de 
contract de studii, contrasemnat de toate cele trei părţi. 

Contractul de studii ECTS garantează transferul de credite pentru cursurile 
realizate şi promovate de către student. Organul competent sau autoritatea 
universităţii de origine realizează în baza contractului echivalarea şi recunoaşterea 
academică completă la revenirea studentului. Studentul nu este obligat să negocieze 
recunoaşterea cu profesori în parte. 

Recunoaşterea perioadei compacte de studii presupune indicarea unităţilor de 
curs / modulelor de la care acesta va fi scutit în instituţia de origine după încheierea 
cu succes a studiilor într-o altă instituţie. 

d) Transcripţia notelor (Extrasul din foaia matricolă) ECTS 
Transcripţia notelor (Extrasul din foaia matricolă) ECTS este utilizat pentru 

documentarea performanţelor realizate de către un student de-a lungul unei perioade de 
timp prin enumerarea unităţilor de curs /modulelor frecventate, a creditelor acumulate, 
a notelor obţinute (în sistemul naţional de notare) şi, preferabil, a notelor ECTS 
corespunzătoare. Transcripţia notelor ECTS reflectă cantitativ şi calitativ munca 
realizată de către student în cadrul mobilităţii ECTS şi reprezintă un instrument esenţial 
al recunoaşterii academice. 

Prin schimbul între universitatea de origine şi cea primitoare a Transcripţiei 
notelor studentului se realizează transferul creditelor ECTS. 

Transcripţia notelor ECTS cu realizările studentului va fi inserată în punctul 
4.3. al Suplimentului la Diplomă, eliberat la finalizarea studiilor. 

e) Contractul de studii instituţional  
În conformitate cu recomandările Ghidului utilizatorului ECTS, instituţiile de 

învăţămînt superior vor utiliza obligatoriu Contractul de studii ca document de 
bază în procesul de realizare a funcţiei de acumulare a ECTS. În această variantă 
Contractul de studii este întocmit pentru fiecare semestru sau an de studii, este 
încheiat între instituţie şi student şi certifică încadrarea studentului în procesul de 
învăţământ. 

La alcătuirea Contractului de studii studentul va fi îndrumat de un consilier 
(cadru didactic îndrumător) delegat de facultate. Semnarea contractului se va face 
cel tîrziu în perioada 25 august - 15 septembrie. 
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În Contractul de studii sunt enumerate unităţile de curs (obligatorii, opţionale, 
la libera alegere şi, după caz, de orientare către alt masterat) care vor fi studiate în 
anul de învăţămînt respectiv şi care însumează cel puţin 60 de credite de studiu. 
VII. Persoanele-cheie responsabile de implementarea Sistemului Naţional de 
Credite de Studiu sînt 

a) Coordonatorii instituţionali ECTS 
b) Coordonatorii departamentali ECTS 
c) Consultanţii ECTS / DS (Diploma Suppliment) 
d) Grupul Promotorilor Bologna 
Instituţiile vor desemna un Coordonator instituţional ECTS şi cîte un 

Coordonator departamental ECTS pentru fiecare facultate /departament, care 
trebuie să deţină autoritatea de a-şi realiza eficient sarcinile în numele instituţiei şi 
al facultăţii /departamentului. 

Pentru instituţiile mai mici, la decizia proprie, o singură persoană poate 
deţine ambele funcţii. 

Instituţia este abilitată să decidă divizarea responsabilităţilor între 
Coordonatorii instituţionali şi departamentali şi, în dependenţă de aceasta, să 
determine persoanele care semnează documentele ECTS: cereri, contracte de studii, 
extrasul din foaia matricolă etc. Pentru a garanta validitate şi transparenţă acestui 
proces, decizia respectivă va fi oficializată printr-un ordin instituţional. 

Se recomandă următoarele atribuţii pentru fiecare funcţie: 
a) Coordonatorul instituţional ECTS: 

- asigură angajamentul instituţiei în implementarea principiilor şi 
mecanismelor ECTS în contextul alocării, acordării, acumulării şi 
transferului de credite; 

- monitorizează şi supraveghează mecanismul utilizării corecte a 
instrumentelor şi documentelor ECTS; 

- coordonează, de rînd cu coordonatorii departamentali, elaborarea şi editarea 
Dosarului informaţional instituţional /Catalogului cursurilor; 

- monitorizează realizarea consecventă a alocării /acordării /acumulării 
/transferului de credite la nivel de universitate, la toate facultăţile 
/departamentele. 
b) Coordonatorul departamental ECTS: 

- este persoana de contact dintre studenţi şi personalul academic din cadrul 
departamentului /facultăţii sau al catedrei, care tratează aspectele practice şi 
academice ale ECTS, precum şi procedurile de recunoaştere academică; 

- este abilitat să asigure accesul potenţialilor studenţi mobili la Dosarele 
informaţionale /Cataloagele cursurilor oferite de instituţiile partenere, să verifice 
completarea corectă a Formularelor de cerere şi a Contractului de studii; 

- se asigură de faptul că studenţilor mobili li se eliberează Transcripţia notelor 
/Extrasul din foaia matricolă, completat conform cerinţelor ECTS, atît la plecare 
pentru o perioada de studii peste hotare, precum şi după finalizarea studiilor. 

c) Consultanţii ECTS / DS (persoane cu experienţă vastă în domeniu care 
activează în instituţii de învăţămînt superior): 
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- asigură informarea instituţiilor de învăţămînt superior din ţară în privinţa 
utilizării ECTS şi a Suplimentului la Diplomă; 

- întreprind vizite de documentare pe teren la instituţiile din ţară şi de peste 
hotare; 

- oferă consultaţii instituţiilor interesate cu privire la modul de utilizare a 
ECTS pentru acumulare şi transfer de credite şi obţinerea de noi competenţe 
pe parcursul vieţii. 
d) Grupul Promotorilor Bologna oferă consultanţă cu privire la imple-

mentarea diferitor aspecte ale Procesului Bologna, inclusiv asigurarea calităţii, 
reforma curriculară, recunoaşterea calificărilor şi a perioadelor de studiu. 
Consultanţii ECTS/DS sunt membri ai grupului. 
 
VIII. Dispoziţii finale 

1. Instituţionalizarea creditelor de studii în baza prevederilor ECTS şi SCNS 
(Sistemului Naţional de Credite de Studii), a devenit obligatorie pentru toate 
instituţiile de învăţămînt superior, începînd cu anul universitar 2005-2006 şi se 
aplică studenţilor admişi la studii în anul 2005, cu excepţia studenţilor admişi la 
studii în baza atestatului de şcoală medie de cultură generală pe perioada anului de 
completare a studiilor. 

2.Instituţiile de învăţămînt superior sunt autonome în definirea propriilor 
sisteme de credite de studii în corespundere cu prevederile SNCS. 

3. Reglementările specifice la nivel de instituţie /departament /facultate 
privind aplicarea SNCS se vor aproba de Senatele universitare. 

4. Instituţiile de învăţămînt superior sunt autorizate să detalieze prevederile 
prezentului Ghid în regulamente proprii, cu condiţia ca documentele respective să 
nu intre în contradicţie. 

5. Instituţiile care la data aprobării prezentului Ghid, au regulamente cu 
prevederi care contravin acestuia, le vor adapta prin modificare, cu eliminarea 
contradicţiilor. 

6. Procesul de instituţionalizare a creditelor de studiu va fi realizat cu 
participarea şi consultarea permanentă a părţilor interesate: administraţia instituţiei, 
cadre didactice, studenţi. 
 
Glosar 

Acord (contract) de studii bilateral – înţelegere încheiată între două instituţii 
pentru derularea unui program de mobilitate a studenţilor utilizînd ECTS. 

An de studiu – secvenţă a planului de învăţămînt, cuprinzînd două semestre, 
căreia i se alocă un număr de 60 de credite la învăţămîntul de zi. 

Asigurarea calităţii - procesele externe si interne prin care se asigură 
îmbunătăţirea educaţiei şi formării profesionale. Asigurarea calităţii trebuie să 
includă contextul, conţinutul, procesul şi condiţiile de organizare a programului de 
pregătire, precum şi finalităţile de studiu /rezultatele învăţării. 

Calificare - 1) calificare de învăţămînt superior: orice titlu, diplomă sau alt 
certificat eliberat de către un organ competent prin care se atestă finisarea cu succes a 
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unui program de învăţămînt superior; 2) calificare care oferă acces la învăţămînt 
superior: orice diplomă sau alt certificat eliberat de către un organ competent prin care se 
atestă finisarea cu succes a unui program de învăţămînt şi care îi dă posesorului 
calificării dreptul de a fi luat în calcul la admiterea într-o instituţie de învăţămînt superior. 
Noţiunea, de asemenea, este definită ca orice calificare de învăţămînt superior acordată 
pentru finisarea cu succes a unui program de studii; un termen generic care se referă la 
marea varietate a calificărilor de învăţămînt superior la nivele şi ţări diferite. 

O calificare este dobândită atunci când un organism abilitat constată că nivelul 
de învăţare la care a ajuns o persoană a atins un anumit standard al capacităţilor de 
cunoaştere, deprinderilor şi competenţelor generale. Standardul rezultatelor învăţării 
este confirmat prin intermediul unui proces de evaluare sau prin finalizarea cu succes a 
unui program de studiu. Învăţarea şi evaluarea în vederea obţinerii unei calificări în 
învăţămîntul superior se realizează printr-un program de studiu. O calificare conferă 
recunoaşterea oficială a valorii rezultatelor învăţării pentru piaţa muncii, precum şi 
pentru educaţia şi formarea profesională continuă. O calificare conferă un drept legal 
de a practica o ocupaţie/meserie/profesie. 

Ciclu 
O grupare de semestre care alcătuiesc un ansamblu cu structură şi obiective 

bine definite în vederea obţinerii unui titlu academic. Unul dintre obiectivele 
indicate în Declaraţia de la Bologna este „adoptarea unui sistem universitar bazat 
pe 2 cicluri: licenţă şi masterat”. Studiile de doctorat reprezintă al treilea ciclu. 

Competenţe 
Competenţele generale, descrise ca rezultate personale şi profesionale, reprezintă 

o combinaţie dinamică de atribuţii, abilităţi şi aptitudini care pot fi specifice sau 
generice. Formarea acestor competenţe este scopul programelor educaţionale. 
Competenţele sînt formate la cursuri variate şi evaluate la diferite etape. 

Convenţia de recunoaştere de la Lisabona 
Convenţia Consiliului Europei / UNESCO cu privire la Recunoaşterea 

Calificărilor în ceea ce priveşte Învăţămîntul Superior în Statele aparţinînd Regiunii 
Europene adoptată în aprilie 1997 la Lisabona. 

Consilier – cadru didactic care la completarea contractului de studiu 
consiliază studentul în constituirea traseului individual de studiu prin selectarea 
disciplinelor din planul de învăţămînt. 

Contract de studii – contract educaţional încheiat între student şi universi-
tate/facultate, reprezentată prin rector şi /sau decan, care conţine obligaţiile părţilor 
şi lista unităţilor de curs/module cu creditele aferente pe care studentul se angajează 
să le urmeze. 

Convergenţă 
Convergenţa presupune acceptarea benevolă a tacticilor corespunzătoare 

pentru atingerea scopului comun. Convergenţa în structura sistemului educaţional 
naţional este urmărită în Procesul Bologna. 

Credit 
În cazul ECTS creditul este o unitate de măsură convenţională a volumului de 

muncă (exprimat în timp) pretinsă unui student sub toate formele ei: orele de 
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contact direct cu profesorul în procesul de instruire, orele de studiu individual şi 
cele de evaluare. 

Criterii de evaluare - descrierea cerinţelor înaintate unui student pentru a 
demonstra ca finalităţile de studiu preconizate au fost realizate. 

Curriculum 
Ansamblul structurat al conţinuturilor pedagogice, formelor de interacţiune 

didactică şi experienţelor de învăţare care conduc la o diplomă sau certificat universitar. 
Curs / Unitate de curs / Disciplină 
Expunere, predare a unei materii de studiu sub forma unui ciclu de lecţii sau 

de prelegeri; p. ext. oră sau totalitatea orelor de program destinate acestei expuneri; 
o parte, evaluată separat, a programului de studii care este, de regula, complex. 
Programele de studii complete constau, de regula, dintr-o o serie de cursuri. 

Curs opţional 
Un curs care constituie parte componentă a programului de studiu, dar nu 

este obligatoriu pentru toţi studenţii, este opţional. 
Curs la liberă alegere 
Un curs dintr-un program de studii oferit, de regulă, de altă facultate decît cea de 

bază, care poate fi considerat ca parte a programului de studiu, dar nu este obligatoriu 
şi este selectat de către o parte din studenţi la decizia proprie. 

Curs condiţionat – unitate de curs care poate fi contractată cu condiţia 
acumulării creditelor aferente altei unităţi de curs. 

Curs preliminar (precondiţie, prerechizit) – unitatea de curs, realizarea 
căreia cu obţinerea creditelor aferente este condiţie pentru solicitarea altei unităţi de 
curs din planul de învăţămînt. 

Doctoratul 
Forma avansată de studii universitare (ciclul III), care conduce la obţinerea 

gradului de doctor în ştiinţe. Este deschis tuturor celor care posedă o diplomă de 
licenţă / masterat şi include examene, referate specifice domeniului şi temei alese, 
precum şi scrierea şi susţinerea unei teze de doctor. 

Domeniu / specializare – direcţie de pregătire generală şi /sau specifică 
menţionată în Nomenclatorul domeniilor de formare profesională şi specialităţilor 
pentru pregătirea cadrelor in instituţiile de învăţămînt superior, aprobat prin Legea 
nr. 142-XVI din 07.07.2005. 

Dosarul informaţional instituţional/Catalogul cursurilor /– ghid propus 
pentru utilizare persoanelor interesate care conţine informaţii cu privire la 
programele oferite (planurile de învăţămînt, descrierile unităţilor de curs/modu-
lelor),informaţie esenţială despre instituţie, regulamente academice şi adminis-
trative, informaţie practică utilă. 

Deprindere 
Cunoştinţele şi experienţa necesare pentru realizarea unei sarcini specifice 

sau practicarea unei ocupaţii /meserii /profesii. 
ECTS ( Sistemul European de Credite Transferabile şi de Acumulare) 
ECTS reprezintă un sistem cu un ansamblu de reguli prin care pe baza unor 

proceduri specifice de comparare şi creditare a cursurilor, unui student îi sînt 
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recunoscute perioade de studiu la altă universitate, facilitînd mobilitatea academică 
a studenţilor în întreaga Europă. 

ECTS este un sistem centrat pe student bazat pe cantitatea de lucru necesară 
studentului pentru a realiza obiectivele unui program de studiu. Acestea sînt de 
preferinţă specificate în termeni de finalităţi de studiu /rezultate ale învăţării. 

ECTS se bazează pe convenţia potrivit căreia 60 de credite măsoară cantitatea 
de lucru a unui student standard la zi pe durata unui an de studiu. Aceste 60 de 
credite sînt apoi alocate cursurilor pentru a descrie proporţia volumului de lucru al 
studentului, cerut pentru realizarea finalităţilor de studiu. Transferul de credite este 
garantat prin acorduri explicite semnate de instituţia din ţară, instituţia gazdă şi 
studentul mobil. 

Evaluare, examinare 
Totalitatea metodelor şi a proceselor (teste /examene scrise, proiecte şi portofolii 

etc.), utilizate pentru evaluarea performanţelor (cunoştinţelor, deprinderilor şi 
competenţelor) unei persoane şi care duce la o formă de certificare. În cadrul 
instituţiilor de învăţămînt superior prin evaluare-examinare se apreciază progresul 
studentului la curs. Instrumentele de evaluare pot fi folosite de studenţi pentru a-şi 
evalua propriile progrese (apreciere de formare) sau de către instituţia care stabileşte 
dacă studentul a dobîndit finalităţile de studiu la curs (apreciere de totalizare). Examen 
de licenţă - examen susţinut în faţa unei comisii speciale, după absolvirea unei instituţii 
de învăţământ superior, în vederea obţinerii diplomei de licenţă. 

Evaluare continuă 
Evaluarea continuă se efectuează în cadrul perioadei de predare normală şi 

contribuie la evaluarea finală. 
Grad / Diploma / Titlu 
Document doveditor de studii eliberat oficial de o instituţie de învăţămînt, 

care atestă domeniul calificării profesionale (şi eventual, specializarea) conferind 
deţinătorului anumite drepturi, unele fiind reglementate prin lege. 

Diploma descrie calificarea acordată de instituţia superioară după încheierea 
cu succes a programului de studiu. Într-un sistem bazat pe principiul acumulării 
creditelor programul este completat prin acumularea unui număr exact de credite 
acordate pentru obţinerea finalităţilor de studiu. 

Finalităţile de studiu (rezultatele învăţării) 
Finalităţile de studiu sînt descrieri a ceea ce un student trebuie să cunoască, 

să înţeleagă şi /sau să fie capabil să demonstreze /să facă după încheierea unui 
proces de învăţare şi includ trei componente: cunoştinţe, deprinderi şi competenţe 
generale, descrise ca rezultate personale şi profesionale. Este strict necesară 
utilizarea unor criterii corespunzătoare de evaluare, care ar permite confirmarea 
dobîndirii finalităţilor de studiu preconizate pentru o unitate de curs /modul 
/program de studiu. Finalităţile de studiu şi criteriile de evaluare, specifică cerinţele 
pentru acordarea creditului, pe cînd nota este calificativul care reprezintă, printr-o 
cifră sau o menţiune specială, aprecierea cunoştinţelor unui student-condiţie pentru 
acordarea creditului. Transferul şi acumularea de credite sunt facilitate dacă 
finalităţile de studiu indică cu precizie însuşirile pentru care se acordă creditul. 
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Învăţămînt la distanţă 
Învăţămîntul la distanţă reprezintă procesul de predare-învăţare-evaluare în 

baza şi cu utilizarea tehnologiilor de comunicare şi informare avansate. Acesta de 
obicei fixează mijloacele „e” (electronice) de studiu. 

Mobilitate – încadrarea studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor şi 
personalului didactic în programe de studii şi cercetare, realizate în conformitate cu 
legislaţia în vigoare, bazate pe recunoaşterea titlurilor, gradelor şi calificărilor. 

Modul 
Componentă standardizată a unui plan de învăţămînt cuprinzînd discipline 

(inclusiv cursurile, seminariile / lucrările practice corespunzătoare) sau activităţi 
(proiect, lucrare de diplomă, practică de teren etc.) care au fost grupate (ca 
obligatorii, opţionale sau la liberă alegere) cu o anumită finalitate, reflectată adesea 
în denumirea sa. 

Notă 
Nota reprezintă o măsură numerică sau un calificativ folosite pentru a descrie 

rezultatele evaluării la un curs aparte sau în cadrul unei scale bine definite. 
Ora de contact 
O perioadă stabilită de predare, timp cînd profesorul contactează nemijlocit cu 

studenţii. 
Perioadă de studiu 
Numărul de ore de studiu de care are nevoie un student mediu pentru a 

dobîndi finalităţile de studiu preconizate într-un program necesare pentru a obţine, 
după o evaluare respectivă, creditele alocate acestuia. 

Plan de învăţămînt (curriculum) – ansamblu de discipline şi activităţi programate 
pentru instruire şi evaluare, reunite într-o concepţie unitară din punctul de vedere al 
conţinutului formativ şi al desfăşurării în timp, în scopul pregătirii şi formării unui 
specialist într-un anumit domeniu cu o anumită specializare cu diploma recunoscută. 

Stagii de practică – formă de învăţămînt universitar care constă în activităţi, 
desfăşurate sub conducerea unor cadre didactice de specialitate, pe teren şi /sau 
laboratoare specifice, în vederea aplicării cunoştinţelor obţinute la anumite discipline. 

Practică pedagogică – formă de practică asociată cursurilor de pregătire 
didactică şi pedagogică care constă în susţinerea de lecţii în licee sau gimnazii de 
către studenţi. 

Program de studii - un set de cursuri, părţile componente ale căruia sînt 
interdependente, cu finalitatea de a-i conferi studentului o calificare în învăţămînt 
superior. 

Promovare (a unui curs): Obţinerea creditelor alocate cursului respectiv 
prin îndeplinirea activităţilor specificate de către titularul de curs (lucrări practice, 
teme, referate etc.) şi obţinerea unei note promovabile la forma de examinare cu 
care se încheie cursul. 

Recunoaştere 
a) Recunoaşterea formală: procesul de acordare a unui statut oficial de-

prinderilor şi /sau competenţelor demonstrate de o persoană fie prin 
- acordarea unui certificat /diplome sau 
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- acordarea echivalării, unităţilor de credite, validarea deprinderilor şi /sau 
competenţelor. 
b) Recunoaştere socială: confirmare valorii deprinderilor şi /sau a 

competenţelor unei persoane de către partenerii economici şi sociali. 
Recunoaşterea în cadrul ECTS cere ca creditele obţinute de student prin susţi-

nerea cu succes a cursurilor descrise în Contractul (acordul) de studii la 
universitatea gazdă, trebuie să înlocuiască un număr echivalent de credite în 
instituţia din ţară. 

Seminar – formă de organizare a activităţilor didactice, specific universitară, 
în care studenţii, sub conducerea unui cadru didactic, aprofundează şi consolidează 
prin diverse discuţii, aplicaţii, exerciţii şi probleme, cunoştinţele predate la curs. 

Student mediu (standard) - studentul care realizează integral, în termenele 
stabilite, planul de învăţămînt pentru un an de studii, este evaluat cu note promovabile 
şi obţine numărul stabilit de credite: 30 – pentru un semestru şi 60 pentru un an. 

Student mobil – student inclus în programe de mobilitate care în baza unui 
acord între două instituţii realizează un program de scurtă durată într-o instituţie-gazdă. 

Supliment la Diplomă 
Suplimentul la Diplomă reprezintă o anexă la o diploma oficială care asigură 

o descriere a naturii, nivelului, contextului şi statutului studiilor realizate şi încheiate 
de titularul diplomei. Suplimentul se bazează pe modelul furnizat de Comisia 
Europeană, Consiliul Europei şi UNESCO/CEPES. Suplimentul asigură transpa-
renţa internaţională şi recunoaşterea academică /profesională a calificărilor. 

Teză 
Teza este un raport oficial prezentat în formă scrisă, elaborat prin activitate 

de cercetare independentă, care reprezintă condiţie obligatorie pentru acordarea 
unei calificări (teza de licenţă, de master, de doctor). 

Volum de lucru 
Volumul de lucru include toate activităţile de studiu necesare dobîndirii finalită-

ţilor de studiu (prelegeri, seminare, cursuri practice, laboratoare, studiu personal ghidat, 
studiu individual, stagii de practică, muncă în proiect, informaţie de recuperare etc.) 
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Anexa 2. I 
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Anexa 2.2 
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Anexa 2.3 
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Anexa 3 

Anexă 
la ordinul Ministerului Educaţiei 

nr. 726 din septembrie 2010 

Regulamentul 
de organizare a studiilor în învăţământul   superior 
în baza Sistemului Naţional de Credite de Studiu 

 
I. Dispoziţii generale 
1. Prezentul Regulament determină organizarea şi desfăşurarea studiilor în 

instituţiile publice şi private de învăţămînt superior. 
2. Regulamentul este elaborat în baza: 
- modificărilor şi completărilor la Legea învăţămîntului nr. 547-XIII din 21 

iulie 1995, operate prin Legea nr. 71 - XYI din 05 mai 2005 pentru 
modificarea şi completarea Legii învăţămîntului, privind organizarea 
învăţămîntului superior pe cicluri, 

- Legii nr.142-XYI din 07 iulie 2005 privind aprobarea Nomenclatorului 
domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor pentru pregătirea 
cadrelor în instituţiile de învăţămînt superior, ciclul I ; 

- Planurilor-cadru pentru studii superioare (ciclul I - studii superioare de 
licenţă, ciclul II- studii superioare de masterat, studii integrate şi învăţămînt 
medical şi farmaceutic), 

- Ghidului utilizatorului ECTS, 
- Ghidului de implementare a Sistemului Naţional de Credite de Studiu, aprobat 

prin ordinul ministrului educaţiei, tineretului şi sportului nr. 140 din 25.02.06, 
- Regulamentului-cadru privind organizarea examenului de finalizare a 

studiilor superioare de licenţă, pus în aplicare prin ordinul ministrului 
educaţiei şi tineretului nr. 84 din 15.02.2008. 

- Hotărîrii Guvernului nr. 1455 din 24.12.2007 pentru aprobarea Regula-
mentului cu privire la organizarea studiilor superioare de masterat, ciclul II; 

- Recomandărilor-cadru pentru elaborarea Regulamentului instituţional 
privind organizarea evaluării activităţii de învăţare a studenţilor, aprobate 
prin ordinul ministrului educaţiei nr. 881 din 18.12.2009. 

3. Prezentul Regulament stabileşte următoarele definiţii operaţionale specifice, în 
vederea utilizării lor în procesul de studii: 

a) Sistemul Naţional de Credite de Studiu (în continuare SNCS), reprezintă un 
sistem centrat pe student, care se bazează pe volumul de lucru solicitat 
studentului pentru a realiza obiectivele programului de studii specificate în 
termeni de finalităţi de studiu şi competenţe scontate. 

b) Contractul anual de studii este documentul de bază în procesul de realizare a 
funcţiei de acumulare a SNCS, încheiat între student şi instituţia de 
învăţămînt. 
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c) Juriile sunt comisii de analiză, numite de Consiliul Facultăţii care au drept 
scop analiza situaţiilor studenţilor anilor de studii respectivi, rezolvă situaţiile 
excepţionale, legate de aplicarea prezentului Regulament. 

4. Prevederile prezentului Regulament se aplică tuturor studenţilor înmatriculaţi la 
ciclul I (studii superioare de licenţă), ciclul II (studii superioare de masterat), 
studii superioare integrate sau în învăţămîntul medical şi farmaceutic, la toate 
formele de învăţămînt (de zi, cu frecvenţă redusă şi la distanţă) prevăzute de 
actele normative în vigoare, inclusiv studenţilor încadraţi în programe de 
mobilitate (cu respectarea prevederilor incluse în acorduri separate între 
instituţiile interesate) sau care studiază temporar şi studenţilor străini (cu 
excepţiile prevăzute de legislaţia în vigoare sau tratatele internaţionale). 

5. Procesul de studii în învăţămîntul superior la ciclul I, ciclul II, studii superioare 
integrate sau învăţămîntul medical şi farmaceutic în instituţiile publice şi private 
de învăţămînt superior, la toate formele de învăţămînt (de zi, cu frecvenţă redusă 
şi la distanţă) este organizat cu aplicarea Sistemului Naţional de Credite de Studiu 
(SNCS), elaborat în baza Sistemului European de Acumulare şi Transfer al 
Creditelor (European Credit Transfer System – ECTS). 

6. SNCS realizează funcţia de acumulare pentru evidenţa rezultatelor studenţilor 
încadraţi în toate formele de învăţământ şi funcţia de transfer în procesul de 
mobilitate a studenţilor în cadrul instituţiei, pe plan naţional sau internaţional. 

7. SNCS conceput ca mijloc de promovare a cooperării interuniversitare din 
perspectiva facilitării mobilităţii academice şi recunoaşterii perioadelor de 
studiu realizate de studenţi în diferite instituţii de învăţămînt superior, 
stabileşte metodologia implementării creditelor de studii şi include ansamblul 
de definiţii, convenţii, instrumente de operare şi instituţionalizare a creditelor, 
care urmează a fi preluate şi implementate la nivel instituţional. Modalitatea şi 
principiile de implementare a SNCS sunt stabilite în Ghidul de implementare 
a Sistemului Naţional de Credite de Studiu. 

 
II. Conţinutul procesului de studii 
8. Conţinutul procesului de studii este determinat de Curriculum-ul universitar 

de bază, Cadrul Naţional al Calificărilor pe domenii de formare profesională 
(după aprobarea în modul stabilit), Planul de învăţământ, şi Curriculum-ul 
(programele analitice) pe unităţi de curs/module. 

9. Procesul de predare – învăţare - evaluare se realizează conform Planului de 
învăţământ elaborat în baza Cadrului Naţional al Calificărilor şi al 
Curriculumului care include obiectivele procesului de studii, finalităţile de 
studiu, perioada standard de studii, volumul de muncă solicitat, cerinţele 
pentru începerea studiilor, lista unităţilor de curs/modulelor studiate, 
Curriculum-ul (programele analitice) ale unităţilor de curs/modulelor, fişele 
unităţilor de curs, opţiunile propuse şi condiţiile selectării unităţilor de 
curs/modulelor, posibilităţile de alegere a traseelor educaţionale, cerinţele 
pentru finalizarea studiilor, actele de studii, calificarea/ titlurile care urmează a 
fi conferite la finalizarea studiilor. 
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10. Cerinţele privind elaborarea Curriculum-ului unităţii de curs/modulului sunt 
stabilite prin Curriculum-ul universitar de bază, aprobat de către Minister. 
Curriculum-ul se elaborează şi se aprobă de instituţia de învăţămînt. Cerinţele 
privind elaborarea Planului de învăţământ sunt reglementate prin Planul-cadru 
pentru studii superioare. 

11. Curriculum-ul şi planul de învăţămînt pot fi modificate/perfectate cu condiţia 
implementării din următorul an de studii. O versiune nouă a Curriculum-ului 
şi a Planului de învăţământ pentru un nou an academic se va aplica 
persoanelor înmatriculate la studii în anul respectiv cu condiţia că modificările 
au fost operate în modul stabilit pînă la finele anului precedent de studii şi au 
fost făcute publice prin sistemul informaţional al instituţiei. 

12. Planul de învăţământ poate fi divizat în module de unităţi de curs. Modulul 
reprezintă un grup de unităţi de curs constituit în funcţie de obiectivele 
Curriculum-ului. 

13. O unitate de curs/modul reprezintă o unitate structurată de activităţi de 
predare-învăţare-evaluare a finalităţilor de studiu într-un domeniu al 
cunoaşterii. Tezele de an reprezintă o formă specială a unităţii/unităţilor de 
curs sau a modulului/modulelor din anul respectiv de studii. 

14. Tipurile şi formele unităţilor de curs sunt determinate prin Planul-cadru pentru 
învăţămîntul superior. Pentru fiecare unitate de curs/modul se elaborează 
Curriculum-ul (programa analitică). 

15. Curriculum-ul pe unităţi de curs/modul (programa analitică) elaborat de 
catedre şi aprobate de Consiliul facultăţii va include: descrierea unităţii de 
curs/modulului şi conţinutul propriu-zis. 

16. Descrierea unităţilor de curs/modulelor va include obligatoriu: 
a) denumirea cursului/modulului; 
b) codul cursului, care include informaţia privind anul şi semestrul în care se ţine 

unitatea de curs/modulul, gradul de obligativitate (obligatorie în cadrul unui 
domeniu (specialităţi), opţională sau la libera alegere), precum şi categoria 
formativă a acestuia (fundamentală, de formare a abilităţilor şi competenţelor 
generale, de orientare socio-umanistică, de orientare spre specializare, de 
orientare către alt domeniu de formare la ciclul II, masterat); 

c) tipul cursului cu indicarea ponderii diferitor activităţi, inclusiv repartizarea 
orelor pe teme de studiu; 

d) numărul de credite alocat unităţii de curs/modulului; 
e) numele autorului/cadrului didactic care predă unitatea de curs sau numele 

autorilor/cadrelor didactice care predau unităţile de curs din modul; 
f) obiectivele cursului/modulului exprimate în finalităţi de studiu şi competenţe; 
g) condiţionările sau exigenţele prealabile. 

Acest compartiment va include informaţia despre cunoştinţele prealabile 
necesare studentului pentru a începe studiul unităţii de curs/modulului; despre 
literatura de referinţă pe care studentul ar putea să o consulte din timp, precum 
şi despre cursurile pe care studentul trebuia să le fi susţinut înaintea începerii 
cursului/modulului dat. 
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17. Conţinutul cursului/modulului include: 
a) conţinuturi corespunzătoare domeniului, specialităţii; 
b) conţinutul de bază al cursului/ modulului, repartizarea orelor pe teme de 

studiu, cu divizarea acestora pentru prelegeri, seminare, lucrări practice şi de 
laborator, studiu individual etc.; 

c) bibliografia recomandată (obligatorie şi suplimentară) necesară pentru 
însuşirea unităţii de curs; 

d) metode de predare şi învăţare utilizate; 
e) sugestii pentru activitatea individuală, inclusiv descrierea formelor interactive 

pentru studiul individual ghidat de profesor, utilizate de către cadrul didactic, 
temele, sarcinile şi numărul de ore. 

f) metode de evaluare; 
Se vor defini clar metodele utilizate de evaluare formativă sau sumativă a 

cunoştinţelor studenţilor (evaluare prin examene scrise, examene scrise în 
combinaţie cu discuţii orale, examene orale, evaluare asistată de calculator, 
rapoarte, lucrări practice, lucrări de laborator, studii de caz, stagii de practică, 
referate, proiecte/teze, portofoliu etc.), cât şi ponderea şi importanţa relativă a 
diferitor etape şi modalităţi de evaluare; 

g) limba de predare. 
Se va indica limba în care se realizează predarea, precum şi dacă unitatea 

de curs poate fi oferită şi în alte limbi decît limba naţională. 
18. Curriculum-ul (programa analitică) constituie informaţie publică şi se 

amplasează în sistemul informaţional instituţional. Titularul/titularii unităţii de 
curs/modulului elaborează şi prezintă, în termen de pînă la 25 august, 
curriculum-ul (programa analitică) la catedră pentru aprobările respective. 
Studenţilor li se prezintă curriculum-ul la unitatea de curs/modul (programa 
analitică), cu finalităţile de studiu scontate, modalităţile şi formele de evaluare 
a cunoştinţelor la cursurile teoretice şi practice la prima oră de activitate la 
unitatea de curs. 

 
III. Admiterea la studii 
19. Pentru a dobândi şi menţine calitatea de student solicitantul trebuie să iniţieze 

şi să parcurgă complet: 
a. Procedura de înmatriculare / reînmatriculare într-un program de studiu; 
b. Procedura de promovare de la an la an. 
20. Admiterea la ciclul I, la studii integrate şi în învăţămîntul medical şi 

farmaceutic se realizează prin concurs în conformitate cu prevederile 
Regulamentului de organizare şi desfăşurare a admiterii în instituţiile de 
învăţământ superior din Republica Moldova, aprobat de minister. 

21. Admiterea la ciclul II se realizează prin concurs în conformitate cu prevederile 
Regulamentului cu privire la organizarea studiilor superioare de masterat, 
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1455 din 24.12.2007 şi regulamentele 
instituţiilor de învăţămînt superior. 

22. Înmatricularea temporară se aplică studenţilor altor universităţi cărora li s-a 
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aprobat să parcurgă la universitatea-gazdă o parte a programului de studiu la 
care aceştia au fost înmatriculaţi la universitatea de origine, obţinînd astfel, 
calitatea de vizitator. În acest caz aprobarea se va realiza în baza studiilor 
universitare anterioare ale solicitantului şi prevederilor contractului de 
colaborare încheiat cu universitatea de origine. 

23. Promovarea de la an la an este procedura anuală, prin care este menţinută 
calitatea de student, dobândită prin înmatriculare, şi este prelungit Contractul 
de studii. 

24. La înmatriculare, fiecărui student i se eliberează carnetul de student şi carnetul 
de note. Studentul este obligat să prezinte carnetul de note la toate evaluările 
finale pentru înscrierea notelor şi creditelor obţinute. 

25. În caz de transfer, întrerupere de studii sau exmatriculare, carnetul de 
student/carnetul de note se retrage şi se arhivează conform procedurilor de 
rigoare. 

 
IV. Organizarea studiilor 
26. În învăţămîntul superior studiile pot fi organizate prin învăţămînt de zi, 

învăţămînt cu frecvenţă redusă şi învăţămînt la distanţă. Anul universitar în 
învăţământul superior începe la 1 septembrie şi finalizează pînă la 1 iulie, cu 
excepţia ultimului an de studii. Anul universitar este format din două 
semestre, relativ egale, durata unui semestru fiind în mediu de 15 săptămîni. 
Se admit excepţii pentru domeniul 87 Militărie, unde durata semestrelor este 
reglementată prin Legea cu privire la îndeplinirea serviciului militar. 

27. Studiile la învăţămîntul de zi implică participarea personală constantă a 
studentului la toate activităţile de formare, organizate de instituţia de 
învăţămînt superior. 

28. Studiile cu frecvenţă redusă sunt constituite din activităţi independente ale 
studentului, cu participarea personală într-un număr limitat de activităţi de 
formare, organizate ca sesiuni de studii şi examinare. Învăţămîntul cu 
frecvenţă redusă poate fi organizat în instituţiile de învăţămînt superior în 
cadrul domeniilor de formare profesională/specialităţilor la care se realizează 
învăţămînt de zi. 

29. Studiile la distanţă se definesc prin activităţi independente ale studentului, şi 
sunt caracterizate prin programe de formare susţinute de un sistem de tutoriat 
şi prin utilizarea sistemelor de comunicaţii la distanţă. Învăţămîntul la distanţă 
poate fi organizat în instituţiile de învăţămînt superior care realizează 
învăţămînt de zi. 

30. Studiile superioare pot fi organizate în baza planurilor de învăţămînt pe 
domenii de formare profesională/specialităţi/programe, structurate pe ani de 
studii/semestre, în conformitate cu Plan-cadru pentru studii superioare sau în 
bază de planuri individuale de învăţămînt. Planurile de învăţămînt pe domenii 
de formare profesională/specialităţi/programe se elaborează şi se aprobă în 
modul stabilit. Planul individual de învăţămînt, se elaborează de către 
coordonatorul/consilierul/cadrul didactic numit la nivel de facultate, de comun 
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cu studentul vizat, cel târziu pînă la 20 septembrie a anului de studii în curs. 
Planurile individuale de învăţămînt şi lista studenţilor care pot realiza studii în 
bază de planuri individuale se aprobă de rectorul instituţiei. 

31. Modul de organizare a procesului de studiu în semestru este expus în Orarul 
activităţilor didactice aprobat la începutul semestrului conform procedurii 
stabilite de regulamentele universitare (Statutul/Carta universitară, 
regulamentul facultăţii/departamentului). La stabilirea modalităţii de afişare a 
Orarului activităţilor didactice se va ţine cont de particularităţile organizării 
studiilor pe forme de învăţământ – de zi, cu frecvenţă redusă, la distanţă. Se 
recomandă plasarea Orarului activităţilor didactice pe pagina Web a 
instituţiei/facultăţii/departamentului. 

 
V. Studiul individual al studentului ghidat de profesor 
32. În dependenţă de specificul şi particularităţile unităţii de curs/modulului, 

raportul ore contact direct şi lucru individual poate constitui la învăţămîntul de 
zi 1:1, 1:2, pentru învăţămîntul medical şi farmaceutic 2:1. Din timpul 
rezervat pentru studiu individual, 50% îl va constitui studiul individual ghidat 
de profesor. În învăţămîntul cu frecvenţă redusă şi învăţămîntul la distanţă 
timpul rezervat pentru studiul individual ghidat de profesor nu poate fi mai 
mic de 25% din timpul rezervat pentru lucrul individual. 

33. Pentru ciclul II, conform Regulamentului cu privire la organizarea studiilor 
superioare de masterat, ciclul II, raportul ore contact direct şi lucru individual 
poate constitui 1:3. 

34. Studiul individual ghidat de profesor include studiul suplimentar al 
materialelor din cadrul cursului/modulului, consultaţii suplimentare pentru 
studenţii cu un rating scăzut, care întîmpină dificultăţi la realizarea sarcinilor 
de studiu, organizarea ocupaţiilor cu utilizarea formelor interactive, inclusiv a 
discuţiilor; realizarea evaluărilor curente; verificarea testelor, lucrărilor de 
control, eseelor, referatelor, rapoartelor, portofoliilor, studiilor de caz etc. 

35. Studiul individual ghidat de profesor se va include în orar şi constituie parte 
din volumul de lucru al studentului pentru săptămînă. 

36. Studiul individual ghidat de profesor constituie parte din norma didactică a 
cadrului didactic. 

37. Studiul individual ghidat de profesor este prevăzut pentru toate unităţile de 
curs/modulele din planul de învăţămînt. 

38. Descrierea formelor interactive pentru studiul individual ghidat de profesor, 
utilizate de către cadrul didactic, temele, sarcinile şi numărul de ore se include 
în curriculumul cursului. 

 
VI. Organizarea studiilor în paralel la două specialităţi. 
39. Se permite studenţilor, cu excepţia Institutului Militar al Forţelor Armate, să-şi 

facă studiile în paralel la a doua specialitate în cadrul instituţiei de învăţămînt 
superior doar prin învăţămînt cu frecvenţă redusă. Studiile în paralel la a doua 
specialitate pot fi urmate de studenţii: 
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- care obţin integral creditele la toate unităţile de curs/modulele prevăzute în 
planul de învăţământ pentru fiecare semestru precedent la prima specialitate; 

- care au promovat anul I cu media notelor nu mai mică de 9.00 în domeniul 
socio-umanistic şi economic şi nu mai mică de 8.50 în domeniile real, tehnic, 
militar, agrar, educaţie fizică, medicină şi farmacie. 

40. Unităţile de curs/modulele care coincid în planurile de învăţământ ale celor 
două specialităţi se creditează o singură dată. 

41. În cazul studiilor în paralel studentul poate beneficia de bursă doar pe durata 
legală a specialităţii de bază. 

VII. Studii în termene reduse 
42. Pentru absolvenţii instituţiilor de învăţămînt superior, care solicită o altă 

specialitate, reducerea duratei studiilor la ciclul I poate fi condiţionată de 
recunoaşterea unui anumit număr de credite acumulate la prima specialitate, 
cu condiţia că durata studiilor nu va fi mai mică de 3 ani. Nu se permite 
reducerea duratei studiilor în învăţămîntul medical şi farmaceutic şi studiilor 
la ciclul II. 

43. Pentru absolvenţii instituţiilor de învăţămînt mediu de specialitate care 
continuă studiile în învăţămîntul superior în acelaşi domeniu, reducerea 
duratei studiilor la ciclul I poate fi condiţionată de recunoaşterea unui anumit 
număr de credite acumulate pentru formarea profesională în colegiu, cu 
condiţia că durata studiilor nu va fi mai mică de 3 ani la învăţămîntul de zi. 

44. Studentul poate face studii în termene reduse, obţinând credite în avans. În acest 
caz durata studiilor poate fi redusă cu cel mult un an Nu se acceptă reducerea 
duratei studiilor în programele cu durata normativă de 3 ani şi în programele de 
instruire concomitentă în două domenii înrudite. 

45. Obţinerea de credite în avans se face în baza unei cereri scrise a studentului şi se 
stipulează în Contractul anual de studii semnat de student. Optarea pentru 
obţinerea de credite în avans presupune următoarele condiţii: 
- studentul va obţine integral creditele la toate unităţile de curs/modulele 

prevăzute în planul de învăţământ pentru fiecare semestru;  
- va avea o medie generală nu mai mică de 9;  
- va realiza integral precondiţiile pentru unitatea de curs/modulul pentru care 

solicită credite în avans;  
- creditele pot fi luate în avans începând cu anul II de studii;  
- pot fi luate în avans nu mai mult de 15 credite anual;  
- studentul care realizează studii cu finanţare de la buget poate beneficia de 

cel mult 5 examene în avans gratuite într-un an.. 
46. Nepromovarea examenelor pentru obţinerea creditelor solicitate în avans nu 

presupune exmatricularea studentului. 
 
VIII. Planificarea studiilor 
47. Planurile de învăţămînt pe domenii de formare profesională/speciali-

tăţi/programe sunt elaborate şi aprobate în conformitate cu prevederile 
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Planului-cadru pentru studii superioare (ciclul I – licenţă, ciclul II – masterat, 
studii integrate şi învăţămînt medical şi farmaceutic). 

48. Calendarul universitar /graficul-tip al procesului de studii include repar-
tizarea activităţilor didactice pe ani, semestre (sesiuni în cazul studiilor cu 
frecvenţă redusă sau la distanţă), cu indicarea termenelor şi duratei 
semestrelor, stagiilor de practică, sesiunilor de examene, inclusiv sesiunilor 
repetate de examinare, a evaluărilor curente şi finale/examenului de finalizare 
a studiilor superioare şi a vacanţelor. 

IX. Contractele de studii 
49. Semnarea Contractului anual de studii, document de bază în procesul de 

realizare a funcţiei de acumulare a SNCS, între student şi instituţia de 
învăţămînt, la care acesta îşi face studiile, este o procedură anuală, obligatorie 
pentru toate categoriile de studenţi. 

50. Studentul este liber în alegerea cursurilor opţionale din planul de învăţământ, 
respectând condiţionările acestuia. La alcătuirea Contractului anual de studii 
studentul va fi ghidat de un coordonator/consilier /cadru didactic îndrumător 
delegat de facultate. Semnarea contractului se va face în perioada 1-30 mai 
pentru studenţii anului II-III (IV- VI) şi 01-15 septembrie pentru studenţii 
anului I. Modificările în Contractul anual de studii pot fi operate în primele 
două săptămîni ale noului an de studii. 

51. În Contractul anual de studii sunt enumerate unităţile de curs/modulele (obligatorii, 
opţionale, la libera alegere, şi, după caz, de formare psiho-pedagogică sau de 
orientare către un alt domeniu la masterat) care vor fi studiate în anul respectiv de 
studiu şi care însumează cel puţin 60 de credite de studiu, unităţile nepromovate din 
anul precedent de studii, precum şi cele preconizate a fi luate în avans. La 
selectarea unităţilor de curs pentru Contractul anual de studii se va ţine cont de 
condiţionările existente în planul de învăţămînt. Contractul anual de studii nu poate 
fi modificat pe parcursul anului universitar. Excepţie fac studenţii implicaţi în 
programe de mobilitate. 

52. Studentul se prezintă la examen numai la acele unităţi de curs/module care 
figurează în Contractul anual de studii pe care l-a semnat. 

53. Studentul care nu semnează Contractul anual de studii în perioada programată 
îşi pierde calitatea de student. În cazuri excepţionale (situaţii de boală, etc.) 
semnarea Contractului anual de studii poate avea loc şi în afara termenului 
indicat. 

54. Lista unităţilor de curs/modulelor opţionale/la libera alegere/de orientare către 
un alt domeniu masterat/de formare psiho-pedagogică prevăzute în planul de 
învăţământ şi propuse pentru anul următor de studii se face cunoscută 
studenţilor prin afişare anual, cel tîrziu pînă la data de 1 mai. Studentul este 
obligat până la data de 30 mai să selecteze cursurile respective pentru 
constituirea propriului traseu educaţional. Pentru a se înscrie şi a obţine 
credite la unităţile de curs menţionate, studentul depune cerere în scris la 
sfârşitul fiecărui an de studiu şi indică cursurile selectate în Contractul anual 
de studii. Dacă la un curs opţional/la libera alegere/de orientare către un alt 
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domeniu la masterat/de formare psiho-pedagogică, pentru care a optat 
studentul, în conformitate cu legislaţia în vigoare nu poate fi constituită o 
formaţiune/grupă de studiu, acesta este obligat să opteze pentru un alt curs. În 
acest caz Contractul anual de studiu va fi modificat în termen de cel mult 2 
săptămâni. Dacă o unitate de curs din planul de învăţămînt este predat de 
cîteva cadre didactice de la catedră, studentul are dreptul la alegere. 

55. Realizarea deplină sau parţială, conform reglementărilor în vigoare, a 
condiţiilor prevăzute de Contractul anual de studii dă dreptul la continuarea 
studiilor. 

56. În cazurile de mobilitate pe plan naţional şi internaţional, studentul implicat în 
mobilitate va semna Contractul de studii ECTS. Acesta cuprinde lista unităţilor de 
curs sau a modulelor pe care studentul şi le-a ales pentru a le studia cu indicarea 
titlului, codului şi numărului de credite ECTS în instituţia-gazdă. 

57. Contractul de studii ECTS este semnat de către trei părţi: studentul implicat în 
mobilitate, persoana care deţine autoritatea de a reprezenta instituţia de 
origine şi o autoritate echivalentă a instituţiei gazdă care să garanteze că 
studentul va putea studia unităţile de curs/modulele solicitate. Fiecare dintre 
cele trei părţi contractante vor dispune de cîte un exemplar de contract de 
studii, contrasemnat de toate cele trei părţi. 

58. Contractul de studii ECTS garantează transferul de credite pentru unităţile de 
curs/modulele realizate şi promovate de către student în limita compatibilităţii 
finalităţilor de studii şi a planurilor de învăţământ ale instituţiilor implicate. 
Echivalarea şi recunoaşterea academică completă, la revenirea studentului în 
universitate, este prerogativa consiliului facultăţii. 

 
X. Evaluarea finalităţilor de studiu şi competenţelor 
59. Activitatea de învăţare a studentului, inclusiv activitatea individuală, precum 

şi finalităţile de studiu şi competenţele dobîndite de student sunt verificate şi 
apreciate pe parcursul semestrelor prin evaluări curente precum şi în timpul 
sesiunilor de examinare, prin evaluări finale/sumative, în conformitate cu 
planurile de învăţământ. 

60. Evaluarea curentă se efectuează în cadrul orelor practice, de laborator şi 
seminare şi în sesiuni intermediare, prin diverse modalităţi: testări, referate, 
lucrări individuale, portofolii, eseuri, studii de caz etc. Pot fi propuse probe 
scrise, orale şi combinate. Formele concrete de evaluare sunt stabilite de 
catedre la începutul anului de studii. 

61. În semestru se organizează una-două sesiuni de evaluare curentă, repartizate 
proporţional pe parcursul semestrului, care totalizează situaţia intermediară a 
reuşitei studentului. Rezultatele din sesiunile de evaluări curente se înscriu în 
borderouri sau registrul grupei academice şi se iau în consideraţie la evaluările 
finale semestriale având o pondere medie de 60 la sută din nota finală la unitatea 
de curs/modulul respectiv la Ciclul I, 60 la sută la Ciclul II şi 50 la sută în 
învăţămîntul medical şi farmaceutic. 
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62. Evaluările finale semestriale pot fi susţinute oral, în scris sau combinat. Numărul 
de examene susţinute oral nu poate depăşi o jumătate din numărul total de 
examene din sesiune. Forma de susţinere a examenelor se propune de către şeful 
catedrei, în coordonare cu profesorul titular al cursului, se aprobă de către catedră 
şi se anunţă studenţilor la începutul semestrului. 

63. Examenele pot fi susţinute numai în sesiunile de examene programate conform 
Calendarului universitar/graficului activităţilor didactice. La învăţămîntul de zi 
studentul poate susţine examen la o singură unitate de curs/modul într-o zi, iar 
intervalul intre 2 examene succesive trebuie sa fie de minimum 2 zile. La 
învăţămîntul cu frecvenţă redusă sau la distanţă examenele pot fi organizate 
compact sau în paralel cu activităţile didactice. 

64. Subiectele pentru examene se aprobă la şedinţa de catedră şi se aduc la 
cunoştinţa studenţilor cu cel puţin o lună pînă la sesiune. În baza subiectelor 
aprobate pot fi elaborate teste de examinare. Aprecierea probelor se face în 
baza baremelor de notare care vor fi aduse la cunoştinţa studenţilor odată cu 
afişarea rezultatelor evaluării. 

65. Timpul destinat pregătirii răspunsului pentru susţinerea examenului oral este de 
pînă la 30 min., iar timpul necesar realizării probei scrise se va stabili de titularul 
cursului pînă la 3 ore academice, în funcţie de forma de evaluare. 

66. În sesiunile ordinare studentul este obligat să se prezinte cu grupa/formaţiunea 
de studiu în care este înscris. În cazuri bine justificate decanul facultăţii poate 
permite studentului să se prezinte cu o altă grupă/ formaţiune de studiu. În 
sesiunile de restanţe studentului i se oferă posibilitatea să selecteze din datele 
planificate cînd să se prezinte la examen. 

67. Persoanelor care au fost în imposibilitate de a participa la sesiunea de evaluare 
curentă/finală din motive întemeiate (caz de boală, participarea la 
competiţii/concursuri republicane şi internaţionale etc.) justificate prin documente 
respective (certificate medicale, hotărîri, ordine, dispoziţii etc.), li se permite 
susţinerea evaluărilor/examenelor după un orar special. 

68. Studenţii ciclului I execută cîte una teză/proiect de an. Pentru programele de 
180 credite se execută una teză de an în anul II de studii. Pentru programele de 
240 credite se execută cîte una teză de an în anii II sau III de studii. Pentru 
programele de 300-360 credite din domeniile Medicină şi Farmacie se execută 
o teză, care va fi susţinută în ultimul an de studiu. Studenţii care urmează 
studii integrate vor efectua câte una teză pe an cu excepţia anilor I şi de 
promoţie. Tezele/proiectele de an sunt evaluate în cadrul unităţilor de 
curs/modulelor corespunzătoare. Criteriile de elaborare şi evaluare a 
tezelor/proiectelor anuale sunt stabilite la nivel instituţional, în conformitate 
cu Recomandările-cadru pentru elaborarea Regulamentului instituţional 
privind organizarea evaluării activităţii de învăţare a studenţilor, aprobate de 
către minister. 

69. Temele tezelor/proiectelor anuale sînt repartizate studenţilor la începutul 
semestrului (în primele 2-3 săptămîni). Tezele/proiectele anuale se susţin cu 
cel puţin o săptămână pînă la începerea sesiunii de examene în faţa unei 
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comisii constituite din două cadre didactice, numite de către şeful catedrei 
respective. Studenţii, care nu au susţinut tezele/proiectele anuale, nu pot 
susţine examenul final la unitatea de curs respectivă. 

 
XI. Organizarea şi desfăşurarea examenelor 
70. Sunt admişi la examen doar studenţii care au realizat integral cerinţele pentru cursul 

respectiv şi au susţinut evaluările intermediare cu notă de promovare. Obţinerea 
unei note negative la un examen sau absenţa de la un examen nu este temei pentru a 
interzice studentului să susţină următoarele examene, cu excepţia cazurilor cînd nu 
au fost promovate cursuri/module stabilite prin planul de învăţămînt drept 
precondiţii pentru cursurile evaluate. 

71. În timpul examenului studenţii vor avea dreptul să folosească surse şi 
materiale permise de examinator. Studenţii au dreptul, la solicitare, să-şi vadă 
lucrările scrise timp de cinci zile lucrătoare de la introducerea notelor în 
sistemul instituţional informaţional. 

72. Neprezentarea la examen fără motive întemeiate se înregistrează ca „absent”. 
Studentul are dreptul la 2 susţineri repetate ale examenelor nepromovate 
(restante) şi una susţinere suplimentară la decizia Juriului – comisia de 
analiză. Restanţele sunt susţinute în sesiunile repetate, organizate conform 
prevederilor Planului-cadru. 

73.  În timpul sesiunii curente orice examen poate fi susţinut numai o singură dată. 
74. În cazul cînd pe parcursul evaluării studentul manifestă o conduită contradictorie 

normelor Codului de etică şi integrităţii academice, examinatorul/examinatorii 
are/au împuternicirea să ceară acestuia să părăsească examenul. 

75. Modul de organizare şi desfăşurare a examenului de finalizare a studiilor 
superioare (Ciclul I, studii superioare de licenţă, Ciclul II, studii superioare de 
masterat, studii superioare integrate, învăţămînt medical şi farmaceutic) este 
stabilit prin Regulamentul-cadru privind organizarea examenului de finalizare a 
studiilor superioare de licenţă pus în aplicare prin Ordinul Ministerului Educaţiei 
şi Tineretului nr. 84 din 15 februarie 2008 şi Regulamentului cu privire la 
organizarea studiilor superioare de masterat, Ciclul II, aprobat prin Hotărîrea 
Guvernului nr. 1455 din 24.12.2007. 

76. La examenul de finalizare a studiilor superioare sunt admişi studenţii care au 
realizat integral planul de învăţămînt şi au obţinut creditele aferente tuturor 
unităţilor de curs/modulelor obligatorii şi opţionale, urmate. 

XII. Scala de evaluare 
77. Evaluarea cunoştinţelor se apreciază cu note de la 10 la 1, de regulă, fără 

zecimale. Notele de la “5 ”până la “10”, obţinute în rezultatul evaluării unităţii 
de curs/modulului, permit obţinerea creditelor alocate acestora, conform 
Planului de învăţământ. Nota finală rezultă din suma ponderată a notelor de la 
evaluările curente şi examinarea finală, fiind rotunjită în folosul studentului pîna 
la cifră întreagă. Studentul care la evaluarea curentă are nota mai mică de „5” 
nu este admis la evaluarea finală. 

78. Nota 10 sau „excelent” (echivalent ECTS – A) este acordată pentru 
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demonstrarea profundă şi remarcabilă a competenţelor teoretice şi practice 
dezvoltate de unitatea de curs/modul, creativitate şi aptitudini în aplicarea 
competenţelor dobîndite, lucrul independent considerabil şi cunoaştere versată 
a literaturii din domeniul respectiv. Studentul a însuşit 91 – 100% din 
materialul inclus în curriculum/programa analitică a unităţii de 
cursul/modulului. 

79. Nota 9 sau „foarte bine” (echivalent ECTS – B) este acordată pentru o 
demonstrarea foarte bună a competenţelor teoretice şi practice dezvoltate de 
unitatea de curs/modul, abilităţi foarte bune în aplicarea competenţelor 
dobîndite cu cîteva erori nesemnificative/neesenţiale. Studentul a însuşit 81 – 
90% din materialul inclus în curriculum-ul (programa analitică) a unităţii de 
curs/modulului. 

80. Nota 8 sau „bine” (echivalent ECTS – C) este acordată pentru demonstrarea 
bună a competenţelor teoretice şi practice dezvoltate de unitatea de 
curs/modul, abilităţi bune în aplicarea finalităţilor de studiu cu o anumită lipsă 
de încredere şi imprecizie ce ţin de profunzimea şi detaliile 
cursului/modulului, dar pe care studentul poate să le corecteze prin răspunsuri 
la întrebări suplimentare. Studentul a însuşit 71 – 80% din materialul inclus în 
curriculum-ul (programa analitică) a unităţii de cursul/modulului. 

81. Notele 6 şi 7 sau „satisfăcător” (echivalent ECTS – D ) sunt acordate pentru 
demonstrarea competenţelor de bază dezvoltate de unitatea de curs/modul şi 
abilitatea de aplicare a acestora în situaţii tipice. Răspunsul studentului este 
lipsit de încredere şi se constată lacune considerabile în cunoaşterea unităţii de 
curs/modulului. Studentul a însuşit 61 – 65% şi respectiv 66 – 70% din 
material. 

82. Nota 5 sau „slab” ( echivalent ECTS - E ) este acordată pentru demonstrarea 
competenţelor minime din domeniul unităţii de curs/modulului, punerea în 
aplicare a cărora întîmpină numeroase dificultăţi. Studentul a însuşit 51 – 60% 
din material. 

83. Notele 3 şi 4 ( echivalent ECTS – FX ) sunt acordate în momentul în care 
studentul nu demonstrează competenţele minime, iar pentru a promova 
unitatea de curs se cere lucru suplimentar. Studentul a însuşit 31 – 40% şi 
respectiv 41 – 50% din material. 

84. Notele 1 şi 2 sau „nesatisfăcător” ( echivalent ECTE – F ) sunt acordate 
studentului care a copiat sau a demonstrat o cunoaştere minimă a materiei de 
0-30%. Pentru a promova unitatea de curs mai trebuie de lucrat încă foarte 
mult. 

85. În cazul evaluării negraduale, unitatea de curs/modulul se consideră pro-
movate, dacă studentul demonstrează deţinerea competenţelor stabilite prin 
curriculumu-ul unităţii de curs/modulului. Studenţii pot primi calificativele 
următoare: 
a) „admis” – acordat dacă studentul demonstrează că a căpătat competenţele, 

abilităţile şi cunoştinţele necesare; 
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b) „respins” – acordat dacă studentul nu a acumulat competenţele, abilităţile 
şi cunoştinţele necesare conform programei analitice. 

86. O unitate de curs/un modul are o singură notă finală. 
87. Rezultatul evaluării tezei/proiectului de an se ia în consideraţie, în proporţia 

stabilită, la stabilirea notei unităţii de curs/modulului respectiv. Obţinerea 
creditelor la unitatea de curs/modulul respectiv este condiţionată de 
executarea şi susţinerea tezei/proiectului de an. 

88. Nota dată de examinator poate fi contestată regulamentar. Contestaţiile se 
examinează de către terţa persoană desemnată de către decanul facultăţii 
împreună cu şeful catedrei respective, conform procedurii stabilite de Senatul 
instituţiei de învăţămînt. 

 
XIII. Înscrierea rezultatelor examenelor 
89. Rezultatele evaluărilor finale se înscriu în borderouri de către cadrul didactic 

responsabil. Borderourile vor include obligatoriu informaţii privind rezultatele 
evaluărilor intermediare, nota în sistemul de notare naţional şi nota conform 
scalei de notare ECTS, numărul de credite acumulat. Notele acordate 
studenţilor vor fi înscrise în sistemul instituţional informaţional. 

90. În carnetele de note se înscriu numai notele de promovare (nota minimă de 
promovare este 5). Notele se înscriu cu cifre arabe (de regulă, cifre întregi fără 
zecimale) şi cu litere. 

 
XIV. Promovarea anului de studii 
91. Condiţia de promovare în următorul an de studii este acumularea numărului 

de credite obligatorii pentru calificare, conform standardelor domeniului de 
formare profesională/specialităţii /programului. 

92. Sunt promovaţi în următorul an de studii studenţii, care au acumulat pe 
parcursul anului universitar integral numărul de credite obligatorii prevăzute 
în planul de învăţământ, pentru anul respectiv, sau indicate în Contractul de 
studii. 

93. La Ciclul I şi la studiile integrate, învăţămînt de zi, înscrierea în următorul an 
de studii este condiţionată de acumularea a minim 40 credite la unităţile de 
curs/modulele obligatorii prevăzute în Contractul anual de studii pentru anul 
curent de studii şi acumularea numărului total de credite (60 pe an) prevăzute 
de planul de învăţămînt pentru anii precedenţi de studii, precum şi pentru anul 
de finalizare a studiilor universitare. 

94. Studenţii înscrişi în următorul an de studii pot acumula creditele restante în 
următoarele 2 (două) sesiuni repetate (de susţinere a restanţelor). 

95. În cazul neacumulării a minim 40 de credite în anul curent de studii şi 
necesarului de credite (60 credite pentru fiecare an) din anii precedenţi, 
studentul va fi propus spre exmatriculare, cu excepţia studenţilor Institutului 
Militar al Forţelor Armate. Studentul propus spre exmatriculare este în drept 
să solicite repetarea semestrului sau anului de studii cu achitarea taxei pentru 
studii. 
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96. Pentru învăţământul cu frecvenţă redusă şi la distanţă cuantumul creditelor 
necesare pentru promovare/înscriere în următorul an de studii se stabileşte 
proporţional, conform algoritmului expus în cazul învăţământului de zi. 

97. În învăţămîntul medical şi farmaceutic acumularea integrală a numărului de 
credite de studii stabilit prin planurile de învăţămînt este condiţie obligatorie 
pentru promovarea şi înscrierea în următorul an de studii. 

98. Situaţiile excepţionale care rezultă din aplicarea regulilor expuse în cap. VII 
vor fi soluţionate de Juriile facultăţilor. 

99. În cazul repetării anului, unităţile de curs/modulele promovate anterior nu se 
repetă. 

100. Dacă studentul nu a obţinut minimul stabilit din punctajul evaluărilor curente 
pentru activităţile din timpul semestrului, repetarea unităţii de curs/modulului 
şi a tuturor activităţilor aferente este obligatorie. 

101. Studenţii evaluaţi cu note mai mici de „5” la examenul la o unitate de 
curs/modul la a doua susţinere repetată, trebuie să se reînscrie pentru repetarea 
acestuia şi să realizeze cerinţele pentru completarea cursului/modulului. 

102. Mărirea notei prin examinarea finală este posibilă la cel mult 2 unităţi de curs 
pe an, la solicitarea studentului cu acordul Consiliului Facultăţii în perioada 
sesiunii de lichidare a restanţelor din anul respectiv. Pot solicita mărirea notei 
numai studenţii care au acumulat integral numărul de credite stabilite pentru 
anul de studii respectiv. Nota majorată nu influenţează acordarea bursei de 
studii. 

XV. Întreruperea studiilor (concediul academic) 
103. Studenţii pot solicita, după finalizarea a cel puţin două semestre, întreruperea 

studiilor pe o perioadă de maximum 3 ani pe întreaga durată de studii, cu 
excepţia studenţilor Institutului Militar al Forţelor Armate. 

104. Pentru a beneficia de întreruperea studiilor studentul va depune o cerere la 
decanat, pînă la începerea unui nou semestru. Întreruperea studiilor se aprobă 
prin ordinul rectorului, la propunerea Consiliului facultăţii, în baza cererii 
studentului. 

105. Întreruperea studiilor poate avea loc în următoarele situaţii: 
a) pierderea capacităţii de studii din motive de sănătate (boli cronice, 

intervenţii chirurgicale, accidente, concediu de maternitate etc.) 
b) pentru îngrijirea copilului; 
c) din motive materiale; 
d) pentru satisfacerea serviciului militar; 
e) alte motive bine întemeiate: bursă într-un program de mobilitate în 

străinătate, studii în paralel etc. 
 
106. Întreruperea şcolarizării se realizează prin acordarea concediului academic. 

Concediul academic se acordă o singură dată pe parcursul studiilor. 
107. Perioada concediului academic se stabileşte prin ordin. De regulă, concediul 

academic se aprobă pentru un an. În cazuri excepţionale concediul academic pe 
motiv de boală poate fi aprobat pe un termen de doi ani, iar concediul academic 
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pentru îngrijirea copilului se acordă pe un termen de până la trei ani în baza 
copiei certificatului de naştere a copilului. 

108. Nu se acordă concediu academic studenţilor aflaţi în situaţie de exmatri-
culare. 

109. Studenţii de la anul I (învăţămînt de zi), pot beneficia de concediu academic, 
în cazuri excepţionale (boli cronice însoţite de pierderea capacităţii de 
muncă), şi doar prin coordonare cu Ministerul Educaţiei. 

110. La expirarea concediului academic acordat pe motiv de boală, studentul se 
adresează la organele abilitate, unde i se eliberează un certificat medical cu 
permisiunea de a-şi continua studiile. Cererea de reluare a studiilor după 
concediul academic, adresată rectorului şi contrasemnată de către decan cu 
indicarea diferenţei de plan, la care se anexează certificatul medical, se 
prezintă de către student Secţiei Studii/Serviciului personal studenţi cu 10 
zile înainte de expirarea termenului. În baza cererii rectorul emite ordinul de 
restabilire la studii. 

111. Reînmatricularea după întreruperea de studii se face în anul în care studentul 
a fost promovat, în condiţiile respectării prevederilor prezentului regulament, 
beneficiind de recunoaşterea rezultatelor anterioare întreruperii. Ultimul 
semestru pînă la concediu academic şi primul semestru după revenire se 
consideră două semestre consecutive din punct de vedere al acumulării 
creditelor. 

112. După revenire studentul va realiza cerinţele planului de învăţământ al promoţiei 
cu care va finaliza studiile, fapt despre care acesta va fi informat. Concomitent, 
acesta va realiza contra taxă şi unităţile de curs apărute ca diferenţe în urma 
eventualei modificări a planului de învăţământ. 

113. Întreruperile şi prelungirile de şcolarizare nu se includ în durata legală de 
şcolarizare gratuită. 

114. Dacă la sfârşitul duratei legale a programului de studii studentul nu a 
acumulat numărul total de credite, stabilit în planul de învăţământ, acesta 
poate solicita prelungirea duratei legale de studii contra taxă pentru realizarea 
cursurilor nepromovate. 

115. Nu se admite ca durata totală a studiilor să o depăşească cu mai mult de 5 ani 
pe cea prevăzută de planul de învăţământ. 

116. Dacă studentul nu se prezintă la studii în termenul stabilit, el se 
exmatriculează cu următoarea formulare: ”Exmatriculat în legătură cu 
neprezentarea la studii după expirarea concediului academic”. 

 
XVI. Transferul studenţilor 
117. Studentul poate solicita transferul de la o instituţie de învăţămînt la alta, de la 

o formă de învăţămînt la alta, de la o facultate la alta în cadrul aceluiaşi ciclu 
de studii, cu condiţia compatibilităţii planurilor de învăţămînt în aspect de 
finalităţi de studiu şi competenţe scontate, respectînd regulile de aplicare a 
Sistemului Naţional de Credite de Studiu. 

118. Transferul se poate realiza doar pentru anul II şi următorii, fără a lua în calcul 



 258

anul de compensare a studiilor şi cu excepţia ultimului an de studii. 
119. Transferul este permis numai după finalizarea anului de studii şi nu mai 

târziu de 01 octombrie al noului an de studii şi se face cu acordul celor două 
Facultăţi/Universităţi în următoarele condiţii: 

a) numai la specialităţile din acelaşi domeniu de studiu/domeniu de formare 
profesională sau înrudite; 

b) prin respectarea criteriilor de performanţă profesională stabilite de fiecare 
instituţie /facultate; 

c) numai pe locurile disponibile, în limita cotei de înmatriculare în anul 
respectiv; 

d) numărul creditelor de diferenţă nu trebuie să depăşească 20. 
120. Studentul poate depune cererea de transfer după sesiunea de vară, când este 

declarat promovat în conformitate cu planul de învăţămînt şi respectă 
criteriile de performanţă stabilite de fiecare facultate/instituţie. 

121. Cererile de transfer vor conţine obligatoriu avizele favorabile ale 
rectorului/decanului din instituţia de bază şi instituţia unde pleacă studentul şi 
vor avea ca anexe Transcripţia notelor/Extrasul din foaia matricolă de modelul 
stabilit. 

122. În cazul transferului de la o formă de învăţămînt la alta în cadrul aceleiaşi 
facultăţi sau de la o facultate la alta în cadrul aceleiaşi instituţii, aprobarea 
transferului este de competenţa decanilor facultăţilor implicate şi a rectorului. 

123. Transferul între facultăţi din acelaşi domeniu de studii sau înrudit din diferite 
instituţii de învăţămînt superior se realizează cu acordul rectorilor instituţiilor 
implicate, cu avizul favorabil al decanului facultăţii primitoare. Transferul din 
afara ţării se realizează cu avizul favorabil al Ministerului Educaţiei. 

124. Biroul Consiliului facultăţii de comun acord cu Coordonatorul/Consilierul 
stabileşte: 

a) recunoaşterea sau echivalarea examenelor şi a creditelor de studii în bază de 
finalităţi de studiu şi competenţe obţinute; 

b) diferenţele din planurile de învăţămînt, care urmează a fi realizate; 
c) perioada de susţinere a diferenţelor din planurile de învăţămînt. 
125. Pentru a obţine diploma la o instituţie de învăţămînt superior studentul 

transferat de la altă instituţie va trebui să acumuleze la ultimul an cel puţin 40 
credite la unităţile de curs/modulele prevăzute în planul de învăţământ la 
această universitate. Excepţiile se admit la retragerea /anularea licenţei 
instituţiei sau lichidarea instituţiei. 

126. Nu se permite înmatricularea prin transfer a studenţilor la instituţiile de 
învăţămînt care, din diverse motive, nu au realizat admitere pentru anul 
respectiv. 

127. Situaţiile excepţionale care rezultă din aplicarea regulilor nominalizate vor fi 
soluţionate de Juriile facultăţilor. 
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XVII. Exmatricularea şi restabilirea la studii 
128. Exmatricularea este prerogativa Consiliului facultăţii şi se face prin ordinul 

Rectorului, determinând pierderea calităţii de student. Baza deciziei de 
exmatriculare poate fi: 

. sancţionarea studentului în conformitate cu prevederile Regulamentelor 
instituţionale de organizare a studiilor sau Contractului de studii;  

. cererea scrisă a studentului în cauză. 
129. Sunt pasibili de a fi exmatriculaţi studenţii în următoarele cazuri: 

. pentru nereuşită - acumularea a mai puţin de 40 credite de studiu până la 
finele anului de studii la care a fost înscris;  

. pentru absenţe nemotivate la cel puţin 1/3 din timpul prevăzut pentru unităţile 
de curs din planul de învăţământ în semestrul dat sau absenţe nemotivate pe o 
perioadă mai mare de cinci săptămîni;  

. pentru încălcări grave ale Statutului universităţii şi Codului de Etică 
universitară;  

. din proprie iniţiativă;  

. pe motive de sănătate;  

. pentru promovarea unui examen în mod fraudulos (cu dovezi incontestabile). 
130. În cazul exmatriculării, studentului Ciclului I, Studii Superioare de Licenţă şi 

Ciclului II, Studii Superioare de Masterat, cu excepţia anului I, i se eliberează 
Extrasul din foaia matricolă/Transcripţia notelor, trecută în registrul respectiv şi 
actele (în original) cu privire la studiile anterioare. 

131. Studenţii exmatriculaţi sau cei care renunţă la calitatea de student pot fi la 
cerere reînmatriculaţi la studii în bază de taxă. 

132. Restabilirea la studii se referă la persoanele care au pierdut prin 
exmatriculare calitatea de student şi solicită continuarea fără examen de 
admitere a programului de studiu din care au fost exmatriculate. Restabilirea 
la studii a studenţilor exmatriculaţi se face prin ordinul rectorului instituţiei 
de învăţămînt superior la propunerea decanului. Rectorul poate aproba 
restabilirea, la propunerea decanului, numai dacă studiile universitare 
anterioare ale solicitantului includ promovarea a cel puţin anului I de studii. 
Restabilirea la studii se realizează prin evaluarea finalităţilor de studii şi 
competenţelor dobîndite anterior. 

133. Studenţii exmatriculaţi din motiv ca au promovat examenul prin 
fraudă/copiere sau pentru comportament incompatibil cu normele Statutului 
universitar şi a Codului de etică universitară nu pot fi restabiliţi la studii/sau 
reînmatriculaţi. 

134. Nu se permite înmatricularea prin restabilire a studenţilor la instituţiile de 
învăţămînt care, din diverse motive, nu au realizat admitere pentru anul 
respectiv. 

 
XVIII. Lichidarea diferenţelor în planurile de învăţămînt 
135. Diferenţele în planurile de învăţămînt pot apărea din următoarele motive: 

. transferul studentului din altă instituţie; 
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. transferul studentului la o altă specialitate;  

. întreruperea studiilor/concediul academic;  

. restabilirea la studii. 
136. Lichidarea diferenţelor academice presupune realizarea finalităţilor de studii şi 

dobîndirea competenţelor scontate prin: 
. frecventarea cursurilor respective; 
. realizarea sarcinilor preconizate pentru cursul respectiv; 
. susţinerea evaluărilor şi obţinerea creditelor preconizate prin planul de 

învăţămînt. 
XIX. Mobilitatea studenţilor. Recunoaşterea perioadelor de studii. 

Acreditarea rezultatelor învăţării. 
137. Studenţii au dreptul să se implice şi să participe în programe compacte de 

mobilitate atît la nivel naţional, cît şi internaţional în scopul completării 
procesului de formare în conformitate cu traseul educaţional ales. Mobilitatea 
este organizată de către instituţia de învăţămînt superior în conformitate cu 
Regulamentul cu privire la mobilitatea studenţilor şi cadrelor didactice din 
instituţiile de învăţămînt superior, aprobat prin Hotărîrea Colegiului 
ministerului nr. 64 din 16.07.2009. 

138. Este posibilă mobilitatea studenţilor între instituţii şi în cadrul instituţiei de 
învăţămînt între domenii/specialităţi/specializări înrudite, cu respectarea 
reglementărilor specifice existente la nivel instituţional, fără a fi afectate 
formaţiunile de studiu. 

139. În programe de mobilitate pot participa studenţii care au realizat integral programul 
de studii pentru anul de studii/semestrul precedent. La ciclul I mobilitatea poate fi 
organizată începînd cu anul II de studii, cu excepţia ultimului an de studii. Studenţii 
ciclului II pot participa în programe de mobilitate pe durata unui semestru, cu 
excepţia primului şi ultimului semestru. 

140. Acordurile între universităţile (facultăţile) partenere garantează recunoaşterea 
perioadelor de studii realizate şi transferul de credite pentru unităţile de 
curs/modulele realizate. Recunoaşterea perioadelor de studii priveşte durata şi 
conţinutul acestora. Perioada de studii efectuată în altă instituţie înlocuieşte 
prin recunoaştere o perioadă de studii cu durată şi volum de muncă (măsurat 
în credite) similară celei pe care studentul ar fi realizat-o în universitatea de 
origine. 

141. Cursurile prevăzute în contractul de mobilitate pot fi echivalente cu cursurile 
din planul de învăţămînt a instituţiei de origine, asimilabile în cadrul 
aceluiaşi domeniu de formare profesională/specialităţi, acceptabile ca 
alternativă la cursurile existente. 

142. Studentul implicat în programe de mobilitate în baza acordurilor de 
parteneriat, semnate între instituţia de origine şi o altă instituţie, va prezenta 
la întoarcere dovada privind activităţile desfăşurate, examenele susţinute şi 
creditele acumulate 

143. Transferul creditelor ECTS, recunoaşterea, echivalarea şi documentarea 
performanţelor realizate de către student de-a lungul perioadei de mobilitate, 
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se realizează prin Transcripţia notelor/Extrasul din foaia matricolă ECTS 
care reflectă cantitativ şi calitativ munca realizată de către student. Studentul 
nu este obligat să negocieze acceptarea/recunoaşterea/echivalarea cu cadrele 
didactice în parte. 

144. Recunoaşterea/echivalarea/acceptarea activităţilor/examenelor/perioadelor de 
studii se aprobă de Decan la recomandarea coordonatorului/consilierului/ 
cadrului didactic. 

145.Creditele obţinute anterior la unităţi de curs/module similare ca finalităţi de 
studiu scontate, conţinut, eventual denumire şi extindere (număr de ore în 
planul de învăţămînt) se echivalează automat atît în cadrul programelor de 
mobilitate, precum şi la transferul studentului dintr-o instituţie de învăţămînt 
superior la alta. 

146. Studentul care alege unităţi de curs cu o suprapunere de conţinut de cel puţin 
2/3 acumulează creditele alocate doar uneia dintre acestea. 

147. La cererea studentului creditele pentru un curs pot fi echivalate cu creditele 
obţinute la un alt curs echivalent sau superior (cu un număr mai mare de ore şi 
un volum mai detaliat) la o altă universitate, facultate sau specialitate. 

148. Susţinerea examenului de finalizare a studiilor superioare nu poate fi 
echivalată prin mobilităţi. 

149. La nivel naţional, studentul poate acumula cel mult 10 credite pe an de la 
cursuri urmate la alte facultăţi sau în alte instituţii de învăţământ. Aceste 
cursuri şi numărul maxim de credite transferabile vor fi nominalizate în 
acordurile bilaterale semnate între instituţii sau facultăţi. 

150. Acceptarea, în bază de contracte interuniversitare, a studenţilor vizitatori 
pentru perioade limitate de timp (de regulă, un semestru) presupune 
recunoaşterea ad-hoc a studiilor precedente. 

151. Recunoaşterea, echivalarea şi documentarea performanţelor realizate de către 
student prin diverse activităţi non-formale sau informale se realizează la nivel 
de facultăţi de către persoanele desemnate în acest sens. 

XX. Drepturi şi responsabilităţi ale membrilor comunităţii academice 
152. Membrii comunităţii academice (cadrele didactice şi studenţi) au drepturi şi 

obligaţii care decurg din legislaţia în vigoare, Carta universitară şi 
regulamentele de nivel instituţional, precum şi din prevederile contractelor 
semnate. 

153. Cadrele didactice şi studenţii au obligaţia morală să participe la viaţa 
universitară, socială în propriul interes, în interesul învăţământului şi al 
societăţii. 

154. Drepturile şi responsabilităţile cadrelor didactice 
a) Cadrele didactice universitare au dreptul la libertate academică în procesul de 

elaborare a unităţilor de curs/ modulelor oferite, incluse în planul de 
învăţămînt. 

b) Cadrele didactice au obligatiunea: 
. să elaboreze, să prezinte şi să realizeze curriculum-ul (programa analitică) 

unităţilor de curs incluse în planul de învăţămînt; 
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. să stabilească finalităţile de studiu pentru fiecare unitate de curs/modul predate; 

. să diversifice formele şi modalităţile de evaluare curentă şi finală; 

. să asigure corectitudinea, obiectivitatea şi transparenţa procesului de evaluare; 

. să realizeze evidenţa prezenţei studenţilor la ore; 

. să respecte orarul; 

. să acorde consultaţiile necesare, 

. să participe în procesul instructiv-educativ extracurricular. 
155. Drepturile şi responsabilităţile studentului 

a) În perioada studiilor, studentul are dreptul să: 
. beneficieze de toate facilităţile oferite de către instituţia de învăţămînt superior pentru 

realizarea activităţilor preconizate prin planurile de învăţămînt;  
. îşi constituie traseul educaţional propriu şi să completeze programul de studii 

individual în cadrul planului de învăţămînt, în limita ofertei reale a facultăţilor 
universitare;  

. obţină informaţia solicitată despre situaţia şcolară proprie pe parcursul şi la finele 
semestrului;  

. adune creditele acumulate în module, pentru a obţine o calificare complementară;  

. obţină credite în avans, pentru a-şi face studiile în termene reduse, cu excepţia 
programelor cu durata de 3 ani;  

. urmeze în paralel o altă specialitate în condiţiile legislaţiei în vigoare; 

. conteste nota, dacă o consideră incorectă (conform Regulamentului); 

. beneficieze de un orar special de susţinere a examenelor în cazuri motivate 
întemeiat (caz de boală, participare la concursuri, olimpiade republicane şi 
internaţionale, competiţii, programe de mobilitate etc);  
. repete în regim cu plată cursul nepromovat, după un orar individual;  
. solicite o prelungire a duratei de studii contra taxă, dacă la sfîrşitul perioadei 

legale a programului de studii nu a obţinut numărul stabilit de credite, necesar 
pentru obţinerea licenţei la specialitatea dată;  

. solicite un concediu academic de un an, în caz de pierdere a capacităţii de studii în 
legătură cu unele boli cronice, intervenţii chirurgicale, accidente, implicare în 
programe de mobilitate academică, etc. şi de pînă la trei ani - pentru îngrijirea 
copilului;  

. participe la diverse activităţi de cercetare ştiinţifică în cadrul instituţiei de 
învăţămînt superior, care nu sunt obligatorii prin planurile de învăţămînt;  

. beneficieze de burse de mobilitate, pentru studii la alte universităţi din ţară şi 
străinătate, prin concurs;  

. solicite transferul creditelor acumulate la o altă universitate / facultate parteneră, cu 
care universitatea de origine a încheiat un acord, pe cursuri, module, perioade 
compacte de studii; . solicite cadrelor didactice consultaţii;  

. participe în diverse forme de activitate extracurriculară pentru dezvoltarea 
competenţelor complementare;  

. participe, prin libera exprimare a opiniilor, după procedura aprobată de senatul 
universitar, la evaluarea activităţii pentru unităţile de curs/modulele realizate;  

. participe în guvernarea instituţiei de învăţămînt, în care îşi face studiile;  
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. primească Suplimentul la diplomă de model stabilit de către Ministerul Educaţiei;  

. beneficieze de burse de studiu, burse de merit şi burse sociale în conformitate cu 
reglementările în vigoare. 

b) Studentul este obligat: 
- să cunoască reglementările privind organizarea şi desfăşurarea procesului 

didactic în baza Sistemului Naţional de Credite de Studiu, tip ECTS; 
- să includă în Contractul anual de studii unităţi de curs/module cu un număr de cel 

puţin 60 credite de studiu; 
- să realizeze şi să promoveze toate cursurile obligatorii din planul de învăţămînt;  
- să realizeze exigent şi la timp obligaţiile conform planului de învăţămînt şi 

curriculum/ului pe disciplină/modul (programelor analitice) în scopul unei 
pregătiri profesionale temeinice;  

- să participe activ la toate formele de organizare a procesului de predare-învăţare-
evaluare; 

- să depună eforturi personale pentru a dobîndi finalităţile de studiu preconizate: a 
acumula cunoştinţe, a-şi dezvolta capacităţi şi a-şi forma competenţe;  

- să frecventeze cursurile, seminarele şi alte activităţi prevăzute de planul de 
învăţămînt; 

- să susţină toate formele de evaluare curentă şi finală/sumativă; 
- să acumuleze numărul necesar de credite pentru promovarea semestrului, a anului 

de studii, pentru absolvire şi pentru obţinerea diplomei. 
 
XXI. Juriile 
156. Jurii (Comisiile de analiză), se constituie la nivelul facultăţii, după cum 

urmează: corespunzător anilor de studiu la Ciclul I Studii Superioare de 
Licenţă şi un Juriu (Comisie) pentru studenţii ciclului II. 

157. Juriul unui an de studii la Ciclul I Studii Superioare de Licenţă / Juriul pentru 
studenţii ciclului II este compus din 5 cadre didactice, de regulă, titulari ai 
unităţilor de curs/modulelor desfăşurate în anul respectiv. Ca preşedinţi ai 
Juriilor pot fi desemnaţi decanul, prodecanul, şefii de catedră de specialitate. 
Componenţa juriilor şi procedura de lucru a acestora vor fi anual validate de 
Consiliul facultăţii la începutul anului universitar. 

158. Convocarea Juriului şi lista studenţilor analizaţi vor fi anunţate de decanatul 
facultăţii cu 3 zile înainte de desfăşurarea şedinţei de analiză. În funcţie de 
situaţie, la şedinţă participă studentul şi coordonatorul/consilierul /cadrul 
didactic îndrumător al acestuia. 

159. Hotărârile Juriului vor fi comunicate studenţilor în ziua următoare şi nu pot fi 
contestate. 

160. Hotărârile Juriilor facultăţii sunt considerate documente oficiale şi se 
arhivează în consecinţă. 

161. Juriile îşi desfăşoară activitatea după sesiunile finale de examene, dacă este 
necesar, respectiv după sesiunea de reexaminare. 

162. Juriul are competenţa să acţioneze numai în situaţii excepţionale care sunt 
evidenţiate de fiecare dată de decanate. 
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XXII. Serviciul de consiliere 
163. Serviciul de consiliere se constituie în instituţiile de învăţămînt superior în 

scopul coordonării procesului de implementare a creditelor de studiu în 
procesul didactic. 

164. Serviciul de consiliere este constituit din consilieri (cadre didactice) şi 
coordonatori instituţionali. 

165. Serviciul de consilieri poate fi constituit la fiecare catedră/facultate/departament în 
cadrul cărora este numit un coordonator/consilier, care va realiza funcţia de 
îndrumător, consultant al studenţilor în procesul de formare în baza creditelor de 
studii. Numărul de consilieri se stabileşte de către instituţie în funcţie de posibi-
lităţile economico-financiare, capacităţile organizatorice şi numărul de studenţi. 

166. Un consilier va consulta, de regulă, într-un domeniu general de studiu/domeniu de 
formare profesională/specialitate studenţii de la toţi anii de studii. 

167. În calitate de consilieri pot fi numite cadre didactice, metodişti, precum şi 
doctoranzi, persoane cu studii superioare care activează în cadrul instituţiei 
de învăţămînt superior şi care au realizat preventiv o pregătire specială 
privind structura şi conţinutul formării într-un domeniu general de 
studiu/domeniu de formare profesională/specialitate. 

168. Coordonatorul/Consilierul /Cadrul didactic trebuie: 
. să informeze studenţii despre rolul Sistemului Naţional de Credite de Studiu şi despre 

posibilităţile şi facilităţile oferite de acesta în organizarea procesului didactic;  
. să explice studenţilor structura şi modalitatea de organizare a procesului de 

învăţămînt în baza creditelor de studii, să pregătească materiale informative la 
subiect şi să le facă publice pe site-ul instituţiei şi prin materiale tipărite;  

. să informeze studenţii despre posibilităţile de studiu oferite de instituţia de 
învăţămînt: bibliotecă/mediatică, laboratoare, ateliere, spaţii de studiu şi de 
odihnă etc.;  

. să ghideze studenţii la completarea Contractului de studii, în special la alegerea şi 
constituirea traseului individual de studiu, informîndu-i despre unităţile de 
curs/modulele oferite, precondiţiile existente, pentru a obţine specializarea solicitată;  

. să asigure consilierea studenţilor la alcătuirea programului de repetare a cursurilor 
nepromovate sau de majorare a notei;  

. să informeze studenţii asupra tematicii tezelor anuale, a tezelor (proiectelor) de 
licenţă, tezelor de master şi a lucrărilor de cercetare ştiinţifică de la catedre, la 
care pot colabora;  

. să aducă la cunoştinţa studenţilor programul de consultare / îndrumare: ora, ziua şi 
locul unde se va desfăşura;  

. să asigure consultanţă în toate procedurile de mobilitate;  

. să prezinte periodic informaţii şi propuneri privind funcţionarea Sistemului 
Naţional de Credite de Studiu şi perfecţionarea condiţiilor de aplicare. 

169. Coordonatorul/Consilierul /Cadrul didactic are dreptul: 
. să verifice elaborarea şi asigurarea în timp util a studenţilor cu suportul metodic 

necesar pentru învăţare într-un domeniu de formare profesională/specialitate; 
. să ajute studenţii să-şi modifice traseul individual de studiu în caz de necesitate; 
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. să participe la şedinţele comisiilor, care examinează probleme de reuşită ale studenţilor; 

. să verifice cum se realizează evaluările curente în cadrul unităţilor de curs/modulelor. 
170. Coordonatorul instituţional ECTS trebuie: 
. să asigure angajamentul instituţiei în implementarea principiilor şi mecanismelor 

Sistemului Naţional de Credite de Studiu în contextul alocării, acordării, 
acumulării şi transferului de credite; 

. să monitorizeze mecanismul utilizării corecte a instrumentelor şi documentelor 
Sistemului Naţional de Credite de Studiu;  

. să coordoneze, împreună cu coordonatorii departamentali/de la facultate/catedră, 
elaborarea şi editarea Dosarului informaţional /Catalogului cursurilor instituţional;  

. să monitorizeze realizarea consecventă a alocării/acordării/transferului / acumulării de 
credite la nivel de universitate, la toate facultăţile /departamentele. 

171. Administraţia instituţiei de învăţămînt are responsabilitatea: 
. să asigure procesul de învăţămînt cu săli de curs, clase cu computere, săli de 

laborator şi echipament didactic necesare;  
. să menţină o atmosferă sănătoasă de lucru şi competitivitate în colectivul didactic 

şi colectivul studenţesc;  
. să implice studenţii în guvernarea instituţiilor de învăţămînt superior;  
. să stimuleze activitatea cadrelor didactice şi aspiraţiile spre progres ale studenţilor;  
. să faciliteze şi să promoveze mobilitatea studenţilor. 
 
XXVI. DISPOZIŢII FINALE 
172. Prezentul regulament se aplică integral tuturor studenţilor fără a se face nici o 

excepţie privind drepturile şi obligaţiile începând din anul universitar 2010-
2011. 

173. Instituţiile de învăţămînt superior pot elabora regulamente proprii privind 
organizarea şi desfăşurarea studiilor cu detalierea articolelor prezentului 
regulament. Regulamentele instituţiilor nu vor conţine prevederi care sunt în 
contradicţie cu actualul regulament. Instituţiile de învăţămînt superior care la 
data aprobării acestui regulament au regulamente proprii ce conţin prevederi 
care contravin prevederilor actualului regulament, îl vor adapta prin 
excluderea contradicţiilor. 

174. Reglementările specifice la nivel de instituţie /departament /facultate privind 
organizarea şi desfăşurarea procesului didactic în învăţământul universitar 
(Ciclul I Studii Superioare de Licenţă, Ciclul II Studii Superioare de Masterat, 
studii integrate, învăţămînt medical şi farmaceutic) pe baza Sistemului Naţional 
de Credite de Studiu se vor aproba de Senatele universitare. 

175. Toate reglementările suplimentare privind organizarea şi desfăşurarea 
procesului didactic în baza Sistemului Naţional de Credite de Studiu se vor 
aproba de minister. 

176. Persoanele care îşi fac studiile prin învăţămîntul cu frecvenţă redusă se 
bucură de facilităţile prevăzute de Regulamentul cu privire la acordare unor 
garanţii şi compensaţii salariaţilor care îmbină munca cu studiile, aprobat 
prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 435 din 23.04.2007. 
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Anexa 4 

Aprobat 
prin Hotărârea Biroului Senatului 

nr. 28 din 08 august 2012 

Rector, 
m. c. al AŞM, prof. univ. 

______________  Gh. Cimpoieş 

REGULAMENTUL 

instituţional privind evaluarea activităţii de învăţare a studenţilor în 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova 

1. Dispoziţii generale 
1.1 Prezentul Regulament este elaborat în baza recomandărilor-cadru pentru 

elaborarea Regulamentului instituţional privind organizarea evaluării activităţii de 
învăţare a studenţilor şi stabileşte principiile de bază privind organizarea evaluării 
activităţii de învăţare a studenţilor. 

1.2 Scopul Regulamentului constă în sistematizarea şi îmbunătăţirea 
procesului de evaluare a activităţii de învăţare a studenţilor. 

1.3. Obiectivele regulamentului sunt: implementarea unor noi strategii de 
evaluare; sporirea obiectivităţii şi transparenţei procesului de evaluare; asigurarea 
concordanţei dintre finalităţile de studiu, metodele de predare şi de evaluare; 
respectarea principiilor de evaluare (validitate, utilitate, eficienţă), implicarea 
activă a studenţilor în procesul de evaluare. 

1.4. Obiectivele majore care urmează a fi realizate în procesul de sistematizare şi 
perfecţionare a evaluării activităţii de învăţare a studenţilor sunt: Optimizarea prin 
asigurarea concordanţei dintre finalităţile de studiu cu metodele de predare şi metodele 
de evaluare; diversificarea formelor şi metodelor de evaluare utilizate; sporirea gradului 
de obiectivitate şi transparenţă a procesului de evaluare; implementarea tehnologiilor 
informaţionale în predare – învăţare - evaluare. 

2. Formele şi modul de evaluare a cunoştinţelor studenţilor 
2.1 Sistemul de obiective şi finalităţi de studii pentru fiecare domeniu de 

formare profesională (specialitate) şi unitate de curs/modul vor fi cuantificabile. 
Evaluarea se va efectua conform scalei de evaluare. 

2.2 Evaluarea constituie o parte integrantă a unităţii de curs, în acest sens, 
elementele de predare şi instruire vor fi planificate în deplină cunoaştere de cauză a 
formelor de evaluare. Studenţii vor fi informaţi clar, după caz, în scris şi/sau oral, 
despre strategia de evaluare aplicată în programul respectiv, despre metodele de 
examinare la care vor fi supuşi, despre ceea ce se aşteaptă de la ei şi despre 
criteriile care vor fi aplicate în evaluarea performanţelor obţinute. Informarea 
studenţilor privind strategia şi criteriile de evaluare se face la începutul cursului, 
fiind o responsabilitate a cadrului didactic/titularului de curs. 
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2.3 Formele de evaluare vor fi diverse: 
evaluare  curentă  (testări,  inclusiv  la  calculator,  referate,  studiu  de  caz, 
teză/proiect de an, reuşita curentă etc.) şi 
evaluare   finală   (raport   asupra   stagiului   de   practică,   examen   
(testare), teză/proiect de licenţă (masterat)). 
Evaluarea cunoştinţelor studenţilor prin verificare curentă pe parcursul 

fiecărui semestru va fi obligatorie. 
2.4 Cunoştinţele vor fi evaluate pe etape cu următoarea pondere: evaluare 

curentă 1 – 30%, evaluare curentă 2 (reuşita curentă) – 30%, evaluare finală 
(examen) – 40% din nota generală. 

2.5 În scopul sporirii gradului de obiectivitate şi transparenţă, evaluarea 
cunoştinţelor poate fi efectuată prin intermediul tehnologiilor informaţionale 
(programelor la calculator). Prin intermediul tehnologiilor informaţionale (programului 
„Student”), vor fi scoase la tipar borderourile acumulative. 

2.6 Evaluările finale semestriale pot fi susţinute oral, în scris sau combinat. 
Numărul de examene susţinute oral nu poate depăşi o jumătate din numărul total de 
examene din sesiune. Forma de susţinere a examenelor se propune: 

- de către şeful catedrei, în cazul când toate examenele din sesiune ţin de o 
singură catedră, în coordonare cu profesorul titular al cursului; 

- de către decanul facultăţii prin coordonare cu şefii de catedre (profesorul 
titular al cursului), în cazul când examenele din sesiune ţin de mai multe catedre 
din cadrul aceleaşi facultăţi; 

- de către şeful studii prin coordonare cu şefii de catedre (profesorul titular al 
cursului) şi decanii facultăţilor respective, în cazul când examenele din sesiune ţin 
de mai multe catedre din cadrul mai multor facultăţi. 

2.7 Forma de susţinere a examenelor se aprobă de către catedră şi se anunţă 
studenţilor la începutul semestrului, la calculator, prin teste, obligator fiind evaluate una din 
etape. (Dacă disciplina are teză/proiect de an, la calculator va fi susţinut examenul final). 

2.8 La disciplinele care nu au teză/proiect de an, după predarea a 50 la sută 
din volumul de ore de prelegeri se efectuează o verificare a cunoştinţelor prin 
testare (evaluarea curentă 1). 

2.9 În cazul când disciplina are teză /proiect de an, testarea se înlocuieşte cu 
susţinerea acestora. Nota de la teza/proiectul de an se înscrie în carnetul de note, 
însă nu se ia în consideraţie la calcularea notei medii în semestrul respectiv. 
Evaluarea tezelor/proiectelor de an la unitatea de curs/modul va fi realizată de către 
două cadre didactice. 

2.10 Evaluările curente vor fi precedate de timp pentru pregătire, intervalul 
dintre testări fiind nu mai mic de două zile calendaristice. 

2.11 Reuşita curentă (evaluarea curentă 2), presupune reuşita la seminare, 
orele practice, orele de laborator; se calculează în registrul evidenţei executării 
dispoziţiilor de studii al profesorului şi constituie media notelor pe parcursul 
semestrului, care nu vor fi mai puţine de 3 note. 

2.12 În cazul când disciplina nu are prelegeri (de ex. Limba străină), evaluarea cu-
rentă 1 nu se efectuează, iar ponderea evaluării curente 2 va constitui 60% din nota generală. 
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2.13 Reuşita curentă (media notelor rotunjită până la întregi) şi notele la tezele/pro-
iectele de an vor fi introduse în borderourile de examinare până la începutul sesiunii. 

2.14 Rezultatele evaluării curente 1 şi evaluării curente 2 vor fi cuantificate 
prin note de la 10 la 1. Notele de la “5 ”până la “10”, obţinute în rezultatul evaluării 
unităţii de curs/modulului, permit obţinerea creditelor alocate acestora, conform 
Planului de învăţământ. Nota finală rezultă din suma ponderată a notelor de la 
evaluările curente şi examinarea finală, fiind rotunjită până la întregi. 

2.15 Studenţii care la evaluarea curentă au nota mai mică de „5” nu sunt 
admişi la evaluarea finală. Pentru lichidarea restanţelor respective, decanul va 
admite studenţii la evaluări repetate. 

2.16 Neprezentarea la evaluare se notează în borderou prin cuvântul „Absent”. 
2.17 În cazul absentării motivate se permite susţinerea repetată a evaluării 

curente şi a evaluării finale (examen). Foaia de examinare, eliberată de către decan 
pentru susţinerea repetată, se va anexa la borderou. 

2.18 Absentările vor fi considerate motivate în cazul confirmării acestora prin 
certificate respective, prezentate în decanat până la finele evaluărilor. 

2.19 Criteriile de evaluare vor fi înţelese, explicite şi publice, în acest sens 
actele normative respective vor fi plasate pe pagina Web a Universităţii, iar 
subiectele (testele) – în reţeaua internă cu acces liber a studenţilor, modificarea 
acestora fiind posibilă până la începutul semestrului respectiv. 

2.20 Programele la calculator stipulate în p.2.5 vor permite studenţilor să obţină 
un feedback referitor la felul cum învaţă; în acest sens, acestea vor prevedea posibilitatea 
studenţilor de a se autoevalua pe toată perioada cursului (pe teme, compartimente, 
integral, etc.), aceştia fiind informaţi expres, despre calificativele obţinute. 

2.21 Cadrele didactice vor utiliza, cu titlu obligatoriu, în paralel cu sistemul 
naţional de calificative, scala de evaluare ECTS cu calificative recomandate (A, B, 
C, D, E), necesare pentru completarea suplimentelor la diplomă şi pentru asigurarea 
mobilităţii studenţilor. 

 

3. Responsabilităţi 
3.1 Cadrele didactice implicate în evaluarea cunoştinţelor poartă întreaga 

responsabilitate pentru corectitudinea datelor înscrise în registrele evidenţei 
executării dispoziţiilor de studii, precum şi în borderouri cu prezentarea personală a 
acestora în decanat în ziua următoare după susţinere. 

3.2 Borderourile se semnează de către decan (prodecan) şi se înmânează doar 
titularului disciplinei. 

3.3 Responsabilitatea pentru asigurarea respectării prevederilor prezentului 
Regulament, revine decanilor facultăţilor şi şefilor de catedră. 

 

4. Dispoziţii finale 
4.1 Senatul studenţesc (Consiliile studenţeşti ale facultăţilor) la finele anului 

va (vor) înainta propuneri şi obiecţii, referitoare la criteriile de evaluare, 
obiectivitatea, transparenţa, randamentul, etc. acestora în vederea modificării şi 
îmbunătăţirii Regulamentului dat. 

4.1 Prezentul Regulament intră în vigoare de la data aprobării. 
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ANEXA 5 
Anexa nr. 3  

la Hotărîrea Guvernului nr. 1009 
din 1 septembrie 2006, 

cu modificările ulterioare. 
 

REGULAMENTUL-CADRU 
cu privire la modul şi condiţiile de acordare a burselor pentru studenţii 

ciclul I, ciclul II, studii superioare integrate, învăţămînt medical şi farmaceutic 
din instituţiile de învăţămînt superior, 

elevii din instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate şi secundar 
profesional şi persoanele care studiază în învăţămîntul postuniversitar 

 
I. DISPOZIŢII GENERALE 

1. Prezentul Regulament stabileşte modul şi condiţiile de acordare a burselor 
pentru studenţii ciclului I, ciclului II, studii superioare integrate, învăţămînt 
medical şi farmaceutic din instituţiile de învăţămînt superior, elevii din instituţiile 
de învăţămînt mediu de specialitate şi secundar profesional şi persoanele care 
studiază în învăţămîntul postuniversitar.  

2. Acordarea de burse de la bugetul de stat reprezintă o formă de sprijin 
material vizînd atît protecţia socială, cît şi stimularea studenţilor ciclului I, ciclului 
II, studii superioare integrate, învăţămînt medical şi farmaceutic (elevilor) cu 
performanţe academice şi comportament adecvat, precum şi persoanelor care 
studiază în învăţămîntul postuniversitar.  

3. Bursele reprezintă o indemnizaţie lunară ce se acordă studenţilor ciclului I, 
ciclului II, studii superioare integrate, învăţămînt medical şi farmaceutic şi elevilor 
care îşi realizează studiile prin învăţămînt de zi, precum şi persoanelor care 
studiază în învăţămîntul postuniversitar. 

4. În învăţămîntul postuniversitar, din bugetul de stat se acordă burse pentru 
doctoranzi, medici rezidenţi, medici secundari clinici şi masteranzi. Cuantumul burselor 
pentru aceste categorii se stabileşte de către Guvern. Acordarea burselor doctoranzilor, 
medicilor rezidenţi, medicilor secundari clinici şi masteranzilor se realizează în funcţie 
de performanţele obţinute în activitatea academică, cu condiţia realizării integrale, în 
termenele stabilite, a planului de învăţămînt/programului de studiu pentru un semestru/an 
de studii. Pe perioada vacanţei de vară,  persoanele care studiază în învăţămîntul 
postuniversitar, cu excepţia masteranzilor, beneficiază de burse. 

5. În învăţămîntul superior şi mediu de specialitate se atribuie următoarele 
tipuri de burse finanţate din bugetul de stat:  

burse de merit;  
burse de studii; 
burse sociale.  
În  învăţămîntul secundar profesional se atribuie burse de studii. 
6. Bursele de merit se acordă studenţilor ciclului I, cicluluiII, studii superioare 

integrate, învăţămînt medical şi farmaceutic din învăţămîntul superior şi elevilor 
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din învăţămîntul mediu de specialitate care au performanţe relevante în activitatea 
academică, ştiinţifică şi extracurriculară.  

7. Bursele de studii se acordă studenţilor cicluuil I, ciclului II, studii 
superioare integrate, învăţămînt medical şi farmaceutic din învăţămîntul superior şi 
elevilor din învăţămîntul mediu de specialitate în funcţie de rezultatele obţinute la 
învăţătură. În învăţămîntul secundar profesional elevii sînt asiguraţi cu burse de 
studii, în modul stabilit de Ministerul Educaţiei. 

8. Bursa socială se acordă studenţilor ciclului I, ciclului II, studii superioare 
integrate, învăţămînt medical şi farmaceutic şi elevilor, la cerere, în funcţie de 
situaţia materială a candidatului.  

9. Acordarea  burselor  se realizează în limita fondului de burse alocat de la 
bugetul de stat, stabilit în corespundere cu legislaţia în vigoare.  

10. Cuantumul şi plafonul de acordare a burselor studenţilor ciclului I, 
ciclului II, studii integrate integrate, învăţămînt medical şi farmaceutic/elevilor se 
stabileşte de către Guvern, în funcţie de numărul total al studenţilor ciclului I, 
ciclului II, studii superioare integrate, învăţămînt medical şi farmaceutic din 
învăţămîntul superior şi elevilor din învăţămîntul mediu de specialitate, care îşi fac 
studiile cu finanţare bugetară.  

11. Pot candida la burse din bugetul de stat studenţii ciclului I, ciclului II, 
studii superioare integrate, învăţămînt medical şi farmaceutic admişi la studii cu 
finanţare bugetară, precum şi studenţii ciclului I, ciclului II, studii superioare 
integrate, învăţămînt medical şi farmaceutic admişi la studii pe bază de contract cu 
achitarea taxei pentru studii, care realizează integral, în termenele stabilite, planul 
de învăţămînt pentru un semestru/an de studii, obţin note de promovare şi numărul 
stabilit de credite: 30 - pentru un semestru şi 60 pentru un an de studii. 

12. Elevii din învăţămîntul mediu de specialitate admişi la studii cu finanţare 
bugetară, precum şi elevii admişi la studii pe bază de contract cu achitarea taxei 
pentru studii pot pretinde la burse din bugetul de stat dacă realizează integral, în 
termenele stabilite, planul de învăţămînt pentru un semestru/an de studii şi obţin 
note de promovare. 

13. Bursele finanţate din bugetul de stat se repartizează proporţional pe ani de 
studii, domenii de formare profesională (profiluri) şi specialităţi.  

14. Bursele de merit se fixează o dată pe an, în funcţie de rezultatele 
academice ale studenţilor ciclului I, ciclului II, studii superioare integrate, 
învăţămînt medical şi farmaceutic şi elevilor în sesiunea de vară, începînd cu data 
de 1 septembrie al noului an de învăţămînt. 

15. Bursele de studii şi bursele sociale se fixează de două ori pe an, în funcţie 
de rezultatele academice ale studenţilor ciclului I, ciclului II, studii superioare 
integrate, învăţămînt medical şi farmaceutic şi elevilor la sesiunile de vară şi de 
iarnă, începînd cu data de întîi a lunii care urmează după sesiunea de examinare. 

16. Selectarea candidaţilor la burse se realizează în cadrul facultăţilor/secţiilor 
instituţiilor de învăţămînt superior şi mediu de specialitate. În scopul asigurării 
transparenţei acestui proces, la întocmirea listelor candidaţilor la burse finanţate din 
bugetul de stat vor fi implicaţi reprezentanţi ai studenţilor ciclului I, ciclului II, studii 
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superioare integrate, învăţămînt medical şi farmaceutic/elevilor, sindicatelor studenţeşti/ale 
elevilor, juristul, contabilul/economistul-şef şi alţi membri desemnaţi la nivel instituţional. 

17. Acordarea burselor se realizează prin ordinul conducătorului instituţiei de 
învăţămînt, în baza propunerilor  facultăţilor/secţiilor. 

18. Bursele  finanţate din bugetul de stat se achită pînă la finalizarea 
programului, studenţilor ciclului I, ciclului II, studii superioare integrate, 
învăţămînt medical şi farmaceutic şi elevilor lunar, cu excepţia vacanţei de vară. 

 [Pct.18 modificat prin HG891 din 12.11.13, MO262-267/22.11.13 art.1007] 
 [Pct.18 modificat prin HG1287 din 18.11.08, MO215-217/05.12.08 art.1337]  
19. Studenţii ciclului I, ciclului II, studii superioare integrate, învăţămînt 

medical şi farmaceutic/elevii implicaţi în programe de mobilitate, aprobate de 
senatul universităţii/consiliul profesoral, beneficiază de burse de studii. Nu pot 
beneficia de burse de studii studenţii ciclului I, ciclului II, studii superioare 
integrate, învăţămînt medical şi farmaceutic/elevii implicaţi în programe de 
mobilitate cu acoperire financiară în formă de granturi, care include şi bursa. 

20. Achitarea burselor finanţate din bugetul de stat se întrerupe din luna 
următoare lunii în care a fost semnat ordinul de exmatriculare.  

21. Se permite instituţiilor de învăţămînt să acorde burse sociale şi nominale 
(bursa senatului/consiliului profesoral, bursa unor personalităţi, bursa unor 
organizaţii etc.), care se constituie din mijloace provenite de la prestarea serviciilor 
cu plată şi alte activităţi auxiliare, din sponsorizări şi donaţii ale persoanelor fizice 
şi juridice, inclusiv din străinătate.  

II. BURSELE DE MERIT 
22. În învăţămîntul superior şi mediu de specialitate se acordă următoarele 

tipuri de burse de merit finanţate din bugetul de stat: 
Bursa Republicii - 12 burse pentru studenţii ciclului I, ciclului II, studii superi-

oare integrate, învăţămînt medical şi farmaceuticdin instituţiile de învăţămînt superior; 
Bursa Guvernului  -  30 burse  pentru studenţii ciclului I, ciclului II, studii supe-

rioare integrate, învăţămînt medical şi farmaceuticdin instituţiile de învăţămînt superior;  
Bursa Preşedintelui - 15 burse, dintre care 10 pentru Republicii Moldova 

studenţii ciclului I, ciclului II, studii superioare integrate, învăţămînt medical şi 
farmaceutic din instituţiile de învăţămînt superior şi 5 pentru elevii din instituţiile 
de învăţămînt mediu de specialitate;  

Bursa "Gaudeamus"  -  20 burse pentru elevii din instituţiile de învăţămînt 
mediu de specialitate. 

23. Listele candidaţilor la bursele de merit se aprobă anual, la propunerea 
Ministerului Educaţiei, în baza demersurilor senatelor instituţiilor de învăţămînt 
superior şi consiliilor profesorale ale instituţiilor de învăţămînt mediu de 
specialitate, de stat şi privat, după cum urmează:  

pentru Bursa Republicii, Bursa Guvernului şi Bursa "Gaudeamus" - prin 
hotărîre de Guvern;  

pentru Bursa Preşedintelui Republicii Moldova - prin Decretul Preşedintelui 
Republicii Moldova.  

24. Cuantumul burselor instituite conform punctului 21 al prezentului 
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Regulament nu va depăşi mărimea Bursei "Gaudeamus" pentru colegii şi mărimea 
Bursei Guvernului pentru instituţiile de învăţămînt superior.  

25. Bursele de merit se stabilesc anual, după cum urmează: 
începînd cu semestrul III – pentru studenţii din învăţămîntul superior, ciclul I, 

care studiază în programe cu durata de studii de trei ani; 
începînd cu semestrul V – pentru studenţii din învăţămîntul superior, ciclul I, 

care studiază în programe cu durata de studii de patru ani; 
în ultimii doi ani de studii – pentru studenţii care realizează studii superioare 

integrate şi studenţii din învăţămîntul medical şi farmaceutic; 
începînd cu semestrul III – pentru studenţii din învăţămîntul superior care îşi 

fac studiile în programe de masterat, ciclul II; 
în ultimul an de studii – pentru elevii din învăţămîntul mediu de specialitate. 
 [Pct.25 în redacţia HG891 din 12.11.13, MO262-267/22.11.13 art.1007] 
26. Pot candida la bursa de merit studenţii ciclului I, ciclului II, studii 

superioare integrate, învăţămînt medical şi farmaceutic şi elevii care au obţinut în 
anul precedent de studii o medie a notelor la sesiunea de vară nu mai mică de 9 
puncte în profilurile/domeniile de studiu tehnic, agrar, economic, medical, militar, 
drept (pentru candidaţii Academiei "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor 
Interne) şi real (matematică, informatică, fizică, chimie, biologie) şi nu mai mică de 
9,5 puncte în alte profiluri/domenii de studiu, participă la activităţi de cercetare 
ştiinţifică, conferinţe, concursuri etc. 

27. Bursa de merit se poate acorda şi studenţilor ciclului I, ciclului II, studii 
superioare integrate, învăţămînt medical şi farmaceutic anului I care au obţinut într-
unul dintre ultimii doi ani de studii în învăţămîntul preuniversitar distincţii la 
olimpiadele şcolare internaţionale şi au fost înscrişi în învăţămîntul superior în 
afara concursului de admitere. 

28. Candidaţii la bursa de merit sînt propuşi senatului/consiliului profesoral 
de către consiliul facultăţii/consiliul de administraţie. 

29. Studenţii ciclului I, ciclului II, studii integrate, învăţămînt medical şi 
farmaceutic candidaţi la bursa de merit vor completa şi vor prezenta, pentru a 
participa la concursul de selecţie, un dosar, care va conţine: 

curriculum vitae, ce va cuprinde în mod obligatoriu cele mai relevante activităţi 
extracurriculare pe perioada studiilor universitare, aria de interese, abilităţile;  

certificatul academic vizat la serviciul studii, cu indicarea notei medii pentru 
fiecare semestru, inclusiv din ultima sesiune;  

o scrisoare de recomandare din partea consiliului facultăţii/secţiei;  
o scrisoare de recomandare din partea senatului universitar/consiliului profesoral;  
copiile celor mai relevante materiale pe perioada studiilor, ce atestă 

participarea la conferinţe şi seminare ştiinţifice, concursuri, olimpiade etc.;  
lista publicaţiilor ştiinţifice cu datele bibliografice complete şi copiile 

publicaţiilor din ultimii doi ani de studii;  
alte materiale relevante. 
30. Lista candidaţilor la bursa de merit se aprobă prin ordinul rectorului/direc-

torului instituţiei de învăţămînt, la propunerea senatului/consiliului profesoral. 



 273

31. Dosarele candidaţilor se vor prezenta la Ministerul Educaţiei, în 
direcţiile/secţiile responsabile de învăţămîntul superior şi mediu de specialitate, în 
termen de cel mult zece zile după finalizarea sesiunii de vară, însoţite de o scrisoare 
semnată de rectorul /directorul instituţiei şi o copie a recomandării senatului 
/consiliului profesoral. 

32. Dosarele admise pentru concurs vor fi examinate în cadrul Ministerului. 
33. Candidaţii vor fi selectaţi în baza următoarelor criterii:  
media notelor; 
activităţile educaţionale, culturale, sportive; 
curriculum vitae; 
activitatea ştiinţifică; 
publicaţiile; 
scrisorile de recomandare. 
34. Achitarea burselor de merit, cu excepţia Bursei Preşedintelui Republicii 

Moldova, se efectuează de către fiecare instituţie de învăţămînt în limitele 
alocaţiilor bugetare aprobate în acest scop. Pentru studenţii din ciclul I, ciclul II, 
studii superioare integrate / elevii din instituţiile de învăţămînt privat, bursele de 
merit se vor achita în modul stabilit. Bursa Preşedintelui Republicii Moldova se 
planifică şi se achită de către Ministerul Educaţiei. 

 [Pct.34 în redacţia HG891 din 12.11.13, MO262-267/22.11.13 art.1007]  
35. Anularea Bursei Republicii, Bursei Guvernului şi Bursei "Gaudeamus", în 

caz de necesitate, se efectuează prin hotărîre de Guvern, la propunerea 
senatului/consiliului profesoral, confirmată de către Ministerul Educaţiei şi 
ministerul de resort. Anularea Bursei Preşedintelui Republicii Moldova se face prin 
decret prezidenţial. 

36. Studenţii ciclului I, ciclului II, studii integrate, învăţămînt medical şi 
farmaceutic/elevii care beneficiază de bursă de merit nu pot candida în perioada 
respectivă la bursa de studii. 

III. ACORDAREA BURSEI DE STUDII 
37. Bursa de studii se acordă studenţilor ciclului I, ciclului II, studii superioare 

integrate, învăţămînt medical şi farmaceutic şi elevilor care au promovat sesiunea de 
examinare în termenele stabilite, în funcţie de rezultatele academice obţinute.  

38. Lista studenţilor ciclului I, ciclului II, studii superioare integrate, 
învăţămînt medical şi farmaceutic/elevilor instituţiei de învăţămînt, candidaţi 
pentru obţinerea bursei de studii, este întocmită  de către decanul facultăţii/şeful de 
secţie pentru fiecare specialitate şi an de studii, cu respectarea cuantumului stabilit 
de Guvern din numărul de studenţi ciclul I, ciclul II, studii superioare integrate, 
învăţămînt medical şi farmaceutic/elevi din fiecare grupă academică, şi confirmată 
de consiliul facultăţii/consiliul de administraţie al colegiului în prima lună după 
terminarea sesiunii de examinare. Decizia consiliului facultăţii/consiliului de 
administraţie se aprobă prin ordinul rectorului/directorului. 

39. Lista studenţilor ciclului I, ciclului II, studii superioare integrate, 
învăţămînt medical şi farmaceutic/elevilor cărora li se acordă bursă de studii se 
alcătuieşte în ordinea descrescătoare a mediei notelor obţinute în sesiunea de 
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examinare precedentă/mediei semestriale, pînă la acoperirea numărului de burse 
aprobat. Pentru studenţii ciclului I, ciclului II, studii superioare integrate, 
învăţămînt medical şi farmaceutic/elevii admişi la anul I, lista studenţilor ciclului I, 
ciclului II, studii superioare integrate, învăţămînt medical şi farmaceutic/elevilor 
cărora li se acordă bursă de studii se alcătuieşte în ordinea descrescătoare a mediei 
de concurs la admitere.  

40. Media notelor obţinute în sesiunea de examinare precedentă/media 
semestrială se va calcula în baza notelor la unităţile de curs/disciplinele prevăzute 
în planul de învăţămînt pentru sesiunea (semestrul) respectivă, inclusiv notele de la 
stagiile de practică, cu excepţia cursurilor facultative (la alegere).  

41. În caz de coincidenţă a mediei notelor, se vor lua în considerare următorii 
factori: media notelor la unităţile de curs/disciplinele de profil, frecvenţa 
studentului/elevului, participarea la activităţi extracurriculare în cadrul instituţiei de 
învăţămînt, situaţia materială a studentului/elevului, participarea la activităţi de 
voluntariat, confirmate prin acte doveditoare. 

[Pct.41 modificat prin HG891 din 12.11.13, MO262-267/22.11.13 art.1007] 
42. Dacă coincid şi aceste condiţii, prioritate va avea studentul/elevul originar 

din localităţile rurale. Locul de trai se stabileşte după viza de reşedinţă permanentă 
a studentului/elevului. Locul de trai al studenţilor ciclului I, ciclului II, studii 
superioare integrate, învăţămînt medical şi farmaceutic care n-au atins vîrsta de 20 
de ani se stabileşte după viza de reşedinţă permanentă a părinţilor. 

43. Studenţii ciclului I, ciclului II, studii superioare integrate, învăţămînt medical şi 
farmaceutic bursieri ai diverselor organizaţii, cu excepţia celor sportive, nu beneficiază 
de bursă de studii din contul mijloacelor bugetare ale instituţiei de învăţămînt. 

44. Cuantumul bursei acordate de către întreprinderi şi organizaţii, numărul lor, 
precum şi meritele pentru care se acordă acestea se stabilesc de către conducerea 
întreprinderii sau organizaţiei, în comun cu senatul/consiliul profesoral al instituţiei de 
învăţămînt. Mărimea bursei se indică în contractul încheiat între părţi. 

45. Studenţilor ciclului I, ciclului II, studii superioare integrate, învăţămînt 
medical şi farmaceutic/elevilor care nu au susţinut sesiunea de examinare în 
termenele stabilite din motive întemeiate, bursa de studii li se stabileşte după 
promovarea sesiunii amînate, în conformitate cu  prevederile Regulamentului. 

46. Nu se acordă bursă de studii studentului/elevului care se află în concediu 
academic. 

47. După restabilirea la studii, studentului/elevului i se acordă bursă după promo-
varea sesiunii de examinare, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. 

48. În cazul concediului de maternitate, confirmat prin acte eliberate de 
instituţia curativă abilitată, studenta/eleva care a beneficiat de bursă, după 
restabilirea la studii primeşte pînă la sesiune bursa în mărime integrală. 

49. În caz de pierdere temporară a capacităţii de muncă, confirmată prin 
prezentarea certificatului eliberat de instituţia medicală abilitată, studentul/elevul 
bursier continuă, în perioada respectivă, să primească bursa de studii. 

50. Studentul/elevul care efectuează studiile cu finanţare din buget, transferat 
de la altă instituţie de învăţămînt, precum şi studenţii ciclului I, ciclului II, studii 
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superioare integrate, învăţămînt medical şi farmaceutic transferaţi de la învăţă-
mîntul fără frecvenţă (cu frecvenţă redusă) la învăţămînt de zi pot beneficia de 
burse începînd cu semestrul următor datei de promovare a examenelor, diferenţelor 
stabilite, cu condiţia îndeplinirii criteriilor de acordare a burselor. 

51. Studentul/elevul transferat de la o facultate la alta în cadrul aceleiaşi 
instituţii de învăţămînt beneficiază de bursă în condiţiile prezentului Regulament. 

52. Studenţii ciclului I, ciclului II, studii superioare integrate, învăţămînt 
medical şi farmaceutic care urmează concomitent două specializări pot beneficia de 
burse de la bugetul de stat numai la una din ele. Absolvenţii cu diplomă de licenţă 
care urmează o a doua specializare sau studenţii ciclului I, ciclului II, studii 
superioare integrate, învăţămînt medical şi farmaceutic reînmatriculaţi pot 
beneficia de burse de la bugetul de stat, cu condiţia ca numărul anilor în care au 
beneficiat de bursă să nu depăşească numărul anilor de studiu prevăzut ca durată de 
şcolarizare la specializarea de la care urmează să beneficieze de bursă. 

53. Bursa senatului/consiliului profesoral reprezintă o indemnizaţie lunară 
acordată semestrial studenţilor ciclului I, ciclului II, studii superioare integrate, 
învăţămînt medical şi farmaceutic/elevilor cu performanţe academice, din resursele 
proprii ale instituţiei de învăţămînt. Modalităţile de acordare a acestei burse sînt 
stabilite de senatul/consiliul profesoral al instituţiei de învăţămînt respective.  

IV. ACORDAREA ŞI ACHITAREA BURSELOR SOCIALE 
54. Bursa socială se acordă, la cerere, studenţilor din ciclul I, ciclul II, studii 

superioare integrate, învăţămînt medical şi farmaceutic/elevilor înmatriculaţi în 
învăţămîntul superior şi mediu de specialitate la locurile cu finanţare bugetară, 
precum şi în bază de contract cu achitarea taxei pentru studii, care provin din 
familii socialmente vulnerabile şi care nu au obţinut bursa de studii, în funcţie de 
cota venitului ce revine unui membru al familiei. 

[Pct.54 în redacţia HG891 din 12.11.13, MO262-267/22.11.13 art.1007] 
55.  Pot pretinde la bursa socială următoarele categorii de studenţi /elevi: 
 [Pct.55 alineat în redacţia HG891 din 12.11.13, MO262-267/22.11.13 

art.1007] 
studenţii din ciclul I, ciclul II, studii superioare integrate, învăţămîntul 

medical şi farmaceutic/elevii cu dizabilitate severă, dizabilitate accentuată; 
[Pct.55 alineat în redacţia HG891 din 12.11.13, MO262-267/22.11.13 

art.1007] 
studenţii ciclului I, ciclului II, studii superioare integrate, învăţămînt medical 

şi farmaceutic/elevii invalizi de gradul I şi II; 
studenţii ciclului I, ciclului II, studii superioare integrate, învăţămînt medical 

şi farmaceutic/elevii cu deficienţe fizice şi senzoriale; 
studenţii ciclului I, ciclului II, studii superioare integrate, învăţămînt medical 

şi farmaceutic/elevii ambii părinţi ai cărora sînt invalizi sau pensionari; 
studenţii ciclului I, ciclului II, studii superioare integrate, învăţămînt medical 

şi farmaceutic/elevii ai căror părinţi au participat la acţiunile militare pentru 
apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova, în războiul din 
Afganistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E.Cernobîl; 



 276

studenţii ciclului I, ciclului II, studii superioare integrate, învăţămînt medical 
şi farmaceutic/elevii din familiile cu trei şi mai mulţi copii; 

studenţii ciclului I, ciclului II, studii superioare integrate, învăţămînt medical 
şi farmaceutic/elevii familişti cu copii. 

56. Pentru a candida la bursa socială, studenţii ciclului I, ciclului II, studii 
superioare integrate, învăţămînt medical şi farmaceutic/elevii din categoriile 
menţionate urmează să prezinte anual sau, după caz, semestrial, acte de certificare a 
situaţiei familiale. 

57. Numărul burselor sociale va constitui 10 la sută din numărul total al 
studenţilor ciclului I, ciclului II, studii superioare integrate, învăţămînt medical şi 
farmaceutic şi elevilor bursieri autohtoni.  

58. Cuantumul bursei sociale se stabileşte de către Guvern. 
59. Lista nominală a candidaţilor pentru acordarea bursei sociale este întocmită 

de către decanul facultăţii /şeful de secţie, în urma analizei cererilor depuse şi în 
funcţie de realizările academice ale studenţilor ciclului I, ciclului II, studii 
superioare integrate, învăţămînt medical şi farmaceutic/elevilor. Lista nominală se 
aprobă prin ordinul rectorului /directorului instituţiei de învăţămînt. 

60. Achitarea bursei sociale este suspendată prin ordinul rectorului/direc-
torului în cazul exmatriculării studentului/elevului sau lichidării cauzei care a servit 
drept motiv pentru acordarea bursei respective. 

61. Studenţii ciclului I, ciclului II, studii superioare integrate, învăţămînt 
medical şi farmaceutic/elevii care beneficiază de bursa socială pot candida şi la 
bursa de studii, în condiţii generale. 

V. ACORDAREA ŞI ACHITAREA BURSELOR DOCTORANZILOR, 
STUDENŢILOR DIN CICLUL I, CICLUL II, STUDII SUPERIOARE 
INTEGRATE, ÎNVĂŢĂMÎNTUL MEDICAL ŞI FARMACEUTIC ŞI 
ELEVILOR CARE ÎŞI FAC STUDIILE PE BAZĂ DE CONTRACT 
[Capitolul V denumirea în redacţia HG891 din 12.11.13, MO262-

267/22.11.13 art.1007] 
62. Studenţii ciclului I, ciclului II, studii superioare integrate, învăţămînt 

medical şi farmaceutic şi elevii înmatriculaţi pe bază de contract cu achitarea taxei 
pentru studii pot beneficia de bursă de studii din bugetul de stat în condiţiile 
prezentului Regulament. 

63. Studenţii ciclului I, ciclului II, studii superioare integrate, învăţămînt 
medical şi farmaceutic şi elevii care beneficiază de bursă pe bază de contract nu pot 
beneficia de burse de studii acordate de instituţia de învăţămînt respectivă din 
bugetul de stat, cu excepţia burselor de merit şi a altor forme de sprijin material şi 
ajutor social, prevăzute de legislaţia în vigoare. 

64. Bursa de merit, inclusiv bursa Preşedintelui Republicii Moldova, se 
acordă studenţilor ciclului I, ciclului II, studii superioare integrate, învăţămînt 
medical şi farmaceutic şi elevilor înmatriculaţi pe bază de contract în conformitate 
cu prevederile prezentului Regulament. 

65. Doctoranzii, pînă la finalizarea programului, studenţii ciclului I, ciclului 
II, studii superioare integrate, învăţămînt medical şi farmaceutic, elevii de la orice 
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an de studii, indiferent de media la concursul de admitere sau în anul precedent de 
studii, pot încheia contracte cu agenţii economici care doresc să-şi formeze cadre în 
instituţiile de învăţămînt superior, de învăţămînt mediu de specialitate şi în cele de 
învăţămînt secundar profesional, prin care se obligă să activeze după absolvire, 
pentru perioada determinată prin contract, la agentul economic respectiv. Agentul 
economic, la rîndul său, se obligă să plătească doctorandului, pînă la finalizarea 
programului, studentului ciclului I, ciclului II, studii superioare integrate, 
învăţămînt medical şi farmaceutic, elevului bursa, în conformitate cu performanţele 
obţinute, pe parcursul studiilor, prin încheierea unui contract între părţi. 

[Pct.65 modificat prin HG891 din 12.11.13, MO262-267/22.11.13 art.1007] 
 [Pct.65 modificat prin HG1287 din 18.11.08, MO215-217/05.12.08 

art.1337]  
66. Contractul încheiat este vizat de conducătorul instituţiei de învăţămînt sau 

delegatul acesteia. Un exemplar al contractului se păstrează pentru evidenţă la 
secretariatul instituţiei de învăţămînt. 

67. În contract se vor prevedea: 
a) obligaţiile agentului economic: 
să acorde elevului /studentului ciclului I, ciclului II, studii superioare integ-

rate, învăţămînt medical şi farmaceutic/doctorandului pînă la finalizarea progra-
mului o bursă pe timpul studiilor în condiţiile prevăzute de prezentul Regulament; 

să asigure elevului/studentului/masterandului pînă la finalizarea programu-
lui/doctorandului, în perioada studiilor, în funcţie de specificul agentului economic, 
condiţiile necesare pentru efectuarea stagiilor de practică de specialitate sau 
activităţii de cercetare, precum şi pentru documentare în vederea elaborării 
proiectului tezei/diplomei; 

să stabilească în comun cu elevul/studentul/masterandul pînă la finalizarea 
programului/doctorandul şi conducerea instituţiei de învăţămînt, în funcţie de 
necesităţile sale, subiectul tezei/diplomei; 

să asigure elevului/studentului/masterandului pînă la finalizarea programu-
lui/doctorandului încadrarea după absolvire într-o funcţie şi specialitate conform 
pregătirii, în unitatea şi localitatea menţionate în contract; 

b) obligaţiile elevului/studentului/masterandului pînă la finalizarea progra-
mului/doctorandului: 

să se pregătească temeinic pentru obţinerea unei înalte calificări profesionale; 
să activeze după absolvire la agentul economic pentru perioada prevăzută în 

contract; 
să restituie integral sau parţial bursa încasată în cazul în care nu obţine în 

procesul de formare profesională performanţele solicitate de agentul economic sau 
nu respectă termenele de activitate la agentul respectiv, stabilite în contract. 

 [Pct.67 modificat prin HG891 din 12.11.13, MO262-267/22.11.13 art.1007] 
[Pct.67 modificat prin HG1287 din 18.11.08, MO215-217/05.12.08 art.1337] 
68. Bursa pe bază de contract, acordată de agentul economic în corespundere 

cu aranjamentele dintre părţile contractante, va avea un cuantum lunar nu mai mic 
decît bursa minimă de studii prevăzută din buget pentru categoria respectivă.  
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69. Bursa pe bază de contract se achită şi pe perioada concediului medical, 
confirmată prin certificatul respectiv.  

70. Dacă numărul studenţilor ciclului I, ciclului II, studii superioare integrate, 
învăţămînt medical şi farmaceutic/elevilor pînă la finalizarea programului doritori 
de a încheia contracte cu acelaşi agent economic este mai mare decît numărul 
burselor ce se oferă, selectarea studenţilor ciclului I, ciclului II, studii superioare 
integrate, învăţămînt medical şi farmaceutic/elevilor pînă la finalizarea programului 
se face după criteriile stabilite de agentul economic, solicitîndu-se, dacă este cazul, 
concursul instituţiei de învăţămînt. 

[Pct.70 modificat prin HG891 din 12.11.13, MO262-267/22.11.13 art.1007] 
[Pct.70 modificat prin HG1287 din 18.11.08, MO215-217/05.12.08 art.1337] 

VI. DISPOZIŢII FINALE 
71. Instituţiile de învăţămînt superior, mediu de specialitate şi secundar 

profesional vor elabora în conformitate cu prevederile prezentului Regulament-
cadru propriile regulamente privind modul şi condiţiile de acordare a burselor.  

72. Conducătorul instituţiei de învăţămînt este responsabil pentru întocmirea 
corectă a listei nominale a candidaţilor la burse, pentru achitarea burselor la timp şi 
în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, pentru mediatizarea 
informaţiei privind criteriile specifice şi metodologia de acordare a acestora. 

73. Cetăţenii altor state, bursieri ai Republicii Moldova, sînt asiguraţi cu 
burse în conformitate cu prevederile Protocolului de colaborare bilaterală. 
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ANEXA 6 
 

Anexă la Ordinul nr 748 
din 12 iulie 2013 

 
Regulamentul 

 
cu privire la condiţiile de ocupare a locurilor cu finanțare bugetară în 

instituţiile de învăţămînt superior de stat din Republica Moldova 
 
 
 

1. Prezentul Regulament reglementează modul şi condiţiile de organizare a 
concursului pentru ocuparea locurilor cu finanțare bugetară la ciclul I – studii 
superioare de licență, în programele de studii superioare integrate şi în 
învățămîntul medical și farmaceutic în instituţiile de învăţămînt superior de stat din 
Republica Moldova, cu excepția instituţiei de învăţămînt superior din subordinea 
Ministerului Afacerilor Interne.  

2. Înmatricularea la locurile cu finanţare bugetară, stabilite anual prin planurile 
de înmatriculare în instituţiile de învăţămînt superior la ciclul I – studii superioare 
de licență, studii superioare integrate şi în învățămîntul medical și farmaceutic , 
aprobate prin hotărîre de Guvern, se realizează în conformitate cu cerinţele 
Regulamentului de organizare şi desfăşurare a admiterii în instituţiile de învăţământ 
superior din Republica Moldova și metodologiile proprii ale instituțiilor de 
învățămînt superior de stat.  

3. Locurile cu finanţare bugetară sînt garantate studenţilor anului I, declaraţi 
admişi la studii superioare cu finanţare bugetară, pe parcursul primului an de studii, 
fiind interzisă orice intervenţie care are drept scop redirecţionarea locurilor 
respective către alţi studenţi, inclusiv de la alte specialități.  

4. Studenţii orfani, studenţii rămaşi fără îngrijirea părinţilor şi persoanele cu 
dizabilitate severă și accentuată îşi păstrează statutul de studenţi bugetari pe 
întreaga perioadă a studiilor.  

5. Locurile pentru studii cu finanţare bugetară se scot la concurs anual, după 
finalizarea anului de studii în curs, inclusiv a sesiunii ordinare de vară și realizarea 
integrală a planului de învățămînt pentru anul respectiv.  

6. La locurile pentru studii cu finanţare bugetară pot pretinde studenţii de la 
ciclul I – studii superioare de licență, studii superioare integrate, din învățămîntul 
medical și farmaceutic, admişi la studii la locurile cu finanţare bugetară, precum şi 
studenţii admişi la studii în bază de contract, încheiat între instituţiile de învăţămînt 
superior şi persoanele fizice, cu achitarea taxei pentru studii.  

7. Concursul pentru locurile cu finanţare bugetară se efectuează în termen de 
15 zile după finalizarea anului de studii în curs (începînd cu anul întîi de studii) și 
realizarea integrală a planului de învățămînt pentru anul respectiv.  
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8. Concursul pentru locurile cu finanţare bugetară se realizează pe specialităţi, 
ani de studii, precum şi în funcţie de forma de studii, cu respectarea numărului și a 
repartizării pe specialități a locurilor bugetare aprobate la admitere. Selectarea 
candidaţilor la locurile cu finanţare bugetară se realizează în cadrul facultăţilor 
instituţiilor de învăţămînt superior de stat.  

9. Criteriul, în baza căruia se va efectua concursul pentru ocuparea locurilor cu 
finanţare bugetară pentru studenții promovați la anul II şi următorii ani de studii, îl 
constituie rezultatele academice atestate de către candidați în cadrul sesiunilor din 
anul respectiv de studii.  

10. Lista studenţilor candidaţi la locurile cu finanţare bugetară se completează 
în ordinea descrescătoare a mediei de concurs, calculată ca media aritmetică a 
mediilor semestriale din sesiunile de iarnă și de vară din anul respectiv, pînă la 
acoperirea numărului aprobat de locuri bugetare, cu respectarea prevederilor pct. 8.  

11. Media semestrială se va calcula cu două cifre după virgulă, în baza notelor 
la unităţile de curs/disciplinele prevăzute în planul de învăţămînt pentru sesiunea 
(semestrul) respectivă, inclusiv notele de la stagiile de practică, cu excepţia 
cursurilor la libera alegere.  

12. În caz de coincidenţă a mediei notelor, la selectarea candidaţilor, se vor 
lua în considerare următorii factori: situaţia familială şi materială a studentului, 
confirmată prin acte doveditoare, frecvenţa studentului, participarea la activităţi 
extracurriculare în cadrul instituţiei de învăţămînt, activitățile certificate de 
voluntariat și alte activități stabilite prin decizia Senatului universitar.  

13. Participarea la concurs este din oficiu, fiecare student de la domeniul/spe-
cialitatea respectivă fiind declarat eligibil în mod automat, fără depunerea unei 
cereri în acest sens. Nu sînt eligibili şi nu pot participa la concurs studenţii care nu 
au realizat integral, în termenele stabilite, planul de învăţămînt pentru fiecare 
semestru al anului de studii precedent şi nu au acumulat numărul stabilit de credite, 
inclusiv studenţii restanţieri (cu excepţia celor care nu au promovat sesiunea de 
examinare în termenele stabilite din motive de boală, confirmate documentar, și în 
cazuri de mobilitate), indiferent de numărul restanţelor academice.  

14. După definitivarea listei studenţilor, admişi pentru continuarea studiilor la 
locurile cu finanţare bugetară și în bază de contract cu achitarea taxei pentru studii, 
acestora li se comunică, contra semnătură, faptul despre condițiile în care urmează 
să-și continue studiile în următorul an de studii. Studentul admis pentru 
continuarea studiilor la locurile cu finanţare bugetară este în drept, în termen de trei 
zile din momentul aducerii la cunoştinţă, să refuze locul bugetar, depunînd în acest 
sens o cerere în formă scrisă. În acest caz, locul eliberat este propus următorului 
candidat sub linie în listă cu cea mai mare medie de concurs.  

15. Repartizarea nominală a locurilor cu finanţare bugetară pe specialități 
după finalizarea concursului se realizează prin ordinul conducătorului/rectorului 
instituţiei de învăţămînt, în baza rezultatelor concursului la facultăţi, cu respectarea 
prevederilor pct. 8.  

16. Studenţii care beneficiază de studii cu finanţare bugetară, dar își întrerup 
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studiile universitare ca urmare a acordării concediului academic, precum și studenții 
implicați în programe de mobilitate, la revenirea la studii vor beneficia în continuare, 
pînă la expirarea anului de studii în curs, de studii cu finanţare bugetară.  

17. Studenții de la anul II și următorii ani de studii cu statut de student 
bugetar, în caz de transfer la o altă instituție de învățămînt superior, pot pretinde și 
participa la concursul pentru ocuparea locurilor cu finanţare bugetară în cadrul 
acesteia numai după finalizarea anului de studii în curs, în condiţii generale.  

18. În cazul abandonării studiilor pe parcursul anului de studii, confirmat 
printr-o cerere scrisă a studentului bugetar, sau exmatriculării acestuia din alte 
motive, locul cu finanţare bugetară va fi redistribuit primului student din acelaşi an 
de studii, care îşi face studiile la specialitatea respectivă în bază de contract cu 
achitarea taxei pentru studii, cu cea mai mare medie de concurs sau utilizat pentru 
scutiri parțiale sau totale de plata taxei pentru studii a studenților vulnerabili/cu 
situația materială dificilă cu cea mai mare medie de concurs de la anul II și 
următorii ani de studii, în condițiile legislației în vigoare.  

19. Studenţii care au beneficiat de statutul de studenţi bugetari cel puţin 2 ani în 
programele de 180 credite de studiu, 3 ani în programele de 240 credite de studiu şi cel 
puţin 4 ani în programele de 300-360 de credite se consideră absolvenţi bugetari cu 
drepturile şi obligaţiile care rezultă conform actelor normative în vigoare.  

20. Rectorii instituţiilor de învăţămînt superior de stat vor asigura 
transparenţă în procesul de distribuire a locurilor cu finanţare bugetară, cu 
respectarea prevederilor pct. 8. În acest scop, la întocmirea listelor vor fi implicaţi 
reprezentanţi ai structurilor de autoguvernanță studenţească, alţi membri desemnaţi 
la nivel instituţional. Informația privind procesul de redistribuire a locurilor cu 
finanțare bugetară se va mediatiza la nivel instituțional, inclusiv prin plasarea pe 
pagina web a instituției.  

21. Organizarea concursului la locurile cu finanţare bugetară este obligatorie 
pentru toate instituţiile de învăţămînt superior de stat, începînd cu vara anului 2014.  

22. Prezentul Regulament se aplică studenţilor admiși la studii la ciclul I – 
studii superioare de licenţă, studii superioare integrate şi în învăţămîntul medical şi 
farmaceutic în sesiunea de admitere 2013 și următoarele sesiuni.  

23. Ministerele de resort vor exercita funcţia de control şi vor verifica 
corectitudinea procesului de repartizare a locurilor pentru studii cu finanţare 
bugetară pentru studenţii din instituţiile de învăţămînt superior din subordine.  

24. Instituţiile de învăţămînt superior pot elabora regulamente proprii privind 
organizarea concursului la locurile cu finanţare bugetară cu detalierea prevederilor 
prezentului Regulament. Regulamentele instituţiilor nu vor conţine prevederi care 
nu corespund prezentului Regulament.  

25. Reglementările specifice la nivel de instituţie privind organizarea 
concursului la locurile cu finanţare bugetară la ciclul I - studii superioare de licenţă, 
studii superioare integrate, învăţămînt medical şi farmaceutic se vor aproba de 
Senatele universitare.  
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Anexa 7 
UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA 

Contract de studii 
seria C nr.058 din 30.05.2014 

Facultatea      CONTABILITATE  
Domeniul de formare profesională   CONTABILITATE 
Specialitatea   Contabilitate 
Forma de învăţământ  Zi    
Cap.I. Părţile contractante: 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova 
Facultatea de CONTABILITATE,  
reprezentată de Rector, academician al  AŞM, dr. hab., prof. univ. Gh. 
CIMPOIEŞ, pe de o parte, şi Mosina Victoria student (a) la această facultate, anul 
I grupa 3, cu domiciliul s. Mărcăuţi, r. Briceni,  pe de altă parte. 
 Contractul conţine obligaţiile universităţii şi ale studentului (ei) cu privire la 
desfăşurarea activităţilor didactice în anul universitar 2014/2015.  
Cap. 2. Obiectul contractului: 
 Obiectul contractului îl constituie planul de învăţământ anual, pe care 
studentul îl va urma, şi creditele care îi vor fi acordate după realizarea acestuia în 
termenele stabilite, în conformitate cu Regulamentul provizoriu privind organizarea 
şi desfăşurarea procesului didactic în UASM pe baza Sistemului Naţional de 
Credite de Studiu.  
 Creditele luate în avans (4-5 credite) se pot raporta în semestrele  
următoare.  
Cap.3. Obligaţiunile universităţii:  
Art.1. Să pună la dispoziţia studentului Regulamentul privind organizarea şi 
desfăşurarea procesului didactic la UASM pe baza Sistemului Naţional de Credite 
de Studiu. 
Art. 2. Să asigure toate condiţiile pentru ca studentul să poată urma unităţile de 
curs înscrise în prezentul contract. 
Art.3. Să asigure îndrumarea studentului (prin Consilierul facultăţii) în ceea ce priveşte 
alegerea unităţilor de curs opţionale/liber alese/de orientare către alt masterat. 
Cap. 4. Obligaţiunile studentului (ei): 
Art.5. Să respecte prevederile Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea 
procesului didactic la UASM pe baza Sistemului Naţional de Credite de Studiu.  
Art.6. Să urmeze unităţile de curs înscrise în prezentul contract şi să realizeze 
lucrul individual indicat de titularii acestora. 
Art.7. Să se prezinte la datele programate pentru verificările pe parcurs şi ale 
evaluărilor finale. 
Cap. 5. Unităţile de curs contractate:  
Unităţile de curs pe care studentul(a) se obligă să le urmeze sunt trecute în tabelele 
de mai jos. 
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I. Unităţi de curs obligatorii – O 
Nr. 
Crt. Unitatea de curs Codul unităţii de 

curs Credite Observaţii 

1. Contabilitate financiară-2 S.03.O.19 4 Teză de an 
2. Economia întreprinderii S.03.O.20 6  
3. Bazele analizei economice F.03.O.21 6  
4. Practică didactică S.03.O.26 2  

5. Analiza gestionară în unităţile 
agricole 

S.04.O.27 6  

6. Baze de date şi mijloace de 
comunicare 

S.04.O.28 4  

7. Contabilitate de gestiune S.04.O.29 4  
8. Statistică S.04.O.34 4  
9. Psihologia comunicării G.04.O.35 4  

         Total credite (O)  
40 

II. Unităţi de curs opţionale – A (inclusiv din modulul psiho-pedagogic) 
Nr. 
crt. Unitatea de curs  Codul unităţii 

de curs Credite Observaţii 

1.  Finanţele întreprinderilor 
agricole 

M.03.A.17 4  

2.  Bazele statului şi dreptului U.03.A.23 4  
3.  Ştiinţe filozofice U.03.A.24 4  
4.  Analiza rapoartelor financiare S.04.A.31 4  
5.  Contabilitate în comerţ M.04.A.33 4  

Total credite (A)  20 
Cap.6. Numărul de credite angajate: 

Numărul total de credite angajate prin prezentul contract este - 60, 
dintre care: 40 credite pentru cursuri obligatorii (O), 20 credite 
pentru cursuri opţionale (A). 

Cap.7. Alte precizări: 
Am luat cunoştinţă de prevederile Regulamentului. 

   _________________________ 
semnătura studentului (ei) 

Cap.8. Rezilierea contractului: 
Contractul nu poate fi modificat sau reziliat în timpul anului universitar. 

Prezentul contract a fost semnat la data 30.05.2014 şi a fost întocmit în 
două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

Certificare, consilierul facultăţii ________________ 
                                                                                                         semnătura 
 
      RECTOR _____________                           STUDENT (A) ______________ 
                              semnătura                   semnătura 
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Anexa 8 
 

CONTRACT 
PRIVIND EFECTUAREA STAGIULUI DE PRACTICĂ 

ÎN CADRUL PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE DE 
LICENŢĂ/MASTERAT 

Prezentul contract se încheie între: 

Universitatea Agrară de Stat din Moldova_____________________________ , 
denumită în continuare organizator de practică, reprezentată de Rector   

Întreprinderea ________________________ , denumită în continuare partener de 
practică, reprezentată de ______________________________________________   

(numele si funcţia) 
Student /masterand _______________________________, denumit în continuare 
practicant înscris în anul universitar _______ la Facultatea ___________________, 
specialitatea _______________________ grupa ___________________ 

Art. 1. Obiectul contractului 
Contractul stabileşte cadrul în care se organizează şi se desfăşoară stagiul de 
practică pentru consolidarea cunoştinţelor teoretice şi pentru formarea 
abilităţilor practicantului, în vederea aplicării acestora.  

Art. 2. Statutul practicantului 
Practicantul rămâne, pe toată durata stagiului de pregătire practică, student / 
masterand al Universităţii Agrare de Stat din Moldova. 

Art. 3. Durata şi perioada desfăşurării stagiului de practică 
3.1. Tipul Stagiului de practică _______________________________ 
3.2. Stagiului de practică va avea durata de _____________________ 

3.3. Perioada desfăşurării stagiului de practică este de la _____ (zi / lună / an) până la ___. 

Art. 4. Programul stagiului de practică 
Stagiul de practică are ca scop aplicarea în practică a cunoştinţelor teoretice 
acumulate de practicant. Întreprinderea oferă practicantului condiţii şi sarcini în 
funcţie de domeniu şi competenţele pe care practicantul trebuie să le obţină. 
Conţinutul stagiului de practică prezentat mai jos trebuie să fie definit în comun de 
către student responsabili de la instituţia de învăţământ şi de la întreprindere. 
 

Obiectivele stagiului de practică:  
• _______________________________________________________________; 
• _______________________________________________________________; 
• _______________________________________________________________; 
• _______________________________________________________________. 
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Programul stagiului de practică: 
1

a 
săptămână  

• _______________________________________________________________; 
• _______________________________________________________________; 
• _______________________________________________________________; 
• _______________________________________________________________; 
a 2

a  
şi a 3

a 
săptămână  

• _______________________________________________________________; 
• _______________________________________________________________; 
• _______________________________________________________________; 
•________________________________________________________________; 
a  4

a 
săptămână  

• _______________________________________________________________; 
• _______________________________________________________________; 
 

 
Art. 5. Persoane desemnate de organizatorul de practică şi partenerul de practică 
5.1.  Conducătorul de practică (persoana care va avea responsabilitatea de 

monitorizare a stagiului de practică  din partea partenerului de practică): 
Dl/Dna ___________________________________ 
Funcţia ___________________________________ 
Telefon _______________ Fax _______________ e-mail 
__________________________ 

5.2. Cadrul didactic responsabil cu monitorizarea stagiului de practică din partea 
UASM: 

Dl/Dna ___________________________________ 
Funcţia ___________________________________ 
Telefon _______________ Fax _______________ e-mail 
__________________________ 

Art. 6.  Plata si obligaţiile sociale 
Practicantul nu poate pretinde la un salariu din partea partenerului de practică, 
cu excepţia situaţiei în care practicantul are statut de angajat. 

Art. 7. Responsabilităţile practicantului 
7.1. Practicantul are obligaţia, ca pe durata derulării stagiului de practică, să 

respecte programul de lucru stabilit şi să execute activităţile specificate de 
conducător în conformitate cu programul de practică, în condiţiile respectării 
cadrului legal cu privire la volumul şi dificultatea acestora. 

7.2. Pe durata stagiului, practicantul respectă regulamentul de ordine interioară al 
partenerului de practică.  

7.3. Practicantul are obligaţia de a respecta normele de sănătate şi securitate în 
muncă, pe care le-a însuşit de la reprezentantul partenerului de practică înainte 
de începerea stagiului de practică. 
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7.4. Practicantul se angajează să nu folosească, în nici-un caz, informaţiile la care 
are acces în timpul stagiului despre partenerul de practică sau clienţii săi, 
pentru a le comunica unei terţe părţi sau pentru a le publica, chiar după 
terminarea stagiului, decât doar cu acordul respectivului partener de practică. 

 
Art. 8. Responsabilităţile partenerului de practică 
8.1. Partenerul de practică va stabili un conducător  pentru stagiul de practică, 

selectat dintre salariaţii proprii cu studii superioare. 
8.2. În cazul nerespectării de către practicant a obligaţiilor şi a regulamentului de 

ordine internă, conducătorul din partea întreprinderii va contacta responsabilul de 
practică din Universitate, pentru a decide privind aplicarea  sancţiunilor conform 
regulamentului de organizare şi funcţionare al universităţii/facultăţii. Conducă-
torul partenerului de practică îşi rezervă dreptul de a anula contractul, după ce, în 
prealabil, a ascultat punctul de vedere al practicantului şi al conducătorului de 
practică şi a înştiinţat administraţia facultăţii unde practicantul este înscris şi după 
primirea confirmării de primire a acestei informaţii. 

8.3. Înainte de începere a stagiului de practică, partenerul are obligaţiunea de a 
instrui practicantul cu privire la normele de sănătate şi securitate în muncă, în 
conformitate cu legislaţia în vigoare. Partenerul de practică va lua măsurile 
necesare pentru asigurarea sănătăţii şi securităţii în muncă a practicantului, 
precum şi pentru comunicarea regulilor de prevenire asupra riscurilor profesio-
nale. Partenerul de practică are obligaţia de a asigura practicantului accesul liber 
la serviciul medical al întreprinderii, pe durata derulării stagiului de practică. 

8.4. Partenerul de practică va pune la dispoziţia practicantului toate mijloacele nece-
sare pentru dobândirea competenţelor nominalizate în programul de practică. 

 
Art. 9. Obligaţiile organizatorului de practică poate (Universităţii) 
9.1. Se desemnează un cadru didactic responsabil pentru planificarea, organizarea şi 

supravegherea desfăşurării pregătirii practice. Cadrul didactic responsabil de prac-
tică, împreună cu conducătorul desemnat de partenerul de practică  concretizează 
sarcinile  practicantului în funcţie de specificul întreprinderii şi locului de muncă. 

9.2. În cazul în care derularea stagiului de practică nu este conformă cu angajamentele 
luate de către partenerul de practică în cadrul prezentului contract, conducătorul 
organizatorului de practică poate decide întreruperea stagiului de practică 
conform contractului, după informarea prealabilă a conducătorului partenerului de 
practică şi după primirea confirmării de primire a acestei informaţii. 

Art. 10. Evaluarea stagiului de pregătire practică prin credite transferabile 
Numărul de credite transferabile care vor fi obţinute în urma desfăşurării 
stagiului de practică este de _____________ECTS, fiind stabilite în planul 
de învăţământ. 

Art.11. Raportul privind stagiul de practică 
11.1. În timpul derulării stagiului de practică, conducătorul de la întreprindere 

împreună cu cadrul didactic vor evalua permanent nivelul competenţelor 
profesionale dobândite de practicant, cât şi comportamentul şi modalitatea de 
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integrare a acestuia în activitatea partenerului de practică (disciplină, punc-
tualitate, responsabilitate în rezolvarea sarcinilor, respectarea regulamentului 
de ordine interioară al întreprinderii etc.). 

11.2. La finele stagiului de practică, conducătorul de la întreprindere alcătuieşte un 
aviz  în baza evaluării nivelului de dobândire a competenţelor de către 
practicant şi îi acordă un calificativ. Rezultatul acestei evaluări va sta la baza 
notării practicantului în cadrul examenului de evaluare.  

11.3. Periodic şi după încheierea stagiului de practică, practicantul va prezenta 
conducătorului de practică Caietul stagiului de practică completat în cores-
pundere cu cerinţele specificate.  

11.4. Evaluarea competenţelor dobândite de student în timpul stagiului de practică se 
face prin examen, de către comisia de evaluare a stagiilor de  practică, desem-
nate la nivelul fiecărei catedre. Examenul se desfăşoară,  de regulă, în săptămâna 
următoare după expirarea termenului oficial al stagiului, dacă practica s-a  
desfăşurat pe parcursul anului universitar. În cadrul examenului vor fi evaluate: 
raportul de practică, prezentarea orală a raportului; produsele/machetele reali-
zate, alte elaborări privind sarcinile individuale soluţionate în cadrul stagiului, 
avizul şi aprecierea conducătorului de la întreprindere. 

 
Art.12. Sănătatea şi securitatea în  muncă. 
12.1. Partenerul de practică are obligaţia să respecte prevederile legale cu privire la 

sănătatea şi securitatea în muncă  a practicatului pe durata stagiului de practică. 
12.2. Practicantului i se asigură protecţie socială conform legislaţiei în vigoare. 
12.3. În cazul unui accident suportat de către  practicant, fie în cursul lucrului, fie 

în timpul deplasării la lucru, partenerul de practică se angajează să înştiinţeze 
asiguratorul cu privire la accidentul care a avut loc. 

 Art.13. Prevederi finale 
13.1. Prezentul contract poate fi modificat numai cu consimţământul tutore părţilor, 

modificările consemnându-se într-un proces verbal anexat la contract. 
13.2. Litigiile apărute între părţile contractante vor fi soluţionate pe cale amiabilă, 

în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
13.3. Prezentul contract intră în vigoare din momentul semnării de către părţi şi 

este valabil până la executarea de către părţi a obligaţiilor ce le revin în baza 
prezentului contract. 

13.4.  Prezentul contract este întocmit în trei exemplare la data: 
___________________(zi/lună/an) 

  
ADRESELE  JURIDICE  ŞI  SEMNĂTURILE  REPREZENTANŢILOR: 

 
Universitatea: ________________   Întreprinderea: ___________________  
 ________________________________    _______________________________  
Rector ____________________________  Director ________________________  
 
Student: ________________________  
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 ANEXA 9 
Convenţie - cadru de parteneriat 

Universitatea Agrară de Stat din Moldova (în continuare UASM), reprezentată 
prin rector _______________________________ şi Întreprinderea (organizaţia) 
_____________________ reprezentată prin _______________________________ 
denumite în continuare Părţi, luând în consideraţie că realizarea instruirii şi 
consolidării potenţialului de cadre din domeniul agrar de înaltă calificare este 
problema-cheie privind asigurarea avansărilor economice ale întreprinderii şi 
ţinându-se cont că UASM: 

• este unica instituţie de învăţământ superior agricol acreditată din repub-
lică/Republica Moldova; 

• dispune de un potenţial academic valoros şi de un conţinut formativ uni-
versitar orientat spre cerinţele pieţei muncii; 

• se află în proces de integrare în comunitatea universitară internaţională în 
scopul armonizării calificărilor şi recunoaşterii actelor de studii, iar 
întreprinderea:     

• urmăreşte extinderea ariei activităţilor sale în mediul economic şi creşterea continuă 
a potenţialului de producere cu obţinerea beneficiului financiar şi material; 

• conştientizează necesitatea utilizării potenţialului universităţii în scopul 
consolidării potenţialului de cadre competente, apte să genereze inovaţii şi 
tehnologii avansate contribuind la asigurarea concurenţei întreprinderii pe 
piaţa economică internă şi externă, au convenit asupra încheierii prezentei 
Convenţii-cadru de parteneriat (în continuare Convenţia-cadru), care 
constituie cadrul general pe baza căruia se vor încheia contracte adiţionale 
de colaborare pentru activităţi specifice.  

Art.1 Obiectul Convenţiei-cadru îl reprezintă stabilirea unui parteneriat reciproc 
avantajos între Părţi în scopul ajustării procesului de formare profesională a specialiştilor 
la necesităţile întreprinderii în cadre inginereşti competente şi acordării asistenţei 
ştiinţifico-consultative privind  promovarea activităţilor economice ale întreprinderii. 
Art. 2 Părţile se angajează asupra celor ce urmează: 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova :  

• Va furniza permanent întreprinderii informaţie privind activitatea univer-
sitară, inclusiv conţinuturile studiilor, denumirea titlurilor, care pot fi obţi-
nute la universitate, regulile de admitere a tineretului  şi desfăşurarea 
procesului de studii şi de cercetare ştiinţifică; 

• Va asigura instruirea specialiştilor din rândul persoanelor delegate la studii 
de către întreprindere cu acordarea, în modul stabilit de organele abilitate, a 
unor facilităţi la înmatricularea acestora; 

• Va moderniza planurile şi programele de studii conform cerinţelor înaintate 
de către întreprindere, ţinându-se cont de perspectiva dezvoltării agriculturii 
şi tehnologiilor moderne în domeniul respectiv de activitate; 

• Va organiza elaborarea de către studenţi a proiectelor/tezelor de licenţă, de 
master şi de doctorat pe tematica reală propusă de către întreprindere; 
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• Va desfăşura cercetări ştiinţifice conform solicitărilor întreprinderii cu parti-
ciparea, după caz, la implementarea ulterioară a acestora la întreprindere; 

• Va asigura formarea profesională continuă a specialiştilor (perfecţionarea şi 
recalificarea cadrelor) de la întreprindere; 

• Va acorda, prin intermediul catedrelor de specialitate ale universităţii, 
asistenţă consultativă privind procesul inovaţional şi transferurile tehnolo-
gice posibile în cadrul întreprinderii; 

• Va crea condiţii privind implicarea specialiştilor din întreprindere la ţinerea 
lecţiilor şi petrecerea lucrărilor practice în cadrul UASM; 

• Va înainta propuneri întreprinderii privind petrecerea de către studenţi a sta-
giilor de practică, va asigura remunerarea conducătorilor de practică de la între-
prindere şi supravegherea sistematică a procesului de stagiere a studenţilor; 

• Va recomanda, la solicitarea întreprinderii, absolvenţi ai universităţii pentru 
plasarea posibilă a acestora în câmpul muncii, inclusiv prin participarea 
întreprinderii la Târgurile locurilor de muncă vacante, organizate permanent 
de către universitate pentru selectarea şi angajarea la lucru a absolvenţilor;   

• Va organiza, cu participarea specialiştilor întreprinderii, mese rotunde cu 
genericul familiarizării studenţilor şi profesorilor cu realităţile activităţii acestora, 
cu posibilităţi de stagiere a studenţilor şi de angajare la lucru după absolvire; 

• Va examina necesităţile universităţii şi va înainta propuneri de creare la 
întreprindere a filialelor  catedrelor de specialitate, laboratoarelor de 
cercetări ştiinţifice şi a birourilor de proiectare comune; 

• Va utiliza şi nu va divulga informaţia specială declarată de către întreprin-
dere ca fiind confidenţială; 

• Va asigura, cu titlu gratuit, spaţiul respectiv privind organizarea pentru 
studenţi şi corpul profesoral didactic a expoziţiilor tematice (prezentărilor), 
care ar reflecta activităţile de bază ale  întreprinderii. 

 
Întreprinderea____________________________________________________:  

• Va susţine crearea la universitate a bazei informaţionale despre întreprin-
dere prin furnizarea  materialelor publicitare în scopul familiarizării corpu-
lui profesoral şi a studenţilor cu privire la activitatea întreprinderii, inclusiv 
prin plasarea informaţiei pe portalul web al universităţii  şi pe panourile 
informaţionale plasate la facultăţile sau catedrele de profil interesate; 

• Va  beneficia de suportul universităţii privind soluţionarea problemelor tehnice 
şi economice curente şi de perspectivă (cercetare, proiectare, investigare) prin 
implicarea la soluţionarea acestora a corpului profesoral – didactic, a poten-
ţialului ştiinţific şi a studenţilor, inclusiv în perioada stagiilor de practică; 

• Va avea posibilitatea de a delega în modul stabilit salariaţii  întreprinderii la 
studii şi la cursurile de perfecţionare (recalificare) la specialităţile interesate; 

• Va suporta, după caz,  cheltuielile legate de organizarea unor cursuri de ins-
truire speciale cu studenţii  selectaţi de către întreprindere pentru angajarea 
ulterioară a acestora la lucru;  
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• Va selecta şi va încheia benevol, în modul stabilit, contracte individuale cu 
studenţii privind instruirea şi angajarea acestora la lucru după absolvirea 
universităţii;  

• Va înainta universităţii, reieşind din necesităţi, propuneri privind perfec-
ţionarea programelor de studii la specialităţile interesate şi tematica proiec-
telor/tezelor de licenţă ale studenţilor, tematica tezelor de master şi doctorat 
- cu caracter de implementare reală; 

• Va  permite, la propunerea universităţii, petrecerea de către studenţi a sta-
giilor de practică, utilizând, după caz, potenţialul creativ şi de muncă al 
stagiarilor, supraveghind şi validând activitatea acestora;   

• Va avea posibilitatea de a selecta studenţi de la specialităţile interesate 
pentru eventuala angajare a acestora după absolvire, inclusiv prin participa-
rea la Târgurile locurilor de muncă organizate de către universitate şi prin 
plasarea locurilor de muncă vacante pe portalul web al universităţii; 

• Va examina, la solicitarea universităţii, posibilităţile de organizare în cadrul 
întreprinderii a filialei catedrei respective de profil sau a unui laborator de 
cercetări ştiinţifice, birou de proiectare; 

• Va permite, în baza intereselor comune, stagierea cadrelor didactice ale 
universităţii în subdiviziunile întreprinderii;   

• Va beneficia de suportul universităţii la organizarea expoziţiilor (prezentă-
rilor) cu genericul familiarizării publicului universitar privind activitatea 
întreprinderii, inclusiv cu comercializarea produselor şi serviciilor sale;   

• Va participa benevol, în măsura posibilităţilor, la consolidarea bazei tehnico-mate-
riale a Universităţii prin  transmiterea utilajelor sau prin acţiuni de sponsorizare; 

• Va permite efectuarea excursiilor, vizitelor organizate ale studenţilor uni-
versităţii în scopul familiarizării acestora cu procesul de producere şi 
activitatea întreprinderii în ansamblu;  

 
Art. 3  Dispoziţii finale 
• Relaţiile dintre Părţi vor fi guvernate de principiul echităţii, bunei voinţe şi 

dezvoltării relaţiilor de colaborare durabilă. 
• Prezenta Convenţie-cadru se întocmeşte  pe un termen de 5 ani, prelungirea 

ei realizându-se prin consensul Părţilor. 
• Modificările şi completările în prezenta Convenţie–cadru  se vor efectua la 

cererea oricărei Părţi cu acceptul celeilalte. 
• Eventualele litigii între Parţi vor fi soluţionate pe cale amiabilă. 
• În cazul reorganizării, schimbării locului de reşedinţă, a numerelor de  

telefon, fax sau a altor date prezentate în Convenţia–cadru, Partea respec-
tivă este obligată să informeze cealaltă Parte despre schimbările respective 
pe parcursul a 3 zile calendaristice din momentul schimbărilor efectuate. 

Art.4 Convenţia-cadru este redactată în două exemplare originale, câte unul 
pentru fiecare Parte şi devine activă din momentul semnării ei de către Părţi. 
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Universitatea: ________________   Întreprinderea: ___________________  
 ________________________________    _______________________________  
Rector ____________________________  Director ________________________  
“_____“ _______________ 200__        “_____“ ______________ 200__ 
 
 
 
Persoane de contact:  
Universitatea: ____________________________________________________  
Întreprinderea: ___________________________________________________  
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