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P R E F A Ţ Ă 
 
 
Restructurarea şi dezvoltarea agriculturii, bazată pe proprietatea privată şi 

economia de piaţă, impun transformări radicale ale sistemului de învăţămînt 
agronomic superior. Acestea trebuie efectuate în contextul Procesului de la Bologna 
la care ţara noastră a aderat în anul 2005. 

Racordarea învăţămîntului agronomic superior la cerinţele Procesului de la 
Bologna înseamnă: organizarea instruirii universitare în două cicluri; implementarea 
sistemului european de credite transferabile (ECTS); adaptarea unui sistem de 
diplome uşor de comparat şi de recunoscut prin implementarea în toate universităţile 
aceluiaşi supliment la diplomă; asigurarea mobilităţii academice; implicarea 
studenţilor în procesul de guvernare universitară; promovarea managementului 
efectiv al calităţii etc. 

Începând cu anul universitar 2005/2006 în UASM, ca şi în celelalte universităţi 
din Republica Moldova, a fost implementat sistemul de învăţămînt bazat pe două 
cicluri. Durata ciclului unu la majoritatea specialităţilor este de 4 ani, iar la specia-
lităţile economice, ecologice şi turism - 3 ani. Durata ciclului doi este de 1 şi res-
pectiv 2 ani. 

În anul universitar 2001/2002 UASM, cu titlul de pionierat pentru învăţământul 
superior din ţară, a implementat sistemul ECTS, care contribuie la mobilitatea stu-
denţilor, echivalarea diplomelor şi a perioadelor de studii efectuate în diferite centre 
universitare etc. 

Suplimentul la diplomă, o altă cerinţă a Procesului Bologna, a fost elaborat în 
conformitate cu recomandările UNESCO - CEPES şi se înmânează fiecărui absol-
vent, începând cu anul 2006. 

O atenţie deosebită se acordă implicării studenţilor în procesul de guvernare 
universitară. Studenţii sînt membri ai Senatului universitar, ai Consiliilor facultăţilor - 
organe supreme de conducere în UASM. De asemenea, activează în universitate 
Senatul studenţesc şi Consiliile studenţeşti ale facultăţilor. Studenţii prin organul lor 
Consiliul căminului coordonează funcţionarea acestora. 

Pentru asigurarea calităţii învăţămîntului, care se consideră inima învăţămîntului 
european, în UASM au fost formate comitete interne şi externe a calităţii. Ultimele, 
formate pentru prima dată în învăţămîntul superior din ţară, având în componenţa sa 
specialişti de prestigiu din producţie, contribuie semnificativ la ridicarea nivelului de 
pregătire a specialiştilor. 



 4 

Tot în contextul racordării învăţămîntului universitar la exigenţele Procesului 
Bologna, în anul 2007, a fost elaborat, în conformitate cu recomandările Ghidului 
ECTS – 2005,  Catalogul cursurilor universitare, în care a fost prezentată informaţia 
cu privire la programele de licenţă oferite de către UASM. 
         Ca o continuitate a acestei activităţi, în anul 2008 a fost prezentată descrierea 
programului de studii superioare integrate pe domeniul general de studii 64 – 
medicină veterinară, care a inclus şi descrierea tuturor unităţilor de curs (modulelor). 
          Apariţia acestei lucrări este consecinţa implementării de către UASM, în 
premieră pentru Republica Moldova, a  noilor prevederi stipulate de  Ghidul ECTS – 
2009. Astfel, pe lângă modulele de discipline fundamentale, de formare a abilităţilor 
şi competenţilor generale de orientare socio-umanistă şi de specialitate, a modulelor 
de discipline obligatorii, opţionale şi facultative (care oferă studentului posibilitatea 
să-şi aleagă traseul său educaţional) aici, suplimentar mai sunt prezentate descrierile 
următoarelor aspecte: nivelul de calificare; condiţiile speciale de admitere; aranja-
mentele speciale de recunoaştere a instruirii anterioare; cerinţele şi regulamentele 
calificării; profilul programului; rezultatele cheie ale instruirii; profilurile de angajare 
a absolvenţilor cu exemplificarea lor; diagrama structurală a programului cu indicarea 
creditelor la învăţământ cu frecvenţă redusă; regulamentul de examinare, evaluare şi 
notare; cerinţele de absolvire; forma de instruire şi administratorul de program. 
            Prin elaborarea acestor Programe de licenţă UASM mai face un pas spre 
integrarea europeană a învăţămîntului agronomic superior. Sperăm că această lucrare 
să fie un ghid preţios pentru studenţi şi profesori. 

 
 

Rectorul Universităţii Agrare de Stat din Moldova, 
membru - corespondent al AŞM, profesor universitar, 

 
Gh.CIMPOIEŞ 
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Programul  611.1 – SELECŢIA ŞI GENETICA CULTURILOR 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 studii: 

- liceale (bacalaureat); 
- medii de specialitate; 
- superioare (de licenţă). 
 

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 -  selecţia şi 

genetica culturilor agricole; 
- demonstrează capacitatea de a argumenta şi a soluţiona problemele din domeniul 

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

genetica culturilor agricole, precum şi de a-şi expune raţionamentele în baza aspec-
telor 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. 

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

- utilizează tehnicii moderne în procesul de ameliorare şi aparatajului modern în 
studiile citogenetice şi biotehnologice; 

- analizează factorii ecologici care influenţează diferite aspecte ale producţiei fito-
tehnice;  

- alcătuieşte  şi realizează programul de producţie, planul de afaceri; 
- stabileşte sortimentul raţional de soiuri şi hibrizi a culturilor agricole în condiţii 

pedoclimaterice concrete; 
- efectuează experienţe în condiţii de câmp şi laborator a materialului experimental;   
- organizează recoltarea, condiţionarea, certificarea şi comercializarea producţiei fito-

tehnice, inclusiv a materialului semincer şi săditor; 
- planifică şi organizează măsuri ecologice şi de producţie a mediului ambiant în unităţi 

de ramură; 
         Programul  include 63 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 – selecţia şi genetica culturilor agricole; 

2. de formare a abilităţilor şi competenţelor generale – G - (16 credite, 4 unităţi de 
curs); de orientare socio-umanistă – U - (26 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 – selecţia şi genetica culturilor agricole 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 - (139 credite, 41 unităţi de curs  inclusiv: 
opţionale – A - 53 credite, 26 unităţi de curs; 4 stagii de practică,  32 credite) - realizează 
obiective formative, asigură asimilarea de cunoştinţe la nivel ştiinţific şi creator con-
temporan, orientate spre formarea identităţii profesionale a studentului. 

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

 
Accesul la studii de viitor – Deţinătorii diplomei de licenţă în domeniul  selecţiei şi geneticii 
culturilor de câmp pot: 

- urma studiile de masterat; 
- urma un alt program de licenţă; 
- avea oportunităţi de a studia pe parcursul întregii vieţi ( L.L.L. ). 
 

Diagrama structurală a  programului cu indicarea creditelor  
Anul 1  

Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

F.01.O.01 Matematica şi statistica biologică 4 
F.01.O.02 Biofizica şi agrometeorologie 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 Elemente de cultură universală şi naţională 4 
F.02.O.08 Biochimie 4 
F.02.O.09 Botanica 6 
F.02.O.10 Microbiologie 3 
F.02.O.11 Topografie 3 
S.02.O.12 Maşini agricole 6 
G.02.O.13 Psihologia comunicării 4 
G.02.O.14 Limbi străine - 2 4 
 total  60 
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Anul 2 

Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

F.03.O.15 Pedologie 4 
F.03.O.16 Citogenetică 4 
F.03.O.17 Ecologia şi protecţia mediului 4 
U.03.O.18 Bazele statului, dreptului şi legislaţiei muncii 4 
U.03.O.19 Ştiinţe filozofice 4 
S.03.A.20 Protecţia plantelor 
S.03.A.21 Ecotoxicologia 6 

S.03.A.22 Metodele de cercetare în genetică şi ameliorare 
S.03.A.23 Standardizare şi metrologie 4 

F.04.O.24 Fiziologia plantelor 6 
S.04.O.25 Economia agrară 4 
S.04.O.26 Agrotehnica 4 
F.04.O.27 Genetica generală  6 
S.04.A.28 Biochimie vegetală 
S.04.A.29 Ontogenetica 4 

S.04.A.30 Elemente de genetică cantitativă 
S.04.A.31 Evaluarea şi conservarea resurselor genetice vegetale 

3 

S.04.O.32 Practica didactică 1 3 
 total  60 

 
 

Anul 3 

Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

S.05.O.33 Fitotehnie 6 
S.05.O.34 Contabilitate şi gestiune economică 3 
S.05.O.35 Marketing 3 
U.05.O.36 Etică profesională 4 
S.05.O.37 Ameliorarea generală a plantelor 6 
S.05.A.38  Agrochimie 
S.05.A.39 Cartarea agrochimică a solului 4 

S.05.A.40 Biotehnologii în fitotehnie 
S.05.A.41 Fertilizarea culturilor agricole în mediul protejat 4 

U.06.O.42 Bazele micro–şi macroeconomiei 4 
S.05.O.43 Ameliorare specială a plantelor de câmp 6 
S.06.A.44 Imunogenetica 
S.06.A.45 Micropropagarea in vitro 2 

S.06.A.46 Radiobiologie în ameliorare 
S.06.A.47 Agricultura ecologică 2 

S.06.O.48 Practică didactică 2 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.O.50 Managment 6 
S.07.A.51 Tehnologii horticole 
S.07.A.52 Particularităţile agrotehnicii pe versanţi 

6 

S.07.A.53 Producerea seminţelor 
S.07.A.54 Studiul seminţelor 

6 

S.07.A.55 Evoluţionismul 
S.07.A.56 Apicultura 

2 

S.07.A.57 Ameliorarea şi genetica animalelor domestice 
S.07.A.58 Organisme genetic modificate şi bio-securitatea 4 

U.08.O.59 Integrare economică europeană 6 
S.08.A.60 Tehnologia prelucrării şi păstrării producţiei agricole 
S.08.A.61 Genetica microorganismelor 6 

S.08.O.62 Ameliorarea specială a plantelor horticole 6  
S.08.O.63 Practica de licenţă 7 
  Examen de licenţă 5 
 total  60 

 
Total program de studii                                        240  

 
 
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 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. În anul universitar 2010-
2011 probele vor fi la: disciplina fundamentală – genetica generală; disciplina de 
specialitate -  ameliorarea generală a plantelor. 
       Teza de licenţă constituie o investigaţie sistematică din domeniul selecţia şi genetică 
culturilor agricole, 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; 
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-  să implementeze metodele de analiză critică şi de dezvoltare a teoriilor; 
- să aprecieze calitatea unei activităţi de cercetare din domeniul de formare 

profesională – selecţie şi genetica culturilor 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 univer-
sităţii. În anul universitar 2010-2011 probele se susţin oral. Subiectele sunt aduse la cunoş-
tinţa studenţilor cu o lună înaintea susţinerii primei probe. 

   Susţinerea tezei de licenţă are loc în şedinţa deschisă a comisiei pentru examenul de li-
cenţă. 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 V. Burdujan. 
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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 studii: 

- liceale (bacalaureat); 
- medii de specialitate; 
- superioare (de licenţă). 
 

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 agrono-

miei, 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. 

 
Profilul programului – Agricultură. 

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

- analizează factorii ecologici care influenţează diferite aspecte ale producţiei fitotehnice;  
- alcătuieşte  şi realizează programul de producţie, planul de afaceri; 
- organizează  şi dirijează unităţile de producţie agricolă;  
- utilizează tehnologiile noi de producere şi păstrare a producţiei fitotehnice; 
- organizează recoltarea, condiţionarea, certificarea şi comercializarea producţiei 

fitotehnice; 
- planifică şi organizează măsuri ecologice şi de protecţie a mediului ambiant în unităţi 

de ramură; 
         Programul  include 67 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 – agronomie; 

2. de formare a abilităţilor şi competenţelor generale – G - (16 credite, 4 unităţi de curs); 
de orientare socio-umanistă – U - (26 credite, 6 unităţi de curs) -  cultivarea la viitorul 
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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 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 - (145 credite, 46 unităţi de curs  inclusiv: opţionale – 
A - 75 credite, 34 unităţi de curs; 4 stagii de practică,  32 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 agronomie va fi 
apt să activeze pe următoarele direcţii profesionale: 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 biologică 4 
F.01.O.02 Biofizica şi agrometeorologie 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 Elemente de cultură universală şi naţională 4 
F.02.O.08 Biochimie 4 
F.02.O.09 Botanica 6 
F.02.O.10 Microbiologie 3 
F.02.O.11 Topografie 3 
S.02.O.12 Maşini agricole 6 
G.02.O.13 Psihologia comunicării 4 
G.02.O.14 Limbi străine - 2 4 
 total  60 
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Anul 2 

Codul Denumirea unităţii de curs  (modulului) Credite 
ECTS 

F.03.O.15 Pedologie 4 
F.03.O.16 Genetică 4 
F.03.O.17 Ecologia şi protecţia mediului 4 
U.03.O.18 Bazele statului, dreptului şi legislaţiei muncii 4 
U.03.O.19 Ştiinţe filozofice 4 
S.03.A.20 Fitopatologie 
S.03.A.21 Imunogenetica 6 

S.03.A.22 Eroziunea solului 
S.03.A.23 Resursele funciare şi estimarea lor 4 

F.04.O.24 Fiziologia plantelor 6 
S.04.O.25 Economia agrară 4 
S.04.O.26 Agrotehnica 6 
S.04.A.27 Entomologie 
S.04.A.28 Ecotoxicologie 6 

S.04.A.29 Tehnica experimentală 
S.04.A.30 Standardizare şi metrologie 3 

S.04.A.31 Apicultura 
S.04.A.32 Erbologia aplicată 2 

S.04.O.33 Practica didactică 1 3 
 total  60 

 
Anul 3 

Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

S.05.O.34 Fitotehnie 6 
S.05.O.35 Contabilitate şi gestiune economică 3 
S.05.O.36 Marketing 3 
S.05.O.37 Etică profesională 4 
S.05.A.38 Ameliorarea plantelor 
S.05.A.39 Conservarea resurselor genetice vegetale 6 

S.05.A.40 Agrochimie 
S.05.A.41 Cartarea agrochmică a solului 6 

S.05.A.42 Biotehnologii în fitotehnie 
S.05.A.43 Consultate agricolă 2 

U.06.O.44 Bazele micro–şi macroeconomiei 4 
S.06.A.45 Programarea producţiei fitotehnice 
S.06.A.46 Irigarea culturilor 6 

S.06.A.47 Agricultura ecologică 
S.06.A.48 Îmbunătăţiri funciare 2 

S.06.A.49 Cultura pajiştilor 
S.06.A.50 Monitoringul ecologic 2 

S.06.O.51 Practică didactică 2 16 
 total  60 
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Anul 4 
 

Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

S.07.O.52 Practică de producţie 6 
S.07.O.53 Managment 6 
S.07.A.54 Legumicultura 
S.07.A.55 Agrotehnica diferenţiată 

4 

S.07.A.56 Pomicultură 
S.07.A.57 Silvicultură 

6 

S.07.A.58 Viticultură 
S.07.A.59 Plante medicinale 

4 

S.07.A.60 Zootehnie 
S.07.A.61 Protecţia integrată a plantelor 4 

U:08.O.62 Integrare economică europeană 4 
S.08.A.63 Tehnologia prelucrării şi păstrării producţiei agricole 
S.08.A.64 Oeonologie 6 

S.08.A.65 Producerea de seminţe 
S.08.A.66 Studiul seminţelor 6 

S.08.O.67 Practica de licenţă 7 
  Examen de licenţă 5 
 total  60 

                             Total program de studii                                         240 
 
 
 
 

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

 
Anul 1  

 

Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

Matematica şi statistica biologică 4 
Biofizica şi agrometeorologie 6 
Limbi străine -1 4 
Chimie generală 4 
Informatica 4 
Elemente de cultură universală şi naţională 4 
Biochimie 4 
Botanica 6 
Microbiologie 3 
Topografie 3 
Limbi străine - 2 4 
total  46 
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Anul 2 
 

Denumirea unităţii de curs  (modulului) Credite 
ECTS 

Pedologie 4 
Genetică 4 
Ecologia şi protecţia mediului 4 
Bazele statului, dreptului şi legislaţiei muncii 4 
Fitopatologie 
Imunogenetica 6 

Eroziunea solului 
Resursele funciare şi estimarea lor 4 

Fiziologia plantelor 6 
Tractoare şi automobile 4 
Maşini agricole 6 
Psihologia comunicării 4 
total  46 

 
 

Anul 3 
 

Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

Ştiinţe filozofice 4 
Fitotehnie 6 
Economia agrară 4 
Agrotehnica 6 
Entomologie 
Ecotoxicologie 6 

Tehnica experimentală 
Standardizare şi metrologie 3 

Apicultura 
Erbologia aplicată 2 

Contabilitate şi gestiune economică 3 
Marketing 3 
Etică profesională 4 
total  41 
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Anul 4 
 

Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

Ameliorarea plantelor 
Conservarea resurselor genetice vegetale 6 

Agrochimie 
Cartarea agrochmică a solului 6 

Biotehnologii în fitotehnie 
Consultate agricolă 2 

Bazele micro –şi macroeconomiei 4 
Programarea producţiei fitotehnice 

Irigarea culturilor 6 

Agricultura ecologică 
Îmbunătăţiri funciare 2 

Cultura pajiştilor 
Monitoringul ecologic 2 

Managment 6 
Legumicultura 

Agrotehnica diferenţiată 
4 

total 38 
 

Anul 5 
 

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  
 
 
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; 
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- 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. În anul universitar 
2010-2011 probele vor fi la: disciplina fundamentală – fiziologia plantelor; disciplina de 
specialitate -  fitotehnie. 
       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 profe-

sională – 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. În anul universitar 2010-2011 probele se susţin oral. 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. Burdujan. 
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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 studii: 

- liceale (bacalaureat); 
- medii de specialitate; 
- superioare (de licenţă). 

 
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. 

 
Profilul programului – Ştiinţe ale naturii. 
 
Rezultatele cheie ale instruirii – Programul oferit permite  obţinerea de către student a 
următoarelor competenţe:  

- analizează factorii ecologici care influenţează diferite aspecte ale producţiei 
fitotehnice; 

- planifică şi organizează măsuri ecologice şi de protecţie a mediului ambiant în unităţi 
de ramură; 

- interpretează metodologia producerii ecologic pure, introducerii tehnologiilor 
nonpoluante şi a managementului ecologic la întreprinderi; 

- aplică tratatele şi standardele ecologice internaţionale şi naţionale. 
         Programul  include 50 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 - (12 credite, 3 unităţi de curs); 
de orientare socio-umanistă – U - (24 credite, 5 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 – 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 societate liberă şi să se poată 
adapta operativ şi eficient la modificările ce au loc în societate; 
3. de orientare spre specializare – S - (91 credite, 31 unităţi de curs  inclusiv: opţionale – 
A - 47 credite, 22 unităţi de curs; 3 stagii de practică,  20 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 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 învăţământul 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 biologică 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 Elemente de cultură universală şi naţională 4 
F.02.O.08 Ecologia generală 6 
F.02.O.09 Biochimie 4 
F.02.O.10 Biofizica şi agrometeorologie 4 
F.02.O.11 Microbiologie 4 
F.02.O.12 Fiziologia plantelor 4 
S.02.O.13 Mecanizarea agriculturii 4 
G.02.O.14 Limbi străine - 2 4 
 total  60 
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Anul 2 

Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

F.03.O.15 Ecopedologie 4 
F.03.O.16 Genetică 4 
U.03.O.17 Bazele statului, dreptului şi legislaţiei muncii 4 
S.03.O.18 Ştiinţe filozofice 4 
S.03.A.19 Protecţia mediului 
S.03.A.20 Sisteme ecologice: structuri şi funcţii 6 

S.03.A.21 Agricultura ecologică 
S.03.A.22 Erbologia aplicată 4 

S.03.A.23 Ecotoxicologie 
S.03.A.24 Cartarea ecologică 4 

S.04.A.25 Protecţia ecologică 
S.04.A.26 Gestionarea deşeurilor 4 

S.04.O.27 Economia agrară 4 
S.04.A.28 Ecologie numerică 
S.04.A.29 Aparataj şi tehnologii pentru controlul mediului 

4 

S.04.O.30 Bazele micro-şi macroeconomiei 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.O.34 Contabilitate şi gestiune economică 3 
S.05.O.35 Marketing 3 
S.05.A.36 Tehnologii horticole 
S.05.A.37 Cultura pajiştilor şi fâneţelor ecologice 4 

S.05.A.38 Tehnologia prelucrării şi păstrării producţiei agricole 
S.05.A.39 Organisme modificate genetic şi biosecurutatea 4 

S.05.A.40 Analiza calitativă a apei, aerului şi solului 
S.05.A.41 Biodiversitatea şi conservarea resurselor naturale  6 

S.05.A.42 Plante medicinale 
S.05.A.43 Apicultură 2 

U.05.O.44 Integrare economică europeană 6 
S.06.O.45 Monitoringul ecologic 6 
S.06.A.46 Analiza calitativă a produselor agricole 
S.06.A.47 Managementul resurselor naturale 6 

S.06.A.48 Silvicultură şi produse ale păduri 
S.06.A.49 Tehnologia creşterii animalelor 3 

S.06.O.50 Practica de licenţă 4 
 Examen de licenţă 5 
 total  60 

Total program de studii                                                                    180  
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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 

Biologia generală 6 
Matematica şi statistica biologică 4 
Botanica cu bazele geobotanicii 4 
Limbi străine -1 4 
Chimie generală 4 
Informatica 4 
Elemente de cultură universală şi naţională 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 
Fiziologia plantelor 4 
Mecanizarea agriculturii 4 
Ecopedologie 4 
Genetică 4 
Bazele statului, dreptului şi legislaţiei muncii 4 
Protecţia mediului 
Sisteme ecologice: structuri şi funcţii 6 

Agricultura ecologică 
Erbologia aplicată 4 

Ecotoxicologie 
Cartarea ecologică 4 

total  40 
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Anul 3 
 

Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

Ştiinţe filozofice 4 
Protecţia ecologică 
Gestionarea deşeurilor 4 

Economia agrară 4 
Ecologie numerică 
Aparataj şi tehnologii pentru controlul mediului 

4 

Bazele micro-şi macroeconomiei 4 
Tehnologii în fitotehnie 6 
Contabilitate şi gestiune economică 3 
Marketing 3 
Tehnologii horticole 
Cultura pajiştilor şi fâneţelor ecologice 4 

Tehnologia prelucrării şi păstrării producţiei agricole 
Organisme modificate genetic şi biosecurutatea 4 

total  40 
 
 
 

Anul 4 
 

Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

Analiza calitativă a apei, aerului şi solului 
Biodiversitatea şi conservarea resurselor naturale  6 

Plante medicinale 
Apicultură 2 

Integrare economică europeană 6 
Monitoringul ecologic 6 
Analiza calitativă a produselor agricole 
Managementul resurselor naturale 6 

Silvicultură şi produse ale păduri 
Tehnologia creşterii animalelor 3 

Competenţe practice 20 
Examen de licenţă 5 
total  54 

 Total program de studii                                                        180 
 
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; 
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- 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. În anul universitar 2010-
2011 probele vor fi la: disciplina fundamentală – ecopedologie ; disciplina de specialitate – 
monitoringul ecologic. 
       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 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. În anul universitar 2010-2011 probele se susţin oral. 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. Burdujan 
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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 studii: 

- liceale (bacalaureat); 
- medii de specialitate; 
- superioare (de licenţă). 

 
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 

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

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 no-specialişti; 

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

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

- Analiza factorilor biotici şi abiotici care influenţează dezvoltarea bolilor şi dăunătorilor; 
- Depistarea şi lichidarea focarelor obiectelor de carantină; 
- Prognozarea dezvoltării organismelor nocive în cultura plantelor agricole; 
- 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; 
- 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; 

         Programul  include 73 unităţi de curs, grupate în următoarele componente: 
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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, 4 unităţi de curs); 
De orientare socio-umanistă – U - (26 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 – 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 - (133 credite, 50 unităţi de curs  inclusiv: opţionale 
– A - 79 credite, 42 unităţi de curs; 4 stagii de practică,  32 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 protecţia plantelor va fi apt să activeze pe următoarele direcţii profesionale: 
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 consulting; gospodării 
fermiere şi ţărăneşti: ocupând funcţiile conform Clasificatorului Ocupaţiilor în vigoare.  
 
Accesul la studii de viitor – Deţinătorii diplomei de licenţă în domeniul  protecţiei plantelor 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 Matematică  şi statistică 4 
F.01.O.02 Biofizică şi agrometeorologie 6 
F.01.O.03 Chimie generală 4 
G.01.O.04 Informatică 4 
G.01.O.05 Limbi moderne I 4 
U.01.O.06 Elemente de cultură universală şi naţională  4 
S.01.O.07 Tractoare şi automobile 4 
F.02.O.08 Biochimie 4 
F.02.O.09 Botanică 6 
F.02.O.10 Microbiologia fitopatogenilor 3 
F.02.O.11 Zoologie agricolă 3 
G.02.O.12 Limbi moderne II 4 
G.02.O.13 Psihologia comunicării 4 
S.02.O.14 Maşini agricole 6 
 total 60 
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Anul 2 
 

Codul         Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite ECTS 
F.03.O.15 Genetică 4 
F.03.O.16 Pedologie 4 
F.03.O.17 Ecologie şi protecţia mediului 4 
U.03.O.18 Bazele statului, dreptului şi legislaţiei muncii 4 
F.03.O.19 Entomologie generală 6 
U.03.O.20 Ştiinţe filozofice  4 
S.03.A.21 Agrotehnică 
S.03.A.22 Herbologie şi aplicarea erbicidelor 4 

F.04.O.23 Fiziologia plantelor                            6 
F.04.O.24 Fitopatologie generală      6 
S.04.O.25 Practică didactică I 3 
S.04.A.26 Legumicultură 
S.04.A.27 Producerea de sămânţă 4 

S.04.A.28 Tehnica experimentală 
S.04.A.29 Metodologia instruirii şi cercetării                     3 

S.04.A.30 Viticultură 
S.04.A.31 Ampelografie 4 

S.04.A.32 Economie agrară 
S.04.A.33 Tehnici de analiză şi similare economică                               4 

 total 60 
 

Anul 3 
 

Codul         Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite ECTS 
U.05.O.34 Etica profesională 4 
S.05.O.35 Entomologie agricolă 6 
S.05.O.36 Fitopatologie agricolă 6 
S.05.A.37 Pomicultură  
S.05.A.38 Pomologie 4 

S.05.A.39 Contabilitate şi gestiune economică  
S.05.A.40 Finanţarea şi creditarea în agricultură 3 

S.05.A.41 Marketing 
S.05.A.42 Studiul pieţei agricole 3 

S.05.A.43 Agrochimie 
S.05.A.44 Cartarea agrochimică 4 

S.06.O.45 Practica didactică II 16 
S.06.A.46 Fitotehnie 
S.06.A.47 Cultura plantelor de câmp 4 

S.06.A.48 Apicultură 
S.06.A.49 Bazele zootehniei 2 

U.06.O.50 Bazele micro- şi macroeconomiei  4 
S.06.A.51 Protecţie chimică 
S.06.A.52 Ecotoxicologie 4 

 total 60 
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Anul 4 
 
Codul         Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite ECTS 
S.07.O.53 Practica de producţie 6 
S.07.A.54 
 

Tehnologia păstrării şi prelucrării produselor 
agricole 

S.07.A.55 Fiziologia postrecoltării 
6 

S.07.A.56 
 

Fitopatologie şi 
Entomologie forestieră 

S.07.A.57 Bolile culturilor ornamentale şi aromatice 
3 

S.07.A.58 Protecţie biologică 
S.07.A.59 Biotehnologii în protecţia plantelor 6 

S.07.A.60 Carantina plantelor 
S.07.A.61 Ecologia insectelor 3 

S.07.A.62 Prognoză şi avertizare  
S.07.A.63 Expetiza fitosanitară 3 

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

A.08.A.66 Acarologie şi  fitohelmintologie  
S.08.A.67 Entomologie tehnică 4 

S.08.A.68 Protecţie integrată 
S.08.A.69 Fitovirusologie 2 

U.08.O.70 Integrare economică europeană 6 
S.08.A.71 Management 
S.08.A.72 Managementul calităţii produselor horticole 6 

S.08.O.73 Practică de licenţă 7 
 Examen de licenţă 5 
 total 60 

Total program de studii                                                        240 
 

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; 

- două evaluări intermediare în semestru la fiecare unitate de curs, în scopul stabilirii 
nivelului şi ritmului de acumulare a cunoştinţelor de către studenţi, rezultatele cărora 
constituie parte componentă a evaluări finale a unităţii de curs respective; 

- 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 – Examenul de licenţă include o probă de profil, o probă de spe-
cialitate şi susţinerea tezei 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. În anul universitar 20010-
2011 probele vor fi la: modul fundamental –  Entomologie generală,   Fitopatologie 
generală; modul de specialitate –Entomologie agricolă, Fitopatologie agricolă. 
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       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 protecţia 

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

plantelor; 
- 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. În anul universitar 2010-2011 probele se susţin oral. 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 habilitat, profesor universitar V. Balan 
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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 studii: 

- liceale (bacalaureat); 
- medii de specialitate; 
- superioare (de licenţă). 

 
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 horticul-

turii, 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 no-specialişti; 

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

  
Profilul programului – Agricultură. 

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

- 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 
pedologice şi climaterice concrete; 

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

unităţile de ramură. 
         Programul  include 73 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, 4 unităţi de curs); 
De orientare socio-umanistă – U - (26 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 – 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 - (139 credite, 51 unităţi de curs  inclusiv: opţionale 
– A - 81 credite, 42 unităţi de curs; 4 stagii de practică,  32 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 horticultură va fi apt să activeze pe următoarele direcţii profesionale: 
instituţii şi servicii publice şi private; exploataţii agricole; centre de extensiune; consultanţă 
şi servicii; comisii pentru încercarea soiurilor, ocupând funcţiile conform Clasificatorului 
Ocupaţiilor în vigoare.  

 
Accesul la studii de viitor – 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 Biofizică şi agrometeorologie 6 
F.01.O.03 Chimie generală 4 
G.01.O.04 Informatică 4 
G.01.O.05 Limbi moderne I 4 
U.01.O.06 Elemente de cultură universală şi naţională  4 
S.01.O.07 Tractoare şi automobile 4 
F.02.O.08 Biochimie 4 
F.02.O.09 Botanică 6 
F.02.O.10 Microbiologie 3 
F.02.O.11 Topografie 3 
G.02.O.12 Limbi moderne II 4 
G.02.O.13 Psihologia comunicării 4 
S.02.O.14 Maşini agricole 6 
 total 60 
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Anul 2 

Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

F.03.O.15 Genetică 4 
F.03.O.16 Pedologie 4 
F.03.O.17 Ecologie şi protecţia mediului 4 
U.03.O.18 Ştiinţe filozofice  4 
U.03.O.19 Bazele statului, dreptului şi legislaţiei muncii 4 
S.03.A.20  Entomologie 
S.03.A.21 Entomologie tehnică 4 

S.03.A.22 Agrotehnică 
S.03.A.23 Agrotehnică şi herbologie 6 

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

S.04.A.29 Tehnica experimentală  
S.03.A.30 Metodologia instruirii şi cercetării 3 

S.04.A.31 Floricultură  
S.03.A.32 Grădini publice 4 

S.04.A.33 Economie agrară 
S.03.A.34 Tehnici de analiză şi similare economică 4 

 total 60 
 

Anul 3 

Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

U.05.O.35 Etica profesională 4 
S.05.O.36 Pomicultură generală 6 
S.05.A.37 Legumicultură generală 
S.05.A.38 Managementul în legumicultură 6 

S.05.A.39 Viticultură  
S.05.A.40 Managementul în viticultură 4 

S.05.A.41 Contabilitate şi gestiune economică  
S.05.A.42 Finanţarea şi creditarea în agricultură 3 

S.05.A.43 Marketing 
S.05.A.44 Studiul pieţei agricole 3 

S.05.A.45 Agrochimie 
S.05.A.46 Cartarea agrochimică 4 

S.06.O.47 Practica didactică II 16 
S.06.O.48 Legumicultură specială 4 
S.06.A.49 Fitotehnie 
S.06.A.50 Cultura plantelor de câmp 4 

S.06.A.51 Apicultură 
S.06.A.52 Bazele zootehniei 2 

U.06.O.53 Bazele micro - şi macroeconomiei  4 
 total 60 
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Anul 4 

Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

S.07.O.54 Practica de producţie 6 
S.07.O.55 Pomicultură specială 6 
S.07.A.56 Producerea de sămânţă  
S.07.A.57 Hidroponica 3 

S.07.A.58 Irigarea plantelor horticole 
S.07.A.59 Îmbunătăţiri funciare 3 

S.07.A.60 Standardizare, certificare  şi metrologie 
S.07.A.61 Securitate alimentară 3 

S.07.A.62 Tehnologia păstrării şi prelucrării produselor horticole  
S.07.A.63 Fiziologia postrecoltării 6 

S.07.A.64 Ampelografie 
S.07.A.65 Biotehnologii în viticultură şi vinificaţie 3 

U.08.O.66 Integrare economică europeană 6 
S.08.A.67 Ameliorarea plantelor horticole  
S.08.A.68 Biotehnologii în ameliorarea plantelor 4 

S.08.A.69 Management 
S.08.A.70 Managementul calităţii produselor horticole 6 

S.08.A.71 Protecţie integrată 
S.08.A.72 Protecţia plantelor horticole 2 

S.08.O.73 Practică de licenţă 7 
 Examen de licenţă 5 
 total 60 

Total program de studii                                                                    240 
 

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 
Biofizică şi agrometeorologie 6 
Chimie generală 4 
Informatică 4 
Limbi moderne I 4 
Elemente de cultură universală şi naţională  4 
Tractoare şi automobile 4 
Biochimie 4 
Botanică 6 
Microbiologie 3 
Topografie 3 
Limbi moderne II 4 
total 50 
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Anul 2 

Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

Psihologia comunicării 4 
Maşini agricole 6 
Genetică 4 
Pedologie 4 
Ecologie şi protecţia mediului 4 
Ştiinţe filozofice  4 
Bazele statului, dreptului şi legislaţiei muncii 4 
Entomologie 
Entomologie tehnică 4 

Agrotehnică 
Agrotehnică şi herbologie 6 

Fiziologia plantelor                            6 
total 46 

 
 

Anul 3 

Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

Bazele biologice ale pomiculturii    6 
Fitopatologie  
Fitovirusologie 4 

Tehnica experimentală  
Metodologia instruirii şi cercetării 3 

Floricultură  
Grădini publice 4 

Economie agrară 
Tehnici de analiză şi similare economică 4 

Etica profesională 4 
Pomicultură generală 6 
Legumicultură generală 
Managementul în legumicultură 6 

Agrochimie 
Cartarea agrochimică 4 

total 41 
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Anul 4 

 

Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

Viticultură  
Managementul în viticultură 4 

Contabilitate şi gestiune economică  
Finanţarea şi creditarea în agricultură 3 

Marketing 
Studiul pieţei agricole 3 

Legumicultură specială 4 
Fitotehnie 
Cultura plantelor de câmp 4 

Apicultură 
Bazele zootehniei 2 

Bazele micro - şi macroeconomiei  4 
Pomicultură specială 6 
Producerea de sămânţă  
Hidroponică 3 

Irigarea plantelor horticole 
Îmbunătăţiri funciare 3 

total 36 
 

Anul 5 
 

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 

Protecţie integrată 
Protecţia plantelor horticole 2 

Competenţe practice 32 
Examen de licenţă 5 
Total  67 

Total program de studii                                                    240 
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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; 

- două evaluări intermediare în semestru la fiecare unitate de curs, în scopul stabilirii 
nivelului şi ritmului de acumulare a cunoştinţelor de către studenţi, rezultatele cărora 
constituie parte componentă a evaluări finale a unităţii de curs respective; 

- 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 – Examenul de licenţă include o probă de profil, o probă de 
specialitate şi susţinerea tezei 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. În anul universitar 
2010-2011 probele vor fi la: modul fundamental – Bazele biologice ale pomiculturii, 
Fiziologia plantelor; modul de specialitate – Pomicultură generală, Legumicultură specială, 
Pomicultură specială. 
       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; 
- să demonstreze înţelegere pentru structura de ansamblu al domeniului ştiinţe horticole 

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 şi modul de rezolvare a problemelor în cadrul domeniului ştiinţe 

horticole; 
- 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. În anul universitar 2010-2011 probele se susţin oral. 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 V. Balan 
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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 studii: 

- liceale (bacalaureat); 
- medii de specialitate; 
- superioare (de licenţă).  
 

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 no-specialişti; 

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

  
Profilul programului – Agricultură. 
 
Rezultatele cheie ale instruirii– Programul oferit permite  obţinerea de către student a 
următoarelor competenţe: 
- 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; 
- Organizarea lucrărilor de pepinieră privind creşterea materialului săditor; 
- Cunoaşterea bolilor şi dăunătorilor pădurii şi combaterea acestora; 
- Mecanizarea lucrărilor silvo-tehnice; 
         Programul  include 68 unităţi de curs, grupate în următoarele componente: 
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1. Fundamentală – F - (54 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 – silvicultură şi grădini publice; 

2. De formare a abilităţilor şi competenţelor generale – G - (16 credite, 4 unităţi de curs); 
De orientare socio-umanistă – U - (26 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 – 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 - (139 credite, 45 unităţi de curs  inclusiv: opţionale 
– A - 75 credite, 36 unităţi de curs; 4 stagii de practică,  32 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 silvicultură şi grădini publice va fi apt să activeze pe următoarele direcţii 
profesionale: 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 de viitor – 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. 

 
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 Biofizică şi agrometeorologie 6 
F.01.O.03 Chimie generală 4 
G.01.O.04 Informatică 4 
G.01.O.05 Limbi moderne I 4 
U.01.O.06 Elemente de cultură universală şi naţională  4 
S.01.O.07 Baza energetică, tractoare şi automobile 4 
F.02.O.08 Biochimie 4 
F.02.O.09 Botanică 6 
F.02.O.10 Zoologie  3 
F.02.O.11 Topografie 3 
G.02.O.12 Limbi moderne II 4 
G.02.O.13 Psihologia comunicării 4 
S.02.O.14 Mecanizarea lucrărilor silvice 6 
 total 60 
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Anul 2 
 

Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite ECTS 
F.03.O.15 Genetică 4 
F.03.O.16 Pedologie 4 
F.03.A.17 Ecologie şi protecţia mediului 
F.03.A.18 Ecologie forestieră 4 

U.03.O.19 Ştiinţe filozofice  4 
U.03.O.20 Bazele statului, dreptului şi legislaţiei muncii 4 
S.03.O.21 Floricultură 6 
S.03.A.22 Entomologie şi Fitopatologie forestieră 
S.03.A.23 Conservarea biodiversităţii 4 

F.04.O.24 Fiziologia plantelor                            6 
F.04.O.25 Dendrometrie şi auxologie 6 
S.04.O.26 Practică didactică I 3 
S.04.A.27 Semenologie şi pepiniere  
S.04.A.28 Biotehnologii în silvicultură 4 

S.04.A.29 Tehnica experimentală  
S.04.A.30 Metodologia instruirii şi cercetării 3 

S.04.A.31 Mecanica şi rezistenţa materialelor 
S.04.A.32 Mecanica aplicată 4 

S.04.A.33 Economie forestieră 
S.04.A.34 Tehnici de analiză şi similare economică 

4 

 total 60 
 
 

Anul 3 
 

Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite ECTS 
U.05.O.35 Etica profesională 4 
S.05.A.36 Dendrologie  
S.05.A.37 Dendrometrie  6 

S05.O.38 Silvicultură I 6 
S.05.A.39 Împăduriri  
S.05.A.40 Culturi silvice 6 

S.05.A.41 Contabilitate şi gestiune economică  
S.05.A.42 Finanţarea şi creditarea în agricultură 3 

S.05.A.43 Marketing 
S.05.A.44 Studiul pieţei agricole 3 

S.05.A.45 Staţiuni forestiere 
S.05.A.46 Reconstrucţia ecologică a arboretelor 2 

S.06.O.47 Practica didactică II 16 
S.06.O.48 Silvicultură II 6 
S.06.A.49 Arboricultură ornamentală şi 

arhitectură peisageră  
S.06.A.50 Construirea şi compoziţia landşaftului  

4 

U.06.O.51 Bazele micro- şi macroeconomiei  4 
 total 60 
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Anul 4 
 

Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite ECTS 
S.07.O.52 Practica de producţie 6 
S.07.A.53 Tehnologia exploatării forestiere 
S.07.A.54 Produse forestiere şi studiul lemnului 6 

S.07.A.55 Culturi nucifere şi culturi bacifere 
S.07.A.56 Cartarea ecologică 5 

S.07.A.57 Proiectarea spaţiilor verzi 
S.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 Utilizarea resurselor naturale 4 

U.08.O.63 Integrare economică europeană 6 
S.08.A.64 Amenajarea pădurilor 
S.08. A.65 Amenajarea spaţiilor verzi 6 

S.08.A.66 Management 
S.08.A.67 Managementul calităţii produselor silvice 6 

S.08.O.68 Practică de licenţă 7 
 Examen de licenţă 5 
 total 60 

Total program de studii                                                         240 
 
 
 

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 
Biofizică şi agrometeorologie 6 
Chimie generală 4 
Informatică 4 
Limbi moderne I 4 
Elemente de cultură universală şi naţională  4 
Baza energetică, tractoare şi automobile 4 
Biochimie 4 
Botanică 6 
Zoologie  3 
Topografie 3 
Limbi moderne II 4 
total 50 
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Anul 2 
 

Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite ECTS 
Psihologia comunicării 4 
Mecanizarea lucrărilor silvice 6 
Genetică 4 
Pedologie 4 
Ecologie şi protecţia mediului 
Ecologie forestieră 4 

Ştiinţe filozofice  4 
Bazele statului, dreptului şi legislaţiei muncii 4 
Floricultură 6 
Entomologie şi Fitopatologie forestieră 
Conservarea biodiversităţii 4 

Fiziologia plantelor                            6 
total 46 

 
 

 
 

Anul 3 
 

Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite ECTS 
Dendrometrie şi auxologie 6 
Semenologie şi pepiniere  
Biotehnologii în silvicultură 4 

Tehnica experimentală  
Metodologia instruirii şi cercetării 3 

Mecanica şi rezistenţa materialelor 
Mecanica aplicată 4 

Economie forestieră 
Tehnici de analiză şi similare economică 

4 

Etica profesională 4 
Dendrologie  
Dendrometrie  6 

Silvicultură I 6 
Împăduriri  
Culturi silvice 6 

total 43 
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Anul 4 
 

Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite ECTS 
Contabilitate şi gestiune economică  
Finanţarea şi creditarea în agricultură 3 

Marketing 
Studiul pieţei agricole 3 

Staţiuni forestiere 
Reconstrucţia ecologică a arboretelor 2 

Silvicultură II 6 
Arboricultura ornamentală şi arhitectură peisageră  
Construirea şi compoziţia landşaftului  4 

Bazele micro- şi macroeconomiei  4 
Tehnologia exploatării forestiere 
Produse forestiere şi studiul lemnului 6 

Proiectarea spaţiilor verzi 
Management peisagistic 6 

total 34 
 
 

Anul 5 
 

Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite ECTS 
Culturi nucifere şi culturi bacifere 
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 32 
Examen de licenţă 5 
total 67 

Total program de studii                                                  240 
 

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; 

- două evaluări intermediare în semestru la fiecare unitate de curs, în scopul stabilirii 
nivelului şi ritmului de acumulare a cunoştinţelor de către studenţi, rezultatele cărora 
constituie parte componentă a evaluări finale a unităţii de curs respective; 

- evaluarea stagiilor de practică în scopul aprecierii competenţelor sistemice; 
- evaluarea finală semestrială menită să aprecieze gradul de însuşire a unităţii de curs. 
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Cerinţele de absolvire – Examenul de licenţă include o probă de profil, o probă de spe-
cialitate şi susţinerea tezei 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. În anul universitar 
2010-2011 probele vor fi la: modul fundamental -  Dendrometrie şi auxologie, Fiziologia 
plantelor; modul de specialitate –   Silvicultură 1,  Silvicultură 2, Floricultură. 

Teza de licenţă constituie o investigaţie sistematică din domeniul silviculturii 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 silvicultură 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 – silvicultură şi grădini publice; 
- să aplice modalităţi de testare experimentală şi observaţională a teoriilor ştiinţifice; 
- să argumenteze şi modul de rezolvare a problemelor în cadrul domeniului silvicultură 

şi grădini 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 univer-

sităţii. În anul universitar 2010-2011 probele se susţin oral. 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 V. Balan 
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Programul 616.1 -  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 studii: 

- liceale (bacalaureat); 
- medii de specialitate; 
- superioare (de licenţă). 

 
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 şi tehnice; 
- 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 no-specialişti; 

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

  
Profilul programului – Agricultură. 
 
Rezultatele cheie ale instruirii – Programul oferit permite  obţinerea de către student a 
următoarelor competenţe: 
- Analiza factorilor ecologici care influenţează diferite aspecte ale producţiei viti-vinicole 

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

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

pedoclimaterice concrete; 
- Utilizarea tehnologiilor noi de producere şi prelucrare a  strugurilor; 
- Alcătuirea şi realizarea programelor de producţie, planului de afaceri; 
- Organizarea recoltării, certificării şi comercializării producţiei viti-vinicole; 
- 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; 
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         Programul  include 68 unităţi de curs, grupate în următoarele componente: 
1. Fundamentală – F - (54 credite, 12 unităţi de curs) - acumularea de către studenţi a cunoş-

tinţelor 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, 4 unităţi de curs); De 
orientare socio-umanistă – U - (26 credite, 6 unităţi de curs) -  cultivarea la viitorul spe-
cialist 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 for-
marea 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 - (139 credite, 46 unităţi de curs  inclusiv: opţionale – 
A - 74 credite, 34 unităţi de curs; 5 stagii de practică, 25 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 viticultură şi vinificaţie va fi apt să activeze pe următoarele direcţii profe-
sionale: instituţii şi servicii publice şi private, exploataţii agricole, centre de extensiune, 
consultanţă şi servicii, comisii pentru încercarea soiurilor, ocupând funcţiile conform 
Clasificatorului Ocupaţiilor în vigoare.  

 
Accesul la studii de viitor – 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 Biofizică şi agrometeorologie 6 
F.01.O.03 Chimie generală 4 
G.01.O.04 Informatică 4 
G.01.O.05 Limbi moderne I 4 
U.01.O.06 Elemente de cultură universală şi naţională  4 
S.01.O.07 Baza energetică, tractoare şi automobile 4 
F.02.O.08 Biochimie 4 
F.02.O.09 Botanică 6 
F.02.O.10 Microbiologie 3 
F.02.O.11 Topografie 3 
G.02.O.12 Limbi moderne II 4 
G.02.O.13 Psihologia comunicării 4 
S.02.O.14 Maşini agricole 6 
 total 60 
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Anul 2 
Codul         Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite ECTS 
F.03.O.15 Genetică 4 
F.03.O.16 Pedologie 4 
F.03.O.17 Ecologie şi protecţia mediului 4 
U.03.O.18 Ştiinţe filozofice  4 
U.03.O.19 Bazele statului, dreptului şi legislaţiei muncii 4 
S.03.A.20  Protecţia plantelor 
S.03.A.21 Imunitatea şi rezistenţa viţei de vie la factorii nefavorabili 6 

S.03.A.22 Agrotehnică 
S.03.A.23 Herbologie şi aplicarea erbicidelor 4 

F.04.O.24 Fiziologia plantelor                            6 
F.04.O.25 Operaţii unitare în industria alimentară      6 
S.04.O.26 Practică didactică I 3 
S.04.A.27  Oenochimie 
S.04.A.28 Biochimia produselor alimentare 4 

S.04.A.29 Tehnica experimentală 
S.04.A.30 Metodologia instruirii şi cercetării 3 

S.04.A.31  Mecanica şi rezistenţa materialelor   
S.04.A.32 Mecanica aplicată 4 

S.04.A.33 Economie agrară 
S.04.A.34 Tehnici de analiză şi similare economică 4 

 total 60 
 

Anul 3 
 

Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite ECTS 
U.05.O.35 Etica profesională 4 
S.05.O.36 Viticultură I  6 
S.05.A.37 Utilaj tehnologic 
S.05.A.38 Maşini şi aparate în industria viti-vinicolă 6 

S.05.O.39 Practică didactică II 4 
S.05.A.40 Contabilitate şi gestiune economică 
S.05.A.41 Finanţarea şi creditarea în agricultură 3 

S.05.A.42 Marketing 
S.05.A.43 Studiul pieţei agricole 3 

S.05.A.44 Agrochimie 
S.05.A.45 Cartarea agrochimică 

4 

S.06.O.46 Practica didactică III 5 
S.06.O.47 Viticultură II 6 
S.06.O.48 Oenologie I  6 
S.06.A.49 Pomicultură 
S.06.A.50 Pomologie 6 

U.06.O.51 Bazele micro- şi macroeconomiei  4 
S. 06.A.52 Microbiologie oenologică 
S.06.A.53 Ameliorarea drojdiilor 3 

 total 60 



 45 

Anul 4 
 
Codul         Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite ECTS 
S.07.O.54 Practica de producţie 6 
S.07.O.55 Oenologie II 6 
S.07.A.56 Ampelografie şi amreliorarea viţei de vie 
S.07.A.57 Biotehnologii în viticultură şi vinificaţie 6 

S.07.A.58 Controlul fizico-chimic al produselor alimentare 
S.07.A.59 Bazele analizei organoleptice 4 

S.07.A.60 Standardizare, certificare  şi metrologie  
S.07.A.61 Securitate alimentară 3 

S.07.A.62 Tehnologia păstrării şi prelucrării produselor 
horticole  

S.07.A.63 Fiziologia postrecoltării 
5 

U.08.O.64 Integrare economică europeană 6 
S.08.O.65 Oenologie  şi proiectarea întreprinderilor de ramură 6 
S.08.A.66 Management 
S.08.A.67 Managementul calităţii produselor horticole şi 

vitivinicole 
6 

S.08.O.68 Practică de licenţă 7 
 Examen de licenţă 5 
 total 60 

Total program de studii                                                           240 
    
 
 

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 
Biofizică şi agrometeorologie 6 
Chimie generală 4 
Informatică 4 
Limbi moderne I 4 
Elemente de cultură universală şi naţională  4 
Baza energetică, tractoare şi automobile 4 
Biochimie 4 
Botanică 6 
Microbiologie 3 
Topografie 3 
Limbi moderne II 4 
total 50 
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Anul 2 
 

        Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite ECTS 
Psihologia comunicării 4 
Maşini agricole 6 
Genetică 4 
Pedologie 4 
Ecologie şi protecţia mediului 4 
Ştiinţe filozofice  4 
Bazele statului, dreptului şi legislaţiei muncii 4 
Protecţia plantelor 
Imunitatea şi rezistenţa viţei de vie la factorii 
nefavorabili 

6 

Agrotehnică 
Herbologie şi aplicarea erbicidelor 4 

Fiziologia plantelor                            6 
total 46 

 
 
 

Anul 3 
 

        Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite ECTS 
Operaţii unitare în industria alimentară      6 
Oenochimie 
Biochimia produselor alimentare 4 

Tehnica experimentală 
Metodologia instruirii şi cercetării 3 

Mecanica şi rezistenţa materialelor   
Mecanica aplicată 4 

Economie agrară 
Tehnici de analiză şi similare economică 4 

Etica profesională 4 
Viticultură I  6 
Utilaj tehnologic 
Maşini şi aparate în industria viti-vinicolă 6 

Agrochimie 
Cartarea agrochimică 

4 

total 41 
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Anul 4 
 

        Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite ECTS 
Contabilitate şi gestiune economică 
Finanţarea şi creditarea în agricultură 3 

Marketing 
Studiul pieţei agricole 3 

Viticultură II 6 
Oenologie I  6 
Pomicultură 
Pomologie 6 

Bazele micro- şi macroeconomiei  4 
Microbiologie oenologică 
Ameliorarea drojdiilor 3 

Oenologie II 6 
Controlul fizico-chimic al produselor alimentare 
Bazele analizei organoleptice 4 

total 41 
 

Anul 5 
 

        Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite ECTS 
Ampelografie şi amreliorarea 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 

Total program de studii                                                      240 
 

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; 

- două evaluări intermediare în semestru la fiecare unitate de curs, în scopul stabilirii 
nivelului şi ritmului de acumulare a cunoştinţelor de către studenţi, rezultatele cărora 
constituie parte componentă a evaluări finale a unităţii de curs respective; 

- 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 – Examenul de licenţă include o probă de profil, o probă de 

specialitate şi susţinerea tezei 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. În anul universitar 
2010-2011 probele vor fi la: modul fundamental - biochimie, operaţii unitare în industria 
alimentară; modul de specialitate – viticultură 1 şi 2, oenologie 1 şi 2. 

Teza de licenţă constituie o investigaţie sistematică din domeniul viticulturii şi vini-
ficaţiei, utilizând studiul critic al problemei. Ea implică formularea de idei sau arii de cerce-
tare 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 viti-vinicol 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 profe-

sională – viticultură şi vinificaţie; 
- să aplice modalităţi de testare experimentală şi observaţională a teoriilor ştiinţifice; 
- să argumenteze şi modul de rezolvare a problemelor în cadrul domeniului viti-vinicol; 
- 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 uni-
versităţii. În anul universitar 2010-2011 probele se susţin oral. Subiectele sunt aduse la cu-
noştinţa 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 V. Balan 
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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 studii: 

- liceale (bacalaureat); 
- medii de specialitate; 
- superioare (de licenţă). 
 

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 în 

mod profesionist; 
- demonstrează capacitatea de a argumenta şi a soluţiona problemele din domeniul 

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

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 îi este necesară pentru  a-şi continua studiile 
cu un grad sporit de autoinstruire. 

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

- efectuează planificarea producerii; 
- înfiinţează şi exploatează ferme de diferite forme de proprietate pentru obţinerea 

produselor de origine animală şi le valorifică; 
- studiază necesităţile pieţei interne şi externe.                                                        

         Programul  include 65 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 – zootehnie; 

2. de formare a abilităţilor şi competenţelor generale – G - (16 credite, 4 unităţi de curs); de 
orientare socio-umanistă – U - (26 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 – zootehnie 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 - (153 credite, 46 unităţi de curs  inclusiv: opţionale – A 
- 80 credite, 30 unităţi de curs; 4 stagii de practică,  25 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 zootehnie va fi 
apt să activeze pe următoarele direcţii profesionale: 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 funcţii conform Clasificatorului Ocupaţiilor în vigoare. 
Accesul la studii de viitor – 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 biologică 4 
F.01.O.02 Biofizică şi agrometeorologie  6 
G.01.O.03 Limbi străine – 1 4 
U.01.O.04 Elemente de cultură naţională şi universală  4 
F.01.O.05 Chimie generală  4 
G.01.O.06 Informatică 4 
S.01.O.07 Tractoare şi automobile 4 
G.02.O.08 Limbi străine – 2  4 
G.02.O.09 Psihologia comunicării 4 
F.02.O.10 Zoologie 4 
F.02.O.11 Biochimie 4 
F.02.O.12 Anatomie şi embriologie 4 
F.02.O.13 Genetică 4 
F.02.O.14 Fiziologie animală 6 
 total 60 
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Anul 2 

Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

U.03.O.15 Ştiinţe filozofice  4 
U.03.O.16 Bazele statului, dreptului şi legislaţia muncii 4 
S.03.O.17 Tehnică experimentală  2 
S.03.A.18 Tehnologia producerii şi conservării furajelor 
S.03.A.19 Tehnologia preparării nutreţurilor combinate 

5 

S.03.O.20 Nutriţia şi alimentaţia animalelor  6 
S.03.O.21 Biotehnologii în zootehnie 3 
S.03.A.22 Microbiologie generală şi specială 
S.03.A.23 Biotehnologia producerii preparatelor de sinteză microbiană 

5 

S.04.O.24 Economie agrară 4 
S.04.A.25 Ameliorarea animalelor 
S.04.A.26 Selecţia şi hibridarea animalelor domestice 

6 

S.04.O.27 Piscicultură 4 
F.04.O.28 Ecologie şi protecţia mediului ambiant 4 
S.04.A.29 Reproducţia animalelor 
S.04.A.30 Transfer de embrioni 

5 

S.04.A.31 Apicultura 
S.04.A.32 Tehnologia producerii pachetelor de albine 

4 

S.04.O.33 Practică didactică – 1 4 
 total 60 

 
Anul 3 

Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

U.05.O.34 Etică profesională 4 
S.05.O.35 Marketing 3 
S.05.O.36 Contabilitate şi gestiuni economice 3 
S.05.O.37 Cultura plantelor furajere  4 
S.05.A.38 Creşterea ovinelor şi caprinelor  
S.05.A.39 Tehnologii intensive de producere a produselor de ovine şi 

caprine 

6 

S.05.A.40 Creşterea cabalinelor  
S.05.A.41 Echitaţie şi sport hipic 

6 

S.05.A.42 Creşterea suinelor  
S.05.A.43 Tehnologii industriale de producere a produselor de suine 

6 

U.06.O.44 Bazele macro- şi microeconomiei 4 
S.06.O.45 Creşterea păsărilor 6 
S.06.O.46 Creşterea bovinelor  6 
S.06.A.47 Cunicultură  
S.06.A.48 Creşterea animalelor de blană şi vânat 

5 

S.06.A.49 Incubarea ouălor de păsări  
S.06.A.50 Incubarea icrelor de peşti 

3 

S.06.O.51 Practica didactică – 2 4 
 total 60 



 52 

Anul 4 
 

Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

S.07.A.52 Maşini şi instalaţii zootehnice 
S.07.A.53 Proiectarea tehnologică în zootehnie 

6 

S.07.A.54 Procesarea produselor de origine animală 
S.07.A.55 Conservarea resurselor genetice 

6 

S.07.O.56 Management  6 
S.07.A.57 Animale de laborator 
S.07.A.58 Standardizare şi metrologie 

5 

S.07.O.59 Practica de producţie 7 
U.08.O.60 Integrare economică europeană 6 
S.08.A.61 Bazele proiectării şi construcţii zootehnice 
S.08.A.62 Biotehnologii de reciclare a deşeurilor 

6 

S.08.A.63 Bazele veterinăriei  
S.08.A.64 Zooigiena  

6 

S.08.O.65 Practica de licenţă 7 
 Examen de licenţă 5 
 total 60 

 
Total program de studii                                        240 

 
 
 

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

 
Anul 1 

        Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

Matematică şi statistică biologică 4 
Biofizică şi agrometeorologie  6 
Limbi străine – 1 4 
Elemente de cultură naţională şi universală  4 
Chimie generală  4 
Informatică 4 
Tractoare şi automobile 4 
Limbi străine – 2  4 
Psihologia comunicării 4 
Zoologie 4 
total 42 
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Anul 2 

        Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

Biochimie 4 
Anatomie şi embriologie 4 
Genetică 4 
Fiziologie animală 6 
Ştiinţe filozofice  4 
Bazele statului, dreptului şi legislaţia muncii 4 
Tehnică experimentală  2 
Tehnologia producerii şi conservării furajelor 
Tehnologia preparării nutreţurilor combinate 

5 

Nutriţia şi alimentaţia animalelor  6 
Biotehnologii în zootehnie 3 
total 42 

 
 

Anul 3 

        Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

Microbiologie generală şi specială 
Biotehnologia producerii preparatelor de sinteză microbiană 

5 

Economie agrară 4 
Ameliorarea animalelor 
Selecţia şi hibridarea animalelor domestice 

6 

Piscicultură 4 
Ecologie şi protecţia mediului ambiant 4 
Reproducţia animalelor 
Transfer de embrioni 

5 

Apicultura 
Tehnologia producerii pachetelor de albine 

4 

Etică profesională 4 
Marketing 3 
Contabilitate şi gestiuni economice 3 
total 42 
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Anul 4 
 

Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

Cultura plantelor furajere  4 
Creşterea ovinelor şi caprinelor  
Tehnologii intensive de producere a produselor de ovine şi 
caprine 

6 

Creşterea cabalinelor  
Echitaţie şi sport hipic 

6 

Creşterea suinelor  
Tehnologii industriale de producere a produselor de suine 

6 

Bazele macro- şi microeconomiei 4 
Creşterea păsărilor 6 
Creşterea bovinelor  6 
Cunicultură  
Creşterea animalelor de blană şi vânat 

5 

Incubarea ouălor de păsări  
Incubarea icrelor de peşti 

3 

Maşini şi instalaţii zootehnice 
Proiectarea tehnologică în zootehnie 

6 

total 52 
 
 

Anul 5 
 

Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

Procesarea produselor de origine animală 
Conservarea resurselor genetice 

6 

Management  6 
Animale de laborator 
Standardizare şi metrologie 

5 

Integrare economică europeană 6 
Bazele proiectării şi construcţii zootehnice 
Biotehnologii de reciclare a deşeurilor 

6 

Bazele veterinăriei  
Zooigiena  

6 

Competenţe practice 22 
Examen de licenţă 5 

total 62 
 
Total program de studii                                                            240 
 
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 235  credite ECTS obligatorii pentru acest program. În anul universitar 
2010-2011 probele vor fi la: modul fundamental – Genetica, fiziologia animală; modul de 
specialitate – Creşterea bovinelor, creşterea păsărilor, piscicultura. 
       Teza de licenţă constituie o investigaţie sistematică din domeniul zootehniei, 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. În anul universitar 2010-2011 probele se susţin oral. 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 studii: 
- liceale (bacalaureat); 
- medii de specialitate; 
- superioare (de licenţă). 
 

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 – biotehnolo-

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

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

biotehnologiei 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, 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. 

 
Profilul programului – Agricultură. 

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

- planifică, obţine şi valorifică producţiile agroalimentare şi de biosinteză; 
- organizează reproducţia animalelor domestice şi producerea materialului seminal 

(gameţi, embrioni); 
- aplică tehnologii performante de creare şi exploatare a animalelor; 
- foloseşte biotehnologia producerii  nutreţurilor combinate, substanţelor biologic active; 
- utilizează biotehnologii de reciclare a produselor reziduale; 
- studiază necesităţile pieţii interne şi externe; 

         Programul  include 68 unităţi de curs, grupate în următoarele componente: 
1. fundamentală – F - (42 credite, 9 unităţi de curs) -  acumularea de către studenţi a cunoş-

tinţelor 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 - (16 credite, 4 unităţi de curs); de 
orientare socio-umanistă – U - (26 credite, 6 unităţi de curs) -  cultivarea la viitorul spe-
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cialist a deprinderilor de a învăţa, cerceta, analiza, expune, comunica efectiv oral şi în 
scris, inclusiv prin intermediul tehnologiilor informaţionale în domeniul de formare 
profesională – biotehnologii agricole 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 - (151 credite, 49 unităţi de curs  inclusiv: opţionale – A 
- 73 credite, 32 unităţi de curs; 4 stagii de practică,  25 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 biotehnologii 
agricole va fi apt să activeze pe următoarele direcţii profesionale: instituţii şi servicii 
publice şi private; inspectoratul de stat pentru selecţie şi reproducţie în zootehnie;  între-
prinderi de colectare şi prelucrare primară a produselor agroalimentare;  întreprinderi de 
procesare a produselor animaliere; uzine biochimice; întreprinderi de producere a nutre-
ţurilor combinate şi substanţelor biologice active; ocupând funcţii conform Clasifica-
torului Ocupaţiilor în vigoare. 
 

Accesul la studii de viitor – Deţinătorii diplomei de licenţă în domeniul  biotehnologiei agri-
cole 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 Matematică şi statistică biologică 4 
F.01.O.02 Biofizică şi agrometeorogie  6 
G.01.O.03 Limbi străine - 1 4 
U.01.O.04 Elemente de cultură naţională şi universală 4 
F.01.O.05 Chimie generală 4 
G.01.O.06 Informatică 4 
S.01.O.07 Tractoare şi automobile  4 
G.02.O.08 Limbi străine – 2 4 
G.02.O.09 Psihologia comunicării 4 
F.02.O.10 Zoologie 4 
F.02.O.11 Biochimie  4 
F.02.O.12 Anatomie şi embriologie 4 
F.02.O.13 Genetică 6 
S.02.O.14 Biologia moleculară şi celulară  4 
 total 60 
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Anul 2 
Codul         Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite ECTS 
U.03.O.15 Ştiinţe filozofice  4 
U.03.O.16 Bazele statului, dreptului şi legislaţia muncii 4 
F.03.O.17 Fiziologie animală  4 
S.03.A.18 Tehnica experimentală 
S.03.A.19 Enzimologie  

2 

S.03.O.20 Biotehnologia reproducerii animalelor – 1 4 
S.03.A.21 Obţinerea şi valorificarea producţiilor apicole 
S.03.A.22 Tehnologia producerii pachetelor de albine 

4 

S.03.A.23 Selecţia animalelor 
S.03.A.24 Metode biotehnologice de ameliorare a animalelor 

6 

S.04.O.25 Biotehnologia reproducerii animalelor – 2  4 
S.04.O.26 Economie agrară 4 
S.04.O.27 Inginerie genetică 4 
F.04.O.28 Ecologie şi protecţia mediului ambiant  4 
S.04.A.29 Biotehnologii de nutriţie şi alimentaţie a animalelor 
S.04.A.30 Biotehnologia – aditivilor furajeri pentru animalele domestice 

6 

S.04.A.31 Biotehnologii animaliere 
S.04.A.32 Inginerie celulară 

4 

S.04.O.32* Practica didactică – 1 4 
 total 60 

 
Anul 3 

Codul         Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite ECTS 
U.05.O.33 Etică profesională  4 
S.05.A.34 Obţinerea şi valorificarea producţiilor avicole 
S.05.A.35 Tehnologii intensive de producere a producţiilor avicole 

5 

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

sinteză microbiană 

5 

S.05.O.38 Obţinerea şi valorificarea producţiilor  de bovine 5 
S.05.A.39 Procesarea produselor din carne 
S.05.A.40 Conservarea resurselor genetice 

5 

S.05.O.41 Marketing  3 
S.05.O.42 Contabilitate şi gestiuni economici 3 
U.06.O.43 Bazele micro- şi macroeconomiei 4 
S.06.A.44 Incubarea ouălor de păsări 
S.06.A.45 Incubarea icrelor de peşti 

3 

S.06.O.46 Obţinerea şi valorificarea producţiilor de blană şi vânat 4 
S.06.A.47 Procesarea produselor din lapte  
S.06.A.48 Tehnologia preparării premixurilor 

5 

S.06.A.49 Obţinerea şi valorificarea producţiilor de suine 
S.06.A.50 Tehnologii industriale de producere a producţiilor de suine 

5 

S.06.O.51 Obţinerea şi valorificarea producţiilor de ovine şi caprine 5 
S.06.O.51* Practică didactică – 2  4 
 total 60 
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Anul 4 
 
Codul         Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite ECTS 
S.07.A.52 Biotehnologii de reciclare a deşeurilor 
S.07.A.53 Bioconversia furajelor 

3 

S.07.O.54 Managment  6 
S.07.A.55 Standardizare şi metrologie 
S.07.A.56 Animale de laborator 

5 

S.07.A.57 Biotehnologii vegetale 
S.07.A.58 Agricutură generală 

5 

S.07.A.59 Maşini şi instalaţii în industria biotehnologică 
S.07.A.60 Proiectare şi inginerie biotehnologică 

6 

U.08.O.61 Integrare economică europeană  6 
S.08.O.62 Biotehnologia transferului de embrioni şi fecundaţia în vitro  6 
S.08.A.63 Biotehnologii în medicină veterinară 
S.08.A.64 Expertiză sanitar-veterinară 

4 

S.08.O.65 Practică de producţie  7 
S.08.O.66 Practică de licenţă 7 
 Examen de licenţă 5 
 total 60 
 

Total program de studii                                          240 
 
 
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. În anul universitar 2010-
2011 probele vor fi la: modul fundamental – Genetica, fiziologie animală ; modul de 
specialitate – Biotehnologia transferului de embrioni şi fecundaţia în vitro, biotehnologia 
reproducerii animalelor 1 şi 2. 
       Teza de licenţă constituie o investigaţie sistematică din domeniul biotehnologiei 
agricole, 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 – 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. În anul universitar 2010-2011 probele se susţin oral. 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 habilitat,  profesor  universitar N. Eremia 
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Programul 524.2 – ELECTRIFICAREA AGRICULTURII 
 

 Descrierea generală 
 

Calificarea acordată –inginer licenţiat. 
 
Nivelul de calificare – 6  EQF (Cadrul European al Calificărilor). 
 
Condiţii speciale  de admitere – Deţinerea diplomei de studii: 

- liceale (bacalaureat); 
- medii de specialitate; 

    -    superioare (de licenţă). 
 
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 activităţilor inginereşti; 
- poate aplica cunoştinţele obţinute în domeniul de formare profesională – inginerie electrică; 
- demonstrează capacitatea de a argumenta şi a soluţiona problemele din domeniul 

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

carea 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, 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. 

  
Profilul programului – Inginerie şi activităţi inginereşti. 

 
Rezultatele cheie ale instruirii  –  Programul oferit permite obţinerea de către student a 
următoarelor competenţe:  
− recunoaşte bazele proiectării asistată de calculator, principiile generale ale managemen-

tului calităţii, tehnicii şi a metodelor de măsurare şi control, precum şi a bazei progra-
mării şi prelucrării statistice a datelor experimentale rezultate din măsurători; 

−  aplică legile şi bazele teoretice ale electrotehnicii şi electronicii, electrotehnologiile şi 
procesele tehnologice conexe din sectorul agrar; 

− compară metodele inginereşti de concepere, proiectare, elaborare, exploatare şi mente-
nanţă a utilajului electrotehnic şi a reţelelor electrice; 

− alege metodele de determinare a indicatorilor  fiabilităţii utilajului electrotehnic şi a 
reţelelor electrice; 

− respectă tehnica securităţii în electrotehnică şi bazele protecţiei muncii şi mediului înconjurător; 
− distinge direcţiile şi tendinţele de dezvoltare şi implementare a tehnicii şi tehnologiilor 

moderne în electrificarea agriculturii. 
      Programul  include 70 unităţi de curs, grupate în următoarele componente: 
1. Fundamentală – F - (57 credite, 12 unităţi de curs) -  acumularea de către studenţi a 

cunoştinţelor de bază şi a informaţiei necesare pentru asimilarea cunoştinţelor în do-
meniul de formare profesională – inginerie electrică; 
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2. De formare a abilităţilor şi competenţelor generale – G - (16 credite, 4 unităţi de curs); de 
orientare socio-umanistă – U - (26 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 – 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 - (136 credite, 48 unităţi de curs  inclusiv: opţionale – 
A - 71 credite, 33 unităţi de curs; 5  stagii de practică, 28 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 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; repararea utilajului electrotehnic 
agricol; comercializarea echipamentelor, aparatelor şi maşinilor electrice utilizate în 
agricultură şi industria prelucrătoare, cercetarea şi proiectarea utilajului din sectorul 
electroenergetic, învăţământul mediu de specialitate. 

 
Accesul la studii de viitor – Deţinătorii diplomei de licenţă în domeniul  electrificării agri-
culturii 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 Matematici superioare 1 6 
F.01.O.02 Geometrie descriptivă 4 
S.01.O.03 Bazele agrobiologice ale ingineriei agrare 2 
G.01.O.04 Limba străină 1 4 
G.01.O.05 Psihologia comunicării 4 
U.01.O.06 Etică profesională 4 
S.01.O.07 Practică didactică la atelierul mecanic 6 
F.02.O.08 Matematici superioare 2 4 
F.02.O.09 Fizică 5 
F.02.O.10 Bazele grafice ale proiectării 4 
F.02.O.11 Bazele teoretice ale electrotehnicii 5 
G.02.O.12 Limba străină 2 4 
G.02.O.13 Informatică  4 
U.02.O.14 Elemente de cultură universală şi naţională  4 

 total 60 
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Anul 2 

Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

F.03.O.15 Bazele teoretice ale electrotehnicii 6 
F.03.O.16 Mecanică aplicativă 6 
S.03.A.17 Organe de maşini şi sisteme de transport 
S.03.A.18 Proiectarea dispozitivelor electromecanice 5 

S.03.A.19 Metrologie şi măsurări electrice 
S.03.A.20 Standardizare şi controlul calităţii 5 

U.03.O.21 Bazele statului, dreptului şi legislaţiei muncii 4 
U.03.O.22 Bazele micro şi macroeconomiei 4 
S.04.O.23 Economie aplicativă  3 
S.04.O.24 Autovehicule şi chimatologie 3 
F.04.O.25 Maşini electrice 1 5 
S.04.A.26 Tehnologia materialelor 
S.04.A.27 Prelucrări mecanice şi control dimensional 6 

S.04.A.28 Tehnologia montării utilajului electric 
S.04.A.29 Echipament şi utilaj de montaj electrotehnic 3 

S.04.A.30 Materiale electrotehnice 
S.04.A.31 Aparataj, aparate electrice şi aplicaţii 4 

S.04.O.32 Practică tehnologică 6 
 total 60 

 
 

Anul 3 

Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

F.05.O.33 Maşini electrice 2 4 
F05.O.34 Bazele acţionărilor electrice 4 
S.05.O.35 Electronică  4 
S.05.O.36 Iluminatul şi iradierea electrică 6 
S.05.A.37 Bazele cercetărilor ştiinţifice 
S.05.A.38 Creativitate inginerească 2 

S.05.A.39 Mecanizarea proceselor tehnologice în zootehnie 
S.05.A.40 Mecanizarea proceselor tehnologice în agricultură 4 

U.05.O.41 Integrare economică europeană 6 
F.06.O.42 Termotehnică 2 
F.06.O.43 Sisteme de reglare automată 2 
S.06.O.44 Acţionări electrice automatizate 5 
S.06.A.45 Încălzire electrică 
S.06.A.46 Mijloace  electrotermice 6 

S.06.A.47 Exploatarea şi reparaţia utilajului electric 
S.06.A.48 Fiabilitatea utilajului electric 5 

U.06.O.49 Ştiinţe filozofice 4 
S.06.O.50 Practică didactică 6 

 total 60 
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Anul 4 

Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

S.07.O.51 Mijloacele tehnice ale automatizării 4 
S.07.O.52 Management şi marcheting în electrotehagroservicii 2 
S.07.O.53 Surse regenerabile de energie 5 
S.07.A.54 Microprocesoare 
S.07.A.55 Electronică de putere 4 

S.07.A.56 Electrotehnologii 
S.07.A.57 Electrotehnologii agricole 6 

S.07.A.58 Alimentarea cu energie electrică 
S.07.A.59 Electrificarea rurală şi rezidenţială 3 

S.07.O.60 Practică de producţie  6 
S.08.A.61 Tehnologii de prelucrare a produselor agricole 
S.08.A.62 Metode de păstrare a producţiei agricole 3 

S.08.A.63 Automatizarea proceselor tehnologice în sectorul agrar 
S.08.A.64 Automatizarea proceselor tehnologice în zootehnie 3 

S.08.A.65 Alimentarea cu energie electrică 
S.08.A.66 Electrificarea rurală şi rezidenţială 6 

S.08.A.67 Proiectarea sistemelor electrice 
S.08.A.68 Fiabilitatea reţelelor electrice 6 

S.08.O.69 Practică de licenţă 4 
S.08.O.70 Securitatea activităţii vitale 3 

  Examen de licenţă 5 
 total 60 

  Total program de studii                                                                             240 
 
 

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

 
Anul 1 

Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

F.01.O.01 Matematici superioare 1 6 
F.01.O.02 Geometrie descriptivă 4 
G.01.O.04 Limba străină 1 4 
G.01.O.05 Psihologia comunicării 4 
U.01.O.06 Etică profesională 4 
F.02.O.08 Matematici superioare 2 4 
F.02.O.09 Fizică 5 
F.02.O.10 Bazele grafice ale proiectării 4 
F.02.O.11 Bazele teoretice ale electrotehnicii 5 
G.02.O.12 Limba străină 2 4 
G.02.O.13 Informatică  4 

 total 48 
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Anul 2 
 

Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

S.01.O.03 Bazele agrobiologice ale ingineriei agrare 2 
U.02.O.14 Elemente de cultură universală şi naţională  4 
F.03.O.15 Bazele teoretice ale electrotehnicii 6 
F.03.O.16 Mecanică aplicativă 6 
S.03.A.17 Organe de maşini şi sisteme de transport 
S.03.A.18 Proiectarea dispozitivelor electromecanice 5 

S.03.A.19 Metrologie şi măsurări electrice 
S.03.A.20 Standardizare şi controlul calităţii 5 

U.03.O.21 Bazele statului, dreptului şi legislaţiei muncii 4 
U.03.O.22 Bazele micro şi macroeconomiei 4 
F.04.O.25 Maşini electrice 1 5 
S.04.A.26 Tehnologia materialelor 
S.04.A.27 Prelucrări mecanice şi control dimensional 6 

 total 47 
 
 
 

Anul 3 
 

Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

S.04.O.23 Economie aplicativă  3 
S.04.O.24 Autovehicule şi chimatologie 3 
S.04.A.28 Tehnologia montării utilajului electric 
S.04.A.29 Echipament şi utilaj de montaj electrotehnic 3 

S.04.A.30 Materiale electrotehnice 
S.04.A.31 Aparataj, aparate electrice şi aplicaţii 4 

F.05.O.33 Maşini electrice 2 4 
F05.O.34 Bazele acţionărilor electrice 4 
S.05.O.35 Electronică  4 
S.05.O.36 Iluminatul şi iradierea electrică 6 
S.05.A.37 Bazele cercetărilor ştiinţifice 
S.05.A.38 Creativitate inginerească 2 

U.05.O.41 Integrare economică europeană 6 
F.06.O.42 Termotehnică 2 
S.06.A.47 Exploatarea şi reparaţia utilajului electric 
S.06.A.48 Fiabilitatea utilajului electric 5 

 total 46 
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Anul 4 
 

Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

S.05.A.39 Mecanizarea proceselor tehnologice în zootehnie 
S.05.A.40 Mecanizarea proceselor tehnologice în agricultură 4 

F.06.O.43 Sisteme de reglare automată 2 
S.06.O.44 Acţionări electrice automatizate 5 
S.06.A.45 Încălzire electrică 
S.06.A.46 Mijloace  electrotermice 6 

U.06.O.49 Ştiinţe filozofice 4 
S.07.O.51 Mijloacele tehnice ale automatizării 4 
S.07.O.52 Management şi marcheting în electrotehagroservicii 2 
S.07.O.53 Surse regenerabile de energie 5 
S.07.A.54 Microprocesoare 
S.07.A.55 Electronică de putere 4 

S.07.A.58 Alimentarea cu energie electrică 
S.07.A.59 Electrificarea rurală şi rezidenţială 3 

 total 39 
 

 
Anul 5 

 

Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite 
ECTS 

S.07.A.56 Electrotehnologii 
S.07.A.57 Electrotehnologii agricole 6 

S.08.A.61 Tehnologii de prelucrare a produselor agricole 
S.08.A.62 Metode de păstrare a producţiei agricole 3 

S.08.A.63 Automatizarea proceselor tehnologice în sectorul agrar 
S.08.A.64 Automatizarea proceselor tehnologice în zootehnie 3 

S.08.A.65 Alimentarea cu energie electrică 
S.08.A.66 Electrificarea rurală şi rezidenţială 6 

S.08.A.67 Proiectarea sistemelor electrice 
S.08.A.68 Fiabilitatea reţelelor electrice 6 

S.08.O.69 Competenţe practice 28 
S.08.O.70 Securitatea activităţii vitale 3 

  Examen de licenţă 5 
 total 60 

  Total program de studii                                                                              240 
 

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; 
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- 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. În anul universitar 2010-
2011 probele vor fi la: disciplina fundamentală – bazele acţionărilor electrice; disciplina de 
specialitate – iluminatul şi iradierea electrică. 
       Proiectul de licenţă constituie o investigaţie sistematică din domeniul electrificării agri-
culturii, 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 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 şi modul de rezolvare a problemelor în cadrul domeniului ş 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 univer-

sităţii. În anul universitar 2010-2011 probele se susţin oral. Subiectele sunt aduse la cunoş-
tinţa 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 habilitat, profesor universitar Gr. Marian 
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Programul 527.1 – INGINERIA ŞI TEHNOLOGIA TRANSPORTULUI AUTO 
 

Descrierea generală 
 

Calificarea acordată – Inginer licenţiat 
 

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

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

 

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 activităţilor 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 ingineria 

şi tehnologia transportului auto, 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. 

 

Profilul programului – Inginerie şi activităţi inginereşti. 
  

Rezultatele cheie ale instruirii – Programul oferit permite obţinerea de către student a 
următoarelor competenţe: 
− recunoaşte bazele proiectării asistate de calculator, principiile generale ale managemen-
tului calităţii, tehnicii şi a metodelor de măsurare şi control, precum şi a bazei programării şi 
prelucrării statistice a datelor experimentale rezultate din măsurători; 
− identifică principalele elemente constructive şi elementele de calcul al autovehiculelor, me-
todele inginereşti de concepere, proiectare, elaborare, exploatare şi mentenanţă a automobilelor; 
− alege metodele şi procedeele avansate de micşorare a pierderilor de combustibili şi 
lubrifianţi, metodele de determinare a indicatorilor fiabilităţii a transportului rutier; 
− aplică bazele managementului în transportul rutier şi a analizei economice a activităţii 
serviciilor de transport; 
− compară stadiul actual şi perspectivele de dezvoltare a transportului rutier în complexul 
de legături cu alte domenii ale tehnicii;  
− execută activitatea privind organizarea şi tehnologia traficului auto, reţelele de drumuri 
auto, regiunile de drumuri auto, regiunile economice de asigurare cu marfă; 
− respectă bazele legislaţiei transportului rutiere; 
− distinge direcţiile şi tendinţele de dezvoltare şi implementare a tehnicii şi tehnologiilor 
moderne în transportul rutier. 
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           Programul  include 78 unităţi de curs, grupate în următoarele componente: 
1. Fundamentală – F - (56 credite, 12 unităţi de curs) -  acumularea de către studenţi a 

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

2. De formare a abilităţilor şi competenţelor generale – G - (16 credite, 4 unităţi de curs); de 
orientare socio-umanistă – U - (26 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 – 
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 - (137 credite, 56 unităţi de curs  inclusiv: opţionale – 
A - 79 credite, 44 unităţi de curs; 5  stagii de practică, 28 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 ingineria şi teh-
nologia transportului auto va fi apt să activeze pe următoarele direcţii profesionale: organi-
zarea şi exploatarea transportului rutier, întreţinerea tehnică şi reparaţia autovehiculelor; 
comercializarea maşinilor şi echipamentelor utilizate în traficul rutier; stocarea şi 
comercializarea produselor petroliere, cercetarea şi proiectarea utilajului tehnologic din 
transportul auto, învăţământul mediu de specialitate. 

 
Accesul la studii de viitor – Deţinătorii diplomei de licenţă în domeniul ingineria şi 
tehnologia 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 Matematici superioare 1 6 
F.01.O.02 Geometrie descriptivă 4 
F.01.O.03 Bazele agrobiologice ale ingineriei agrare 2 
G.01.O.04 Limba străină  1 4 
G.01.O.05 Psihologia comunicării 4 
U.01.O.06 Etică profesională 4 
S.01.O.07 Practică didactică la atelierul mecanic 6 
F.02.O.08 Matematici superioare 2 4 
F.02.O.09 Fizică 5 
F.02.O.10 Bazele grafice ale proiectării 5 
F.02.O.11 Studiul materialelor 4 
G.02.O.12 Limba străină  2 4 
G.02.O.13 Informatică  4 
U.02.O.14 Elemente de cultură universală şi naţională  4 
 total 60 
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Anul 2 
Codul         Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite ECTS 
F.03.O.15 Mecanică teoretică 6 
F.03.O.16 Tehnologia materialelor 4 
S.03.A.17 Teoria mecanismelor şi a maşinilor 
S.03.A.18 Mecanica sistemelor 5 

S.03.A.19 Bazele proiectării  asistată de calculator  
S.03.A.20 Bazele proiectării  asistată de calculator a sistemelor mecanice 3 

S.03.A.21 Electrotehnică şi bazele electronicii 
S.03.A.22 Bazele teoretice ale electrotehnicii 4 

U.03.O.23 Bazele statului, dreptului şi legislaţiei muncii 4 
U.03.O.24 Bazele micro şi macroeconomiei 4 
F.04.O.25 Rezistenţa materialelor 6 
S.04.O.26 Economie aplicativă  3 
S.04.A.27 Interschimbabilitate, standardizare şi metrologie 
S.04.A.28 Maşini-unelte şi control dimensional 4 

S.04.A.29 Organe de maşini şi sisteme de transport 1 
S.04.A.30 Proiectarea dispozitivelor în transportul auto 1 6 

S.04.A.31 Acţionări hidraulice şi pneumatice în transportul auto 
S.04.A.32 Hidraulică 3 

S.04.A.33 Bazele cercetărilor ştiinţifice 
S.04.A.34 Creativitate inginerească 2 

S.04.O.35 Practică tehnologică 6 
 total 60 

 

Anul 3 
Codul         Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite ECTS 
S.05.O.36 Automobile 6 
S.05.O.37 Legislaţia rutieră 4 
S.05.A.38 Echipament electric şi  electronic al automobilelor 
S.05.A.39 Ingineria sistemelor automate 2 

S.05.A.40 Chimotologie 
S.05.A.41 Materiale de  exploatare pentru automobile 3 

S.05.A.42 Termotehnică 
S.05.A.43 Bazele termodinamicii şi maşini termice 3 

S.05.A.44 Organe de maşini şi sisteme de transport 2 
S.05.A.45 Proiectarea dispozitivelor în transportul auto 2 3 

S.05.A.46 Tehnici şi tehnologii în producţia agroalimentară 

S.05.A.47 Tehnologii şi utilaj pentru depozitarea, păstrarea şi 
transportarea produselor uşor alterabile 

3 

U.05.O.48 Integrare economică europeană 6 
F.06.O.49 Motoare cu ardere internă 4 
F.06.O.50 Bazele teoretice ale automobilelor  6 
S.06.O.51 Exploatarea automobilelor 6 
S.06.O.52 Reparaţii de automobile 1 4 
U.06.O.53 Ştiinţe filozofice 4 
S.06.O.54 Practică didactică 6 

 total 60 
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Anul 4 
Codul         Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite ECTS 
S.04.O.55 Management şi marcheting în transportul auto 4 
S.07.A.56 Normarea tehnică în transporturi auto 
S.07.A.57 Tehnici şi echipamente pentru diagnosticarea automobilelor 4 

S.07.A.58 Reparaţii de automobile 2 
S.07.A.59 Tehnici şi echipamente pentru reparaţia automobilelor 4 

S.07.A.60 Siguranţa circulaţiei rutiere 
S.07.A.61 Organizarea şi siguranţa circulaţiei rutiere 5 

S.07.A.62 Sisteme de standardizare şi omologare a automobilelor 
S.07.A.63 Standardizare şi managementul calităţii în transportul auto 4 

S.07.O.64 Securitatea activităţii vitale în autotransport 3 
S.07.O.65 Practică de producţie  6 
S.08.A.66 Utilizarea sistemelor computerizate în transportul auto 
S.08.A.67 Diagnosticarea automobilelor 4 

S.08.A.68 Proiectarea tehnologică a întreprinderilor auto 

S.08.A.69 Renovarea caruserielor şi structurilor portante ale 
autoturismelor 

S.08.A.70 Tehnologii de renovare a autoturismelor  

4 

S.08.A.71 Fiabilitatea în  mentenanţa autovehiculelor 
S.08.A.72 Fiabilitatea automobilelor 4 

S.08.A.73 Organizarea traficului de mărfuri şi călători 
S.08.A.74 Legislaţia rutieră şi vamală 4 

S.08.A.75 Drumuri auto 
S.08.A.76 Sisteme automate de control 
S.08.A.77 Reţele de drumuri auto 

5 

S.08.O.78 Practică de licenţă 4 
  Examen de licenţă 5 
 total 60 
  Total program de studii                                                                              240 

 
Diagrama structurală a  programului cu indicarea creditelor la învăţământul cu 

frecvenţă redusă 
 

Anul 1 
        Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite ECTS 
Matematici superioare 1 6 
Geometrie descriptivă 4 
Limba străină  1 4 
Psihologia comunicării 4 
Etică profesională 4 
Matematici superioare 2 4 
Fizică 5 
Bazele grafice ale proiectării 5 
Studiul materialelor 4 
Limba străină  2 4 
Informatică  4 
total 48 
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Anul 2 
 

        Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite ECTS 
Bazele agrobiologice ale ingineriei agrare 2 
Elemente de cultură universală şi naţională  4 
Mecanică teoretică 6 
Tehnologia materialelor 4 
Teoria mecanismelor şi a maşinilor 
Mecanica sistemelor 5 

Bazele proiectării  asistată de calculator  
Bazele proiectării  asistată de calculator a sistemelor mecanice 3 

Electrotehnică şi bazele electronicii 
Bazele teoretice ale electrotehnicii 4 

Bazele statului, dreptului şi legislaţiei muncii 4 
Bazele micro şi macroeconomiei 4 
Rezistenţa materialelor 6 
Interschimbabilitate, standardizare şi metrologie 
Maşini-unelte şi control dimensional 4 

total 46 
 

 
Anul 3 

        Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite ECTS 
Economie aplicativă  3 
Organe de maşini şi sisteme de transport 1 
Proiectarea dispozitivelor în transportul auto 1 6 

Acţionări hidraulice şi pneumatice în transportul auto 
Hidraulică 3 

Bazele cercetărilor ştiinţifice 
Creativitate inginerească 2 

Automobile 6 
Echipament electric şi  electronic al automobilelor 
Ingineria sistemelor automate 2 

Chimotologie 
Materiale de  exploatare pentru automobile 3 

Termotehnică 
Bazele termodinamicii şi maşini termice 3 

Organe de maşini şi sisteme de transport 2 
Proiectarea dispozitivelor în transportul auto 2 3 

Tehnici şi tehnologii în producţia agroalimentară 
Tehnologii şi utilaj pentru depozitarea, păstrarea şi 
transportarea produselor uşor alterabile 

3 

Integrare economică europeană 6 
Bazele teoretice ale automobilelor  6 
total 46 
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Anul 4 
        Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite ECTS 
Legislaţia rutieră 4 
Motoare cu ardere internă 4 
Exploatarea automobilelor 6 
Reparaţii de automobile 1 4 
Ştiinţe filozofice 4 
Management şi marcheting în transportul auto 4 
Normarea tehnică în transporturi auto 
Tehnici şi echipamente pentru diagnosticarea automobilelor 4 

Reparaţii de automobile 2 
Tehnici şi echipamente pentru reparaţia automobilelor 4 

Siguranţa circulaţiei rutiere 
Organizarea şi siguranţa circulaţiei rutiere 5 

total 39 
 
 
 

Anul 5 
        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 caruserielor şi structurilor portante ale 
autoturismelor 
Tehnologii de renovare a autoturismelor  

4 

Fiabilitatea 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 

Competenţe practice 28 
Examen de licenţă 5 
total 61 

Total program de studii                                                          240 
 
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; 
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- 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. În anul universitar 2010-2011 
probele vor fi la: modul fundamental – Studiul materialelor, tehnologia materialelor, rezistenţa 
materialelor ; modul de specialitate – Exploatarea automobilelor, reparaţii de automobile 1). 
       Proiectul de licenţă constituie o investigaţie sistematică din domeniul Ingineria şi 
tehnologia transportului auto, 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 ingineria şi 

tehnologia transportului auto 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 şi modul de rezolvare a problemelor în cadrul domeniului ingineria şi 

tehnologia transportului auto; 
- 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. În anul universitar 2010-2011 probele se susţin oral. 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 habilitat, profesor universitar Gr. Marian 
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Programul 528.1 – MECANIZAREA AGRICULTURII 
 

 Descrierea generală 
 

Calificarea acordată – Inginer licenţiat. 
 
Nivelul de calificare – 6  EQF (Cadrul European al Calificărilor). 
 
Condiţii speciale  de admitere – Deţinerea diplomei de studii: 

- liceale (bacalaureat); 
- medii de specialitate; 
- superioare (de licenţă). 
 

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 me-

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

nizarea 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, 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. 

  
Profilul programului – Inginerie şi activităţi inginereşti. 

 
Rezultatele cheie ale instruirii– Programul oferit permite obţinerea de către student a 
următoarelor competenţe:  
− recunoaşte bazele proiectării asistate de calculator, principiile generale ale manage-

mentului calităţii, tehnicii şi a metodelor de măsurare şi control, precum şi a bazei 
programării şi prelucrării statistice a datelor experimentale rezultate din măsurători; 

− selectează procesele mecanizate din producţia vegetală şi animală, maşinile cu care se 
pot executa aceste procese; 

− aplică metodele inginereşti de concepere, proiectare, elaborare, exploatare şi mente-
nanţă a tehnicii agricole şi industriei alimentare; 

− distinge metodele de cercetare ştiinţifică în domeniul mecanizării agriculturii; 
− alege baza tehnică a producţiei agrare, varietăţile de combustibili, lubrifianţi şi lichide 

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

agricole precum şi a limitelor admisibile ale uzurilor; 
− respectă bazele protecţiei muncii şi mediului înconjurător; 
      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 – inginerie agrară; 

2. De formare a abilităţilor şi competenţelor generale – G - (16 credite, 4 unităţi de curs); de 
orientare socio-umanistă – U - (26 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 – inginerie agrară 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 - (139 credite, 53 unităţi de curs  inclusiv: opţionale – 
A - 83 credite, 41 unităţi de curs; 5 stagii de practică, 28 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 mecanizarea 
agriculturii va fi apt să activeze pe următoarele direcţii profesionale: 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. 

 
Accesul la studii de viitor – Deţinătorii diplomei de licenţă în domeniul  mecanizarea 
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 Matematici superioare 1 6 
F.01.O.02 Geometrie descriptivă 4 
F.01.O.03 Bazele agrobiologice ale ingineriei agrare 2 
G.01.O.04 Limba străină 1 4 
G.01.O.05 Psihologia comunicării 4 
U.01.O.06 Etică profesională 4 
S.01.O.07 Practică didactică la atelierul mecanic 6 
F.02.O.08 Matematici superioare 2 4 
F.02.O.09 Fizică 5 
F.02.O.10 Bazele grafice ale proiectării 5 
F.02.O.11 Studiul materialelor 4 
G.02.O.12 Limba străină 2 4 
G.02.O.13 Informatică  4 
U.02.O.14 Elemente de cultură universală şi naţională  4 

 total 60 
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Anul 2 
Codul         Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite ECTS 
F.03.O.15 Mecanică teoretică 6 
F.03.O.16 Tehnologia materialelor 4 
S.03.A.17 Teoria mecanismelor şi a maşinilor 
S.03.A.18 Mecanica sistemelor 5 

S.03.A.19 Bazele proiectării  asistată de calculator  
S.03.A.20 Bazele proiectării  asistată de calculator a sistemelor mecanice 3 

S.03.A.21 Electrotehnică şi bazele electronicii 
S.03.A.22 Bazele teoretice ale electrotehnicii 4 

U.03.O.23 Bazele statului, dreptului şi legislaţiei muncii 4 
U.03.O.24 Bazele micro şi macroeconomiei 4 
F.04.O.25 Rezistenţa materialelor 6 
S.04.O.26 Economie aplicativă  3 
S.04.A.27 Interschimbabilitate, standardizare şi metrologie 
S.04.A.28 Toleranţe şi controlul calităţii 4 

S.04.A.29 Organe de maşini şi sisteme de transport 1 
S.04.A.30 Proiectarea dispozitivelor în ingineria agrară 1 6 

S.04.A.31 Acţionări hidropneumatice 
S.04.A.32 Hidraulică 3 

S.04.A.33 Bazele cercetărilor ştiinţifice 
S.04.A.34 Creativitate inginerească 2 

S.04.O.35 Practică tehnologică 6 
 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 fabricaţie a maşinilor agricole 

4 
 

S.05.A.40 Organe de maşini şi sisteme de transport 2 
S.05.A.41 Proiectarea dispozitivelor în ingineria agrară 2 

2 
 

S.05.A.42 Chimotologie 
S.05.A.43 Combustibili şi lubrifianţi 

3 
 

S.05.A.44 Termotehnică 
S.05.A.45 Bazele termodinamicii şi maşini termice 

3 
 

U.05.O.46 Integrare economică europeană 6 
F.06.O.48 Bazele teoretice ale autovehiculelor 4 
F.06.O.47 Motoare cu ardere internă 4 
S.06.O.49 Mentenanţa preventivă a utilajului agricol 3 
S.06.O.50 Reparaţii de maşini 1 3 
S.06.A.51 Bazele teoretice ale maşinilor agricole 
S.06.A.52 Proiectarea maşinilor agricole 

6 
 

U.06.O.53 Ştiinţe filozofice 4 
S.06.O.54 Practică didactică 6 

 total 60 
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Anul 4 
Codul         Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite ECTS 
S.07.O.55 Management şi marketing în tehagroservicii 4 
S.07.A.56 Mecanizarea sectorului zootehnic  
S.07.A.57 Maşini şi instalaţii zootehnice 4 

S.07.A.58 Proiectarea liniilor tehnologice din zootehnie 

S.07.A.59 Proiectarea utilajului tehnologic de prelucrare primară a 
producţiei agricole 

3 

S.07.A.60 Exploatarea utilajului agricol 
S.07.A.61 Exploatarea autovehiculelor 6 

S.07.A.62 Reparaţii de maşini 2 
S.07.A.63 Mentenanţa şi asigurarea calităţii 6 

S.07.O.64 Securitatea activităţii vitale 3 
S.07.O.65 Practică de producţie  6 
S.08.A.66 Tribologie şi fiabilitate 
S.08.A.67 Fiabilitatea sistemelor mecanice 4 

S.08.A.68 Electrificarea rurală şi rezidenţială 
S.08.A.69 Surse renovabile de energie 3 

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

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

6 

S.08.A.72 Tehnologii avansate în fiabilitatea şi mentenanţa tehnicii agricole 
S.08.A.73 Tehnologii avansate în exploatarea tehnicii agricole 
S.08.A.74 Tehnologii avansate în producţia agricolă 

6 

S.08.O.75 Practică de licenţă 4 
 Examen de licenţa 5 
 total 60 

 
               Total program de studii                                                           240 

 
Diagrama structurală a  programului cu indicarea creditelor  

la învăţământul cu frecvenţă redusă 
 

Anul 1 
        Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite ECTS 
Matematici superioare 1 6 
Geometrie descriptivă 4 
Limba străină 1 4 
Psihologia comunicării 4 
Etică profesională 4 
Matematici superioare 2 4 
Fizică 5 
Bazele grafice ale proiectării 5 
Studiul materialelor 4 
Limba străină 2 4 
Informatică  4 
total 48 
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Anul 2 
 

        Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite ECTS 
Bazele agrobiologice ale ingineriei agrare 2 
Elemente de cultură universală şi naţională  4 
Mecanică teoretică 6 
Tehnologia materialelor 4 
Teoria mecanismelor şi a maşinilor 
Mecanica sistemelor 5 

Bazele proiectării  asistată de calculator  
Bazele proiectării  asistată de calculator a sistemelor 
mecanice 

3 

Electrotehnică şi bazele electronicii 
Bazele teoretice ale electrotehnicii 4 

Bazele statului, dreptului şi legislaţiei muncii 4 
Bazele micro şi macroeconomiei 4 
Rezistenţa materialelor 6 
Interschimbabilitate, standardizare şi metrologie 
Toleranţe şi controlul calităţii 4 

total 46 
 

 
Anul 3 

        Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite ECTS 
Economie aplicativă  3 
Organe de maşini şi sisteme de transport 1 
Proiectarea dispozitivelor în ingineria agrară 1 6 

Acţionări hidropneumatice 
Hidraulică 3 

Autovehicule 6 
Maşini agricole  6 
Maşini unelte şi prelucrări mecanice  
Tehnologii şi sisteme de fabricaţie a maşinilor agricole 

4 
 

Organe de maşini şi sisteme de transport 2 
Proiectarea dispozitivelor în ingineria agrară 2 

2 
 

Chimotologie 
Combustibili şi lubrifianţi 

3 
 

Termotehnică 
Bazele termodinamicii şi maşini termice 

3 
 

Integrare economică europeană 6 
total 42 
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Anul 4 
 

        Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite ECTS 
Bazele cercetărilor ştiinţifice 
Creativitate inginerească 2 

Bazele teoretice ale autovehiculelor 4 
Motoare cu ardere internă 4 
Mentenanţa preventivă a utilajului agricol 3 
Reparaţii de maşini 1 3 
Bazele teoretice ale maşinilor agricole 
Proiectarea maşinilor agricole 

6 
 

Ştiinţe filozofice 4 
Management şi marketing în tehagroservicii 4 
Mecanizarea sectorului zootehnic  
Maşini şi instalaţii zootehnice 4 

Proiectarea liniilor tehnologice din zootehnie 
Proiectarea utilajului tehnologic de prelucrare primară a 
producţiei agricole 

3 

Reparaţii de maşini 2 
Mentenanţa şi asigurarea calităţii 6 

total 43 
 
 

Anul 5 
 

        Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite ECTS 
Exploatarea utilajului agricol 
Exploatarea autovehiculelor 6 

Securitatea activităţii vitale 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 

Competenţe practice 28 
Examen de licenţa 5 
total 61 

  Total program de studii                                                        240 
 
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, 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. În anul universitar 2010-
2011 probele vor fi la: modul fundamental – Studiul materialelor, tehnologia materialelor, 
rezistenţa materialelor; modul de specialitate –  Mentenanţa preventivă a utilajului agricol, 
reparaţii de maşini 1. 
       Proiectul de licenţă constituie o investigaţie sistematică din domeniul mecanizării agri-
culturii, utilizând studiul critic al problemei. El implică formularea de idei sau arii de cerce-
tare 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 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 agrară; 
- să aplice modalităţi de testare experimentală şi observaţională a teoriilor ştiinţifice; 
- să argumenteze şi 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 univer-

sităţii. În anul universitar 2010-2011 probele se susţin oral. Subiectele sunt aduse la cunoş-
tinţa 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 habilitat, profesor universitar Gr. Marian 
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Programul 583.1 – INGINERIA MEDIULUI 
 

Descrierea generală 
 

Calificarea acordată – Inginer licenţiat 
 
Nivelul de calificare – 6  EQF (Cadrul European al Calificărilor). 
 
Condiţii speciale  de admitere – Deţinerea diplomei de studii: 

- liceale (bacalaureat); 
- medii de specialitate; 
- superioare (de licenţă). 

 
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. 

  
Profilul programului – Arhitectură şi construcţii. 

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

- studiază obiectivele, importanţa şi evaluarea ingineriei mediului pe plan naţional şi mondial; 
- însuşeşte legităţile amenajării inginereşti a complexelor teritoriale ale naturii, 

îmbunătăţirilor funciare şi reînnoirii terenurilor agricole; 
-  studiază procedeele de executare a explorărilor hidrologice, geologice, topografo-

geodezice şi metodica folosirii acestor explorări în scopul proiectării, construcţiei şi 
reconstrucţiei obiectelor de amenajare şi exploatare a naturii; 

- efectuează explorări şi studii pedologice, hidrogeologice, geologice şi hidrologice 
precum şi colectează date necesare pentru elaborarea proiectelor, măsurilor şi lucră-
rilor de inginerie a mediului; 

- aplică cunoştinţele obţinute la elaborarea şi realizarea proiectelor lucrărilor de 
inginerie a mediului; 

- promovează legislaţia în vigoare în domeniul ingineriei mediului, ecologiei şi 
protecţiei mediului ambiant; 

- realizează tehnologii moderne în domeniul ingineriei mediului, îmbunătăţirilor 
funciare,  recultivării terenurilor şi ocrotirii resurselor de apă; 
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         Programul  include 72 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 – ingineria mediului; 
2. de formare a abilităţilor şi competenţelor generale – G - (16 credite, 4 unităţi de curs); 
de orientare socio-umanistă – U - (26 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 – 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 - (135 credite, 48 unităţi de curs  inclusiv: opţionale – 
A - 84 credite, 38 unităţi de curs; 4 stagii de practică,  24 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 ingineria mediului 
va fi apt să activeze pe următoarele direcţii profesionale: în întreprinderile şi firmele de 
explorări - proiectări, construcţii şi exploatare a 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  
 

Anul 1 
Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite ECTS 

F.01.O.01 Matematică superioară 1 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 străine 1 4 
G.01.O.06 Psihologia comunicării 4 
U.01.O.07 Elemente de cultură universală şi naţională 4 
F.02.O.08 Matematică superioară 2 4 
F.02.O.09 Mecanica teoretică 4 
U.02.O.10 Etica profesională  4 
G.02.O.11 Limbi străine 2 4 
G.02.O.12 Informatică 4 
S.02.O.13 Geodezie inginerească 6 
S.02.O.14 Practica didactică 1 4 

total  60 
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Anul 2 
Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite ECTS 

F.03.O.15 Rezistenţa materialelor 5 
F.03.O.16 Electrotehnică, sisteme de electronică 3 
F.03.O.17 Chimie 4 
U.03.O.18 Bazele statului, dreptului şi legislaţia muncii 4 
U.03.O.19 Bazele micro- şi macroeconomiei 4 
S.03.A.20 
S.03.A.21 

Hidraulică 
Hidraulica şi modelarea proceselor hidraulice 6 

S.03.A.22 
S.03.A.23 

Materiale de construcţii 
Ştiinţa materialelor 4 

F.04.O.24 Statica structurilor 4 
F.04.O.25 Pedologie ameliorativă 3 
S.04.A.26 
S.04.A.27 

Agricultura irigată şi fitotehnia 
Amelioraţii silvice 3 

S.04.A.28 
S.04.A.29 

Geologie şi hidrogeologie 1 
Geologie inginerească şi hidrogeologie 3 

S.04.A.30 
S.04.A.31 

Hidrologie, hidrometrie şi regularizarea scurgerii  
Hidrologia, hidrometria şi modelarea scurgerii de suprafaţă 5 

S.04.O.32 Practica didactică 2 6 
S.04.O.33 Practica de producţie 1 6 

total  60 
 

Anul 3 
Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite ECTS 

F.05.O.34 Îmbunătăţiri funciare 1 3 
U.05.O.35 Integrarea economică europeană 6 
S.05.O.36 Geotehnica şi fundaţii 4 
S.05.A.37 
S.05.A.38 

Legislaţia agrară 
Legislaţia ecologică 4 

S.05.A.39 
S.05.A.40 

Construcţii inginereşti 
Construcţii din beton armat 5 

S.05.A.41 
S.05.A.42 

Maşini hidraulice şi staţii de pompare 
Staţii de pompare şi suflare 5 

S.05.A.43 
S.05.A.44 

Construcţii hidrotehnice 1 
Sisteme şi utilaje sanitare 3 

F.06.O.45 Îmbunătăţiri funciare 2 5 
U.06.O.46 Ştiinţe filozofice 4 
S.06.O.47 Tehnologia şi mecanizarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare 1 3 
S.06.A.48 
S.06.A.49 

Marketing 
Bazele contabilităţii 2 

S.06.A.50 
S.06.A.51 

Construcţii hidrotehnice 2 
Construcţii hidrotehnice în gospodărirea apelor 5 

S.06.A.52 
S.06.A.53 

Economia activităţii de îmbunătăţiri funciare 
Economia activităţii de gospodărire a apelor 3 

S.06.O.54 Practica de producţie 2 8 
total  60 
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Anul 4 
Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite ECTS 
F.07.O.55 Îmbunătăţiri funciare 3 5 
S 07.O.56 Tehnologia şi mecanizarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare 2 4 
S 07.O.57 Sisteme informaţionale în îmbunătăţiri funciare 3 
S.07.A.58 
S.07.A.59 

Combaterea eroziunii solului şi protecţia mediului înconjurător 
Tratarea apelor şi protecţia resurselor de apă 5 

S.07.A.60 
S 07.A.61 

Organizarea şi planificarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare 
Organizarea şi tehnologia lucrărilor de construcţie în 
îmbunătăţiri funciare 

6 

S 07.A.62 
S.07.A.63 

Exploatarea sistemelor hidroameliorative 1 
Exploatarea sistemelor de gospodărire a apelor 4 

S 07.A.64 
S 07.A.65 

Alimentări cu apă şi canalizări 
Epurarea apelor uzate 5 

S 08.A.66 
S 08.A.67 

Utilizarea complexă a resurselor de apă 
Maşini şi utilaje pentru tratarea apelor 6 

S 08.A.68 
S 08.A.69 

Exploatarea sistemelor hidroameliorative 2 
Exploatarea sistemelor de gospodărire a apelor 2 6 

S 08.A.70 
S 08.A.71 

Management în ingineria mediului 
Management în activitatea de gospodărire a apelor 4 

S 08.O.72 Practica de licenţă 7 
 Examen de licenţă 5 

total  60 
                                          Total program de studii                           240 

 
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 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. În anul universitar 
2010-2011 probele vor fi la: modul fundamental – îmbunătăţiri funciare 1, 2 şi 3; modul de 
specialitate – tehnologia şi mecanizarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare 1 şi 2. 
       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; 



 86 

-  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. În anul universitar 2010-2011 probele se susţin oral. 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. 
 

Administrator de program – Doctor, conferenţiar universitar T. Moraru 
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Programul 584.1 – CADASTRU ŞI ORGANIZAREA TERITORIULUI 
 

Descrierea generală 
 

Calificarea acordată –Inginer licenţiat 
 
Nivelul de calificare – 6  EQF (Cadrul European al Calificărilor). 
 

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

 
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 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. 

  

Profilul programului – Arhitectură şi construcţii. 
 

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

- acumulează cunoştinţe din domeniul agriculturii, construcţiei şi ecologiei pentru 
aplicarea lor la elaborarea măsurilor şi lucrărilor din domeniul cadastrului şi 
organizării teritoriului; 

- studiază bazele cartografiei şi fotogrammetriei pentru elaborarea planurilor cadastrale 
şi de organizare a teritoriului; 

- însuşeşte metode de realizare a lucrărilor de cadastru şi de organizare a teritoriului; 
- administrează şi controlează starea şi folosirea resurselor funciare; 
- rezolvă litigiile funciare şi patrimoniale, promovează legislaţia cadastro-funciară pre-

cum şi din domeniul ingineriei mediului, ecologiei şi protecţiei mediului înconjurător; 
- elaborează tehnologiile lucrărilor din domeniul cadastrului şi organizării teritoriului; 
- elaborează proiecte de organizare a teritoriului cu elemente de proiectare 

antierozională şi de protecţie a mediului. 
         Programul  include 70 unităţi de curs, grupate în următoarele componente: 
1. fundamentală – F - (55 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; 
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2. de formare a abilităţilor şi competenţelor generale – G - (16 credite, 4 unităţi de curs); de 
orientare socio-umanistă – U - (26 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 – 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 - (138 credite, 47 unităţi de curs  inclusiv: opţionale – A 
– 89 credite, 39 unităţi de curs; 3 stagii de practică,  22 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 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 1 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 1 4 
G.01.O.05 Psihologia comunicării 4 
U.01.O.06 Elemente de cultură naţională şi universală 4 
F.01.O.07 Topografie 1 3 
F.02.O.08 Matematică superioară 2 4 
G.02.O.09 Limbi străine 2 4 
G.02.O.10 Informatică  4 
F.02.O.11 Bazele construcţiei 6 
U.02.O.12 Etica profesională 4 
F.02.O.13 Topografie 2 4 
F.02.O.14 Practica didactică 1 4 
 total  60 
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Anul 2 
Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite ECTS 

F.03.O.15 Protecţia naturii şi landşaftologie 4 
F.03.O.16 Pedologie cu bazele geobotanicii  4 
U.03.O.17 Bazele micro şi macroeconomiei 4 
U.03.O.18 Bazele statului şi dreptului, legislaţia muncii 4 
S.03.O.19 Geodezie  5 
S.03.A.20 
S.03.A.21 

Bazele teoretice ale organizării teritoriului şi cadastrului 
Automatizarea lucrărilor topografo-geodezice 5 

S.03.A.22 
S.03.A.23 

Amenajarea inginerească a teritoriului 
Căi de comunicaţie şi reţele inginereşti 4 

F.04.O.24 Standardizare şi metrologie  2 
S.04.A.25 
S.04.A.26 

Bazele tehnologiei producţiei agricole 
Bazele agriculturii        5 

F.04.O.27 Construcţii hidrotehnice şi îmbunătăţiri funciare 4 
U.04.O.28 Ştiinţe filozofice  4 
F.04.O.29 Geodezie inginerească 6 
S.04.A.30 
S.04.A.31 

Organizarea şi mecanizarea producţiei agricole 
Hidrologia şi hidrogeologia 5 

S.04.O.32 Practica didactică 2 4 
 total  60 

 
Anul 3 

Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite ECTS 
U.05.O.33 Integrarea economică europeană 6 
S.05.O.34 Fotogrammetria  6 
S.05.O.35 Cadastru  6 
S.05.A.36 
S.05.A.37 

Proiectare de organizare a teritoriului 1 
Organizarea teritoriului 1  6 

S.05.A.38 
S.05.A.39 

Legislaţia cadastro-funciară 
Legislaţia agrară 4 

S.05.A.40 
S.05.A.41 

Bazele dreptului civil şi administrativ 
Legislaţia evaluării imobilului 2 

S.06.A.42 
S.06.A.43 

Marketing 
Bazele contabilităţii 

2 
 

S.06.O.44 Cartografie 4 
S.06.A.45 
S.06.A.46 

Economia de cadastru şi de organizare a teritoriului  
Economia şi teoria evaluării  

 
4 

S.06.A.47 
S.06.A.48 

Proiectarea de organizare a teritoriului 2 
Organizarea teritoriului 2 4 

S.06.A.49 
S.06.A.50 

Cadastru de specialitate 
Amelioraţia agrosilvică şi bazele amenajamentului silvic 3 

S.06.A.51 
S.06.A.50 

Tehnica măsurătorilor topografice inginereşti 
Lucrări geodezice la organizarea teritoriului 5 

S.06.O.53 Practica de producţie 1  8 
 total 60 
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Anul 4 
 

Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite ECTS 
S.07.A.54 
S.07.A.55 

Sisteme informaţionale geografice şi teritoriale 
Sisteme informaţionale în evaluarea imobilului 4 

S.07.A.56 
S.07.A.57 

Automatizarea lucrărilor cadastrale 
Aplicarea informaţiei cadastrului funciar în agricultură 4 

S.07.A.58 
S.07.A.59 

Urbanism şi sistematizarea teritoriului 
Cadastru special 4 

S.07.A.60 
 
S.07.A.61 

Metodele economico-matematice şi modelarea la organizarea 
teritoriului 
Sisteme automatizate de proiectare în organizarea teritoriului  

4 

S.07.A.62 
S.07.A.63 

Proiectarea de organizare a  teritoriului 3 
Urmărirea comportării terenurilor şi a construcţiilor 4 

S.07.O.64 Practica de producţie 2 10 
S.08.O.65 Management în cadastru şi organizarea teritoriului  6 
S.08.A.66 
S.08.A.67 

Evaluarea terenurilor şi a imobilului  
Reglementarea de stat a relaţiilor funciare 6 

S.08.A.68 
S.08.A.69 

Proiectarea de organizare a  teritoriului IV 
Monitoringul  şi cadastrul resurselor funciare 6 

S.08.O.70 Practica de licenţă  7 
 Examen de licenţă 5 

 total  60 
                 Total program de studii                                               240 

 
 
 

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

 
Anul 1 

 
Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite ECTS 

Matematică superioară 1 6 
Fizică  4 
Reprezentări geometrice ale suprafeţelor topografice, desen topografic şi 
grafica inginerească 5 

Limbi străine 1 4 
Psihologia comunicării 4 
Elemente de cultură naţională şi universală 4 
Topografie 1 3 
Matematică superioară 2 4 
Limbi străine 2 4 
Topografie 2 4 
total  42 
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Anul 2 
 

Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite ECTS 
Informatică  4 
Bazele construcţiei 6 
Etica profesională 4 
Protecţia naturii şi landşaftologie 4 
Pedologie cu bazele geobotanicii  4 
Geodezie  5 
Bazele teoretice ale organizării teritoriului şi cadastrului 
Automatizarea lucrărilor topografo-geodezice 5 

Bazele tehnologiei producţiei agricole 
Bazele agriculturii        6 

Construcţii hidrotehnice şi îmbunătăţiri funciare 4 
Geodezie inginerească 5 
total  47 
 
 
 
 

Anul 3 
 

Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite ECTS 
Organizarea şi mecanizarea producţiei agricole 
 Hidrologia şi hidrogeologia 

5 
 

Bazele micro şi macroeconomiei 4 
Bazele statului şi dreptului, legislaţia muncii 4 
Amenajarea inginerească a teritoriului 
Căi de comunicaţie şi reţele inginereşti 4 

Standardizare şi metrologie  2 
Ştiinţe filozofice  4 
Integrarea economică europeană 6 
Cadastru  6 
Proiectare de organizare a teritoriului 1 
Organizarea teritoriului 1  6 

Cartografie 4 
Proiectarea de organizare a teritoriului 2 
Organizarea teritoriului 2 4 

total 49 
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Anul 4 
 

Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite ECTS 
Cadastru de specialitate 
Amelioraţia agrosilvică şi bazele amenajamentului silvic 3 

Tehnica măsurătorilor topografice inginereşti 
Lucrări geodezice la organizarea teritoriului 5 

Fotogrammetria  6 
Legislaţia cadastro-funciară 
Legislaţia agrară 4 

Bazele dreptului civil şi administrativ 
Legislaţia evaluării imobilului 2 

Marketing 
Bazele contabilităţii 

2 
 

Economia de cadastru şi de organizare a teritoriului  
Economia şi teoria evaluării  

 
4 

Sisteme informaţionale geografice şi teritoriale 
Sisteme informaţionale în evaluarea imobilului 4 

Proiectarea de organizare a  teritoriului 3 
Urmărirea comportării terenurilor şi a construcţiilor 4 

Proiectarea de organizare a  teritoriului IV 
Monitoringul  şi cadastrul resurselor funciare 6 

total  40 
 
                                                      
 
 
 

Anul 5 
 

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 
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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, 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. În anul universitar 2010-2011 
probele vor fi la: modul fundamental – topografie 1 şi 2 ; disciplina  de specialitate – cadastru. 
       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; 
- 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 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. În anul universitar 2010-2011 probele se susţin oral. 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 T. Moraru 
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Programul 584.3 – EVALUAREA IMOBILULUI 
 

Descrierea generală 
 

Calificarea acordată –Inginer licenţiat. 
 
Nivelul de calificare – 6  EQF (Cadrul European al Calificărilor). 
 
Condiţii speciale  de admitere –  Deţinerea diplomei de studii: 

- liceale (bacalaureat); 
- medii de specialitate; 
- superioare (de licenţă). 

 
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. 

  
Profilul programului – Arhitectură şi construcţii. 

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

- studiază regulile de ţinere a cadastrului, metodele de organizare intergospodărească  
şi intragospodărească a teritoriului; 

- studiază metodele şi procedeele de evaluare a terenurilor, bunurilor imobile şi mobile, 
proprietăţii intelectuale; 

- foloseşte informaţia din legislaţia cadastrală, funciară, fiscală şi patrimonială pentru 
soluţionarea litigiilor imobiliare; 

- efectuează evidenţierea şi înregistrarea cadastrală a terenurilor şi altor bunuri imobile; 
- efectuează analiza economico-financiară a întreprinderilor şi investiţiilor; 
- organizează munca individuală şi activitatea întreprinderilor, oficiilor, firmelor şi 

serviciilor; 
         Programul  include 72 unităţi de curs, grupate în următoarele componente: 
1. Fundamentală – F - (60 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; 
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2. De formare a abilităţilor şi competenţelor generale – G - (16 credite, 4 unităţi de curs); de 
orientare socio-umanistă – U - (26 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 – 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 - (133 credite, 48 unităţi de curs  inclusiv: opţionale – 
A – 81 credite, 38 unităţi de curs; 3 stagii de practică,  21 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 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. 
 

Diagrama structurală a  programului cu indicarea creditelor 
 

Anul 1 
 

Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite ECTS 
F.01.O.01 Matematică superioară 1 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 1 4 
G.01.O.05 Psihologia comunicării 4 
U.01.O.06 Elemente de cultură naţională şi universală 4 
F.01.O.07 Topografie 1 3 
F.02.O.08 Matematică superioară 2 4 
F.02.O.09 Topografie 2 4 
F.02.O.10 Bazele construcţiei 6 
G.02.O.11 Limbi străine 2 4 
G.02.O.12 Informatica 4 
U.02.O.13 Etica profesională 4 
F.02.O.14 Practica didactică 1 4 
 total  60 
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Anul 2 
 

Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite ECTS 
F.03.O.15 Protecţia naturii şi landşaftologie 4 
F.03.O.16 Pedologie cu bazele geobotanicii  4 
U.03.O.07 Bazele micro şi macroeconomiei 4 
U.03.O.18 Bazele statului, dreptului şi legislaţia muncii 4 
S.03.O.19 Tehnologii moderne în domeniul măsurătorilor 5 
S.03.A.20 
S.03.A.21 

Tipologia obiectivelor imobiliare 
Elemente de construcţii 

4 

S.03.A.22 
S.03.A.23 

Teoria economică şi doctrine economice 
Integrarea resurselor economice 5 

F.04.O.24 Standardizare şi metrologie  2 
F.04.O.25 Construcţii hidrotehnice şi îmbunătăţiri funciare  4 
S.04.O.26 Geodezie inginerească 5 
S.04.A.27 
S.04.A.28 

Bazele tehnologiei producţiei agricole 
Bazele agriculturii 5 

S.04.A.29 
S.04.A.30 

Teoria evaluării  
Economia de cadastru şi de organizare a teritoriului  6 

S.04.A.31 
S.04.A.32 

Drept civil şi procedura civilă 
Drept financiar şi fiscal 4 

S.04.O.33 Practica didactică 2 4 
total  60 

 
Anul 3 

Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite ECTS 
F.05.O.34 Bazele fotogrammetriei şi teledetecţiei 4 
U.05.O.35 Integrarea economică europeană 6 
F.05.O.36 Cadastru  6 
S.05.A37 
S.05.A38 

Evaluarea terenurilor 
Legislaţia evaluării imobilului  3 

S.05.A.39 
S.05.A.40 

Organizarea teritoriului 1 
Proiectare de organizare a teritoriului 1 4 

S.05.A.41 
S.05.A.42 

Legislaţia cadastro-funciară şi patrimonială 
Legislaţia agrară şi ecologică  4 

S.05.A.43 
S.05.A.44 

Dreptul penal şi procedura penală 
Drept administrativ 3 

U.06.O.45 Ştiinţe filozofice  4 
S.06.O.46 Urbanism şi sistematizarea teritoriului  4 
S.06.O.47 Economia imobilului 2 
S.06.O.48 Evaluarea imobilului 1 3 
S.06.A.49 
S.06.A.50 

Organizarea teritoriului 2 
 Proiectarea de organizare a teritoriului 2 6 

S.06.A.51 
S.06.A.52 

Organizarea şi tehnologia construcţiei 
Mecanizarea şi expertiza construcţiei 3 

S.06.O.53 Practica de producţie 1 8 
total  60 
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Anul 4 
 
Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite ECTS 
S.07.O.54 Evaluarea imobilului 2  4 
S.07.A.55 
S.07.A.56 

Sisteme informaţionale geografice şi teritoriale  
Sisteme informaţionale în evaluarea imobilului 4 

S.07.A.57 
S.07.A.58 

Cadastru imobiliar 
Cadastru de specialitate 3 

S.07.A.59 
S.07.A.60 

Evaluarea proprietăţii intelectuale 
Evaluare businessului 2 

S.07.A.61 
S.07.A.62 

Expertiza construcţiei 
Mecanizarea şi expertiza construcţiei 3 

S.07.A.63 
S.07.A.64 

Analiza economico-financiară a investiţiilor 
Analiza activităţii economice a întreprinderilor 4 

S.07.O.65 Practica de producţie 2 10 
S.08.A.66 
S.08.A.67 

Management şi marketing imobiliare 
Management şi marketing în cadastru şi organizarea teritoriului 6 

S.08.A.68 
S.08.A.69 

Organizarea evaluării 
 Organizarea lucrărilor de cadastru şi organizarea teritoriului 6 

S.08.A.70 
S.08.A.71 

Bazele contabilităţii şi auditului 
Reglementarea de stat a relaţiilor funciare 6 

S.08.O.72 Practica de licenţă  7 
 Examen de licenţă 5 

total  60 
                       Total program de studii                                                   240 

 
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. În anul universitar 2010-
2011 probele vor fi la: modul fundamental – topografie 1 şi 2,  modul de specialitate – 
evaluarea  imobilului 1 şi 2. 
       Teza 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 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 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 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 univer-

sităţii. În anul universitar 2010-2011 probele se susţin oral. 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 T. Moraru 
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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 studii: 

- liceale (bacalaureat); 
- medii de specialitate; 
- superioare (de licenţă). 

 
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. 

  
Profilul programului – Drept. 

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

- studiază structura şi activitatea instituţiilor politice şi de drept, legislaţia naţională şi 
internaţională, problemele aplicării mecanismelor juridice de implementare a 
normelor juridice; 

- asigură respectarea legislaţiei în activitatea organelor de stat, a persoanelor fizice şi 
juridice; 

- elaborează documente juridice şi efectuează expertize juridice a actelor normative; 
- prestează consultaţii juridice calitative; 
- depistează şi contractează infracţiunile; 
- determină măsurile de responsabilitate şi pedeapsă; 
- restabileşte drepturile lezate. 

         Programul  include 75 unităţi de curs, grupate în următoarele componente: 
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1. fundamentală – F - (50 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 – drept; 

2. de formare a abilităţilor şi competenţelor generale – G - (16 credite,  4unităţi de curs); de 
orientare socio-umanistă – U - (26 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 – 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 - (143 credite, 54 unităţi de curs  inclusiv: opţionale – A 
- 80 credite, 43 unităţi de curs; 2 stagii de practică,  21 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 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 
 

Anul 1 
 

Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite ECTS 
F.01.O.01 Logica juridică 4 
F.01.O.02 Limba latină 4 
F.01.O.03 Istoria universală a statului şi dreptului 6 
F.01.O.04 Bazele ecologiei 4 
G.01.O.05 Limbi străine 1 4 
G.01.O.06 Psihologia comunicării 4 
U.01.O.07 Elemente de cultură naţională şi universală 4 
F.02.O.08 Istoria statului şi dreptului Moldovei 5 
F.02.O.09 Bazele economiei  4 
F.02.O.10 Teoria generală a dreptului 1 5 
G.02.O.11 Limbi străine 2 4 
G.02.O.12 Informatică 4 
U.02.O.13 Etica profesională 4 
S.02.O.14 Organele de ocrotire a normelor de drept 4 

total  60 
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Anul 2 
Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite ECTS 

F.03.O.15 Teoria generală a dreptului 2 4 
F.03.O.16 Drept roman 5 
F.03.O.17 Mari sisteme de drept 5 
U.03.O.18 Bazele micro - şi macroeconomiei 4 
U.03.O.19 Politologie  4 
S.03.A.20 
S.03.A.21 

Statistica juridică 
Matematica şi informatica juridică 4 

S.03.A.22 
S.03.A.23 

Drept constituţional 
Jurisdicţia constituţională 4 

F.04.O.24 Retorica 4 
S.04.O.25 Drept civil 6 
S.04.O.26 Drept penal general 5 
S.04.A.27 
S.04.A.28 

Organizarea procesului cadastral – funciar 
Organizarea evaluării 4 

S.04.A.29 
 S.04.A.30 

Drept constituţional al ţărilor străine 
Tehnica legislativă 4 

S.04.A.31 
S.04.A.32 

Drept administrativ 
Dreptul administraţiei publice locale şi contravenţional 5 

S.04.A.33 
S.04.A.34 

Drept mass – media 
Drept parlamentar 2 

total  60 
 

Anul 3 
Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite ECTS 

S.05.O.35 Drept funciar 5 
S.05.O.36 Drept procesual civil 6 
S.05.O.37 Drept procesual penal 5 
S.05.A.38 
S.05.A.39 

Drept financiar şi fiscal 
Drept bancar 4 

S.05.A.40 
S.05.A.41 

Psihologia juridică 
Psihiatria judiciară 3 

S.05.A.42 
S.05.A.43 

Drept penal special 
Drept penal comparat 4 

S.05.A.44 
S.05.A.45 

Avocatura 
Notariat  3 

U.06.O.46 Ştiinţe filozofice 4 
S.06.A.47 
S.06.A.48 

Medicina legală 
Dreptul transporturilor  2 

S.06.A.49 
S.06.A.50 

Drept vamal 
Drept ecologic 2 

S.06.A.51 
S.06.A.52 

Expertiza juridică 
 Bazele contabilităţii şi auditului 3 

S.06.A.53 
S.06.A.54 

Dreptul muncii 
Dreptul protecţiei sociale 3 

S.06.A.55 
S.06.A.56 

Legislaţia cadastrală  
Litigiile patrimoniale şi falimentul 2 

S.06.O.57 Practica de producţie 14 
total  60 
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Anul 4 
 

Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite ECTS 
U.07.O.58 Drept comunitar 6 
S.07.O.59 Criminalistica  5 
S.07.A.60 
S.07.A.61 

Dreptul familiei 
Dreptul comercial 3 

S.07.A.62 
S.07.A.63 

Drept succesoral 
Dreptul afacerilor 3 

S.06.A.64 
S.06.A.65 

Drept internaţional privat  
Drept comercial internaţional 5 

S.07.A.66 
S.07.A.67 

Drept internaţional public 
Protecţia juridică a drepturilor  omului 5 

S.07.A.68 
S.07.A.69 

Dreptul proprietăţii intelectuale 
Patente şi brevete 3 

S.08.O.70 Management şi marketing 6 
S.08.A.71 
S.08.A.72 

Drept contractual 
Teoria obligaţiilor 6 

S.08.A.73 
S.08.A.74 

Criminologie 
Drept penitenciar 6 

S.08.O.75 Practica de licenţă  7 
 Examen de licenţă 5 

total  60 
Total program de studii                                                                          240 

 
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. În anul universitar 2010-
2011 probele vor fi la: modul fundamental – teoria generală a dreptului 1 şi  2; disciplina de 
specialitate – drept civil. 
       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: 

- 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; 
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- să aprecieze calitatea unei activităţi de cercetare din domeniul de formare profe-
sională – 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 univer-

sităţii. În anul universitar 2010-2011 probele se susţin  oral. Subiectele sunt aduse la cunoş-
tinţa 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 T. Moraru 
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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 studii: 

- liceale (bacalaureat); 
- medii de specialitate; 
- superioare (de licenţă). 
 

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, 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. 

  
Profilul programului – Ştiinţe economice. 

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

- cunoaşte bazele teoretice ale formării businessului şi a principiilor de dezvoltare a lui; 
iniţiază programe de afaceri; 

- cunoaşte bazele teoretice ale organizării activităţii de marketing; iniţiază şi realizează 
activitatea serviciilor de marketing în organizaţie; 

- analizează factorii care influenţează asupra activităţii şi dezvoltării pieţei pe plan 
naţional şi internaţional; 

- elaborează compartimentul de marketing a business planului; 
- organizează marketingul financiar în relaţiile cu sistemele bancare, organele juridice, 

bugetul de stat, organele de asigurare a patrimoniului; 
- planifică şi organizează includerea unităţilor economice în activitatea investiţională, 

de asigurare şi piaţa hârtiilor de valoare, activitatea vamală; 
- alcătuieşte şi realizează programe de marketing, de logistică a mărfurilor, promovează 

vânzările, produsele, serviciile. 
         Programul  include 50 unităţi de curs, grupate în următoarele componente: 
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1. fundamentală – F - (44 credite,  10 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, 4 unităţi de curs); de 
orientare socio-umanistă – U - (18 credite, 4 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 - (97 credite, 32 unităţi de curs  inclusiv: opţionale – A - 
36 credite, 20 unităţi de curs; 2 stagii de practică,  15 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 marketing şi logistică va fi apt să activeze pe următoarele direcţii 
profesionale: în instituţii şi servicii publice şi private, bănci, burse de valori, fonduri 
investiţionale, companii de asigurare, holdinguri şi centre de prestare a serviciilor, ocupând 
funcţiile conform Clasificatorului Ocupaţiilor în vigoare. 

 
Accesul la studii de viitor – 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. 

  
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 
F.02.O.08 Macroeconomie 6 
F.02.O.09 Matematică aplicată în economie 4 
S.02.O.10 Economie agrară 4 
F.02.O.11 Baze de date  4 
F.02.O.12 Tehnologii în horticultură 4 
G.02.O.13 Limbi străine – 2 4 
U.02.O.14 Etică profesională 4 
     Total 60 
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Anul 2 
Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite ECTS 

F. 03.O.15 Doctrine economice 4 
S. 03.O.16 Contabilitate 6 
S. 03.O.17 Statistică 4 

Monedă şi credit  S. 03.A.18 
S.03.A.1* Activitate bancară 3 

U.03.O.19 Integrare economică europeană 6 
U.03.O.20 Ştiinţe filozofice 4 

Sisteme informaţionale în marketing   S. 03.A.21 
S.03.A.2* Programe informatice de marketing 3 

S.04.O.22 Bazele marketingului 4 
S.04.O.23 Managementul unităţilor agricole 4 

Economia Moldovei   S.04.A.24  
S.04.A.2* Economia comerţului 4 

Organizarea şi planificarea producţiei agricole   S.04.A.25  
S.04.A.2* Standardizare şi metrologie în agricultură 4 

Comportamentul consumatorului   S.04.A.26 
S.04.A.2* Preţuri şi tarife 4 

S.04.O.27 Logistică  6 
U.04.O.28 Bazele statului, dreptului şi legislaţia muncii 4 
 Total 60 

 
Anul 3 

Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite ECTS 
S.05.O.29 Practică de producţie 8 
S.05.O.30 Agromarketing  5 
S.05.O.31 Cercetări de marketing  5 

Finanţe publice  S.05.A.32  
S.05.A.3* Merceologia produselor agricole 5 

Evaluarea întreprinderii   S.05.A.33 
S.05.A.3* Analiza economico-financiară a unităţilor agricole 4 

S.05.O.34 Econometrie 3 
S.06.O.35 Marketing internaţional 5 

Marketingul serviciilor  S.06.O.36 
S.06.A.3* Tehnica operaţiunilor de comerţ exterior 3 

Marketing financiar bancar   S.06.A.37 
S.06.A.3* Burse şi tehnici bursiere 3 

Tehnici promoţionale   S.06.A.38 
S.06.A.3* Tehnici de vânzare 3 

G.06.O.39 Tehnici de comunicare şi negociere în afaceri  4 
S.06.O.40 Practică de licenţă  7 
 Examen de licenţă 5 
 Total 60 

 Total program de studii                                                                               180  
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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. În anul universitar 
2010-2011 probele vor fi la: disciplina fundamentală – microeconomie; modul de spe-
cialitate – bazele marketingului, agromarketing, cercetări de marketing). 
       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. În anul universitar 2010-2011 probele se susţin oral. 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 interimar 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 studii: 

- liceale (bacalaureat); 
- medii de specialitate; 
- superioare (de licenţă). 

 
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 

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. 

 
Profilul programului – Ştiinţe economice. 
 
Rezultatele cheie ale instruirii – Programul oferit permite  obţinerea de către student a 
următoarelor competenţe:  

- cunoaşte bazele teoretice ale formării businessului şi mecanismele de dirijare a lui, 
iniţiază şi realizează programe de dezvoltare a organizaţiei, planul de afaceri, prog-
rame de producţie; 

- cunoaşte sistemele de conducere a unităţilor agricole din ţările dezvoltate ale lumii, 
problemele practice de management şi aplică experienţa internaţională în activitatea 
managerială a organizaţiilor autohtone; 

- cunoaşte tehnicile de comunicare şi negociere în afaceri şi realizează comunicării 
eficiente în relaţiile de afaceri cu partenerii locali şi internaţionali; 

- elaborează şi perfecţionează statutul, regulamentele despre subdiviziuni (servicii 
funcţionale), instrucţiunile de serviciu ale cadrelor de conducere; 

- elaborează şi apreciază cerinţele faţă de calităţile subalternilor; preîntâmpină şi 
soluţionează situaţiile de conflict în colectivele de muncă; 
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- planifică, analizează şi perfecţionează folosirea timpului propriu de muncă şi al 
personalului aflat în subordine; 

- distribuie eficient sarcinile de lucru subalternilor şi organizează munca lor; 
- determină eficienţa economică a activităţii manageriale.  

         Programul  include 49 unităţi de curs, grupate în următoarele componente: 
1. fundamentală – F - (44 credite,  10 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, 4 unităţi de curs); de 
orientare socio-umanistă – U - (18 credite, 4 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 - (97 credite, 31 unităţi de curs  inclusiv: opţionale – A - 
33 credite, 18 unităţi de curs; 2 stagii de practică,  15 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 business şi 
administrare va fi apt să activeze pe următoarele direcţii profesionale: 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 de viitor – 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. 
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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 
F.02.O.08 Macroeconomie 6 
F.02.O.09 Matematică aplicată în economie 4 
S.02.O.10 Economie agrară 4 
F.02.O.11 Baze de date  4 
F.02.O.12 Tehnologii în horticultură 4 
G.02.O.13 Limbi străine - 2 4 
U.02.O.14 Etică profesională 4 
 Total 60 
 

Anul 2 
 

Codul         Denumirea unităţii de curs  (modulului) Credite ECTS 
F.03.O.15 Doctrine economice 4 
S.03.O.16 Contabilitate 6 
S.03.O.17 Statistică 4 

Monedă şi credit S.03.A.18 
S.03.A.18* Activitate bancară 3 

U.03.O.19 Integrare economică europeană 6 
U.03.O.20 Ştiinţe filozofice 4 

Sisteme informaţionale în administrarea afacerilor  S.03.A.21 
S.03.A.21* Programe informatice în administrarea afacerilor 3 

S.04.O.22 Managementul general 5 
S.04.O.23 Modelarea proceselor economice în agricultură 4 
S.04.O.24 Psihologia şi sociologia managerială 4 

Economia Moldovei  S.04.A.25 
S.04.A.25* Economia comerţului 4 

Organizarea muncii şi a producţiei agricole  S.04.A.26 
S.04.A.26* Planul business 4 

S.04.O.27 Agromarketing  5 
U.04.O.28 Bazele statului, dreptului şi legislaţia muncii 4 
 total 60 
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Anul 3 
 

Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite ECTS 
S.05.O.29 Practică de producţie 8 
S.05.O.30 Analiza economico-financiară a unităţilor agricole 5 
S.05.O.31 Managementul unităţilor agricole  5 

Managementul calităţii   S.05.A.32 
S.05.A.32* Finanţele unităţilor agricole 4 

Managementul financiar  S.05.A.33 
S.05.A.33* Consultanţă şi inovaţie 5 

S.05.O.34 Econometrie 3 
S.06.O.35 Managementul aprovizionării şi vânzărilor  4 

Politica agricolă a Uniunii Europene S.06.A.36 
S.06.A.36* Politica agrară a Republicii Moldova 3 

Managementul internaţional  S.06.A.37 
S.06.A.37* Managementul strategic 3 

Managementul afacerilor  S.06.A.38 
S.06.A.38* Managementul administrării publice 4 

G.06.O.39 Tehnici de comunicare şi negociere în afaceri  4 
S.06.O.40 Practică de licenţă  7 
 Examen de licenţă 5 
 total 60 

 Total program de studii                                                                             180  
 
 
 
 
 
 

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 
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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 6 
Statistică 4 
Monedă şi credit 
Activitate bancară 3 

Sisteme informaţionale în administrarea afacerilor  
Programe informatice în administrarea afacerilor 3 

Managementul general 5 
total 45 

 
 
 

Anul 3 
 

Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite ECTS 
Integrare economică europeană 6 
Ştiinţe filozofice 4 
Modelarea proceselor economice în agricultură 4 
Psihologia şi sociologia managerială 4 
Economia Moldovei  4 
Economia comerţului  
Organizarea muncii şi a producţiei agricole  4 
Planul business  
Managementul unităţilor agricole  5 
Agromarketing  5 
Managementul calităţii   
Finanţele unităţilor agricole 4 

Managementul financiar  
Consultanţă şi inovaţie 5 

total 45 
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Anul 4 
 

Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite ECTS 
Bazele statului, dreptului şi legislaţia muncii 4 
Analiza economico-financiară a unităţilor agricole 5 
Econometrie 3 
Managementul aprovizionării şi vânzărilor  4 
Politica agricolă a Uniunii Europene 
Politica agrară a Republicii Moldova 3 

Managementul internaţional  
Managementul strategic 3 

Managementul afacerilor  
Managementul administrării publice 4 

Tehnici de comunicare şi negociere în afaceri  4 
Competenţe practice  15 
Examen de licenţă 5 
total 50 

                     Total program de studii                                       180  
 
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. În anul universitar 2010-
2011 probele vor fi la: disciplina fundamentală – Microeconomie; modul de specialitate – 
Management general, managementul unităţilor agricole. 
       Teza de licenţă constituie o investigaţie sistematică din domeniul business şi adminis-
trare, 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; 
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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. În anul universitar 2010-2011 probele se susţin oral. 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 interimar 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 studii: 

- liceale (bacalaureat); 
- medii de specialitate; 
- superioare (de licenţă). 
 

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 
achiziţii; 

- are abilitatea de a colecta, interpreta şi analiza date relevante din domeniul achiziţii, 
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. 

  
Profilul programului – ştiinţe economice. 

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

- cunoaşte bazele teoretice ale formării businessului şi mecanismele de dirijare a lui; 
iniţiază şi realizează programe de achiziţionare şi de desfacere a produselor agricole 
şi agroalimentare; 

- cunoaşte bazele teoretice ale planificării şi organizării achiziţiilor produselor 
agroalimentare, a logisticii mărfurilor; aplică tehnicile de achiziţionare, păstrare şi 
vânzare a produselor agricole şi agroalimentare; 

- cunoaşte mecanismul de funcţionare a bursei de mărfuri şi respectă standardele naţionale 
şi internaţionale cu privire la calitatea produselor şi mărfurilor achiziţionate ori realizate; 

- analizează factorii care influenţează asupra activităţii şi dezvoltării pieţei autohtone şi 
internaţionale; 

- elaborează business planul în domeniul achiziţiilor, păstrării, prelucrării şi comer-
cializării produselor agricole şi agroalimentare; 

- planifică şi organizează includerea unităţii de achiziţii, păstrare şi prelucrare a produselor 
agricole în activitatea investiţională, de asigurare vamală, standardizare şi metrologie; 

- promovează vânzările, produsele, serviciile. 
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Programul  include 50 unităţi de curs, grupate în următoarele componente: 
1. fundamentală – F - (44 credite,  10 unităţi de curs) -  acumularea de către studenţi a cu-

noştinţelor 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, 4 unităţi de curs); de 
orientare socio-umanistă – U - (18 credite, 4 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 - (97 credite, 32 unităţi de curs  inclusiv: opţionale – A - 
36 credite, 20 unităţi de curs; 2 stagii de practică,  15 credite) - realizează obiective for-
mative, asigură asimilarea de cunoştinţe la nivel ştiinţific şi creator contemporan, orien-
tate spre formarea identităţii profesionale a studentului. 
 

Profilurile de angajare a absolvenţilor (exemplificarea lor) – Specialistul în achiziţii va fi 
apt să activeze pe următoarele direcţii profesionale: în întreprinderile (centrele) de certifi-
care, 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 de viitor – Deţinătorii diplomei de licenţă în domeniul  achiziţii 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 
F.02.O.08 Macroeconomie 6 
F.02.O.09 Matematică aplicată în economie 4 
S.02.O.10 Economie agrară 4 
F.02.O.11 Baze de date  4 
F.02.O.12 Tehnologii în horticultură 4 
G.02.O.13 Limbi străine - 2 4 
U.02.O.14 Etică profesională 4 
 Total 60 
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Anul 2 
Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite ECTS 

F. 03.O.15 Doctrine economice 4 
S. 03.O.16 Contabilitate 6 
S. 03.O.17 Statistică 4 

Monedă şi credit  S. 03.A.18 
S. 03.A.18* Activitate bancară 3 

U.03.O.19 Integrare economică europeană 6 
U.03.O.20 Ştiinţe filozofice 4 

Sisteme informaţionale în afaceri   S. 03.A.21 
S. 03.A.21* Programe informatice în afaceri 3 

S.04.O.22 Economia achiziţiilor  6 
S.04.O.23 Logistica mărfurilor 4 
S.04.O.24 Tehnica achiziţionării animalelor, lânii, pielii şi blănurilor    4 

Economia Moldovei  S.04.A.25 
S.04.A.25* Economia comerţului 4 

Preţuri şi tarife   S.04.A.26 
S.04.A.26* Tehnologia păstrării şi prelucrării produselor agroalimentare 4 

Standardizare şi metrologie în agricultură  S.04.A.27 
S.04.A.27* Chimia produselor alimentare şi nealimentare 4 

U.04.O.28 Bazele statului, dreptului şi legislaţia muncii 4 
 Total 60 

 
 

Anul 3 
Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite ECTS 

S.05.O.29 Practică de producţie 8 

S.05.O.30 Planificarea şi organizarea achiziţiilor produselor 
agroalimentare  5 

S.05.O.31 Analiza economico-financiară a unităţilor de achiziţie 5 
Estetica şi desingnul mărfurilor  S.05.A.32 

S.05.A.32* Finanţe publice 5 

Tehnica achiziţionării produselor zootehnice  S.05.A.33 
S.05.A.33* Tehnica şi tehnologia refrigerării 4 

S.05.O.34 Econometrie 3 
S.06.O.35 Merceologia produselor agricole 5 

 Expertiza mărfurilor  S.06.A.36 
S.06.A.36* Tehnici de vânzare 3 

Agromarketing  S.06.A.37 
S.06.A.37* Procese şi utilaje pentru prelucrarea produselor agroalimentare 3 

Managementul unităţilor de achiziţie  S.06.A.38 
S.06.A.38* Corespondenţă comercială 3 

G.06.O.39 Tehnici de comunicare şi negociere în afaceri  4 
S.06.O.40 Practică de licenţă  7 
 Examen de licenţă 5 
 Total 60 

  Total program de studii                                                                              180  
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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. În anul universitar 2010-
2011 probele vor fi la: disciplina fundamentală – Microeconomie; modul de specialitate – 
Economia achiziţiilor, logistica mărfurilor. 
       Teza de licenţă constituie o investigaţie sistematică din domeniul achiziţii, 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 univer-
sităţii. În anul universitar 2010-2011 probele se susţin oral. Subiectele sunt aduse la cunoş-
tinţa 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 exa-
menul de licenţă. 

 
Forma de instruire (învăţământ) – zi. 

 
Administrator de program – Doctor, profesor universitar interimar 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 studii: 

- liceale (bacalaureat); 
- medii de specialitate; 
- superioare (de licenţă). 
 

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 şi 

bănci; 
- 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. 

 
Profilul programului – Ştiinţe economice. 
 
Rezultatele cheie ale instruirii – Programul oferit permite  obţinerea de către student a 
următoarelor competenţe:  

- cunoaşte bazele teoretice ale funcţionării şi reglării mecanismului financiar-bancar pe 
plan naţional şi internaţional; 

- cunoaşte bazele teoretice ale formării şi utilizării bugetului public şi realizează meca-
nismul de dirijare a datoriei de stat; 

- cunoaşte principiile activităţii bancare, de impozitare, asigurare a activităţii pieţei 
hârtiilor de valoare şi le realizează în practica activităţii organizaţiei; 

- planifică, ţine evidenţa şi întocmeşte raportul financiar de activitate economico-
financiară a unităţilor economice; 

- analizează factorii care influenţează asupra activităţii economico-financiare a 
organizaţiilor pe plan naţional şi internaţional; 

- efectuează legătura dintre diferite componente ale circuitului monetar şi a bunurilor 
unităţilor agricole şi agroalimentare; 

- realizează programe de activitate financiară a organizaţiei, elaborează şi realizează 
planul financiar de activitate a întreprinderii.  
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         Programul  include 51 unităţi de curs, grupate în următoarele componente: 
1. fundamentală – F - (44 credite,  10 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, 4 unităţi de curs); de 
orientare socio-umanistă – U - (18 credite, 4 unităţi de curs) -  cultivarea la viitorul spe-
cialist a deprinderilor de a învăţa, cerceta, analiza, expune, comunica efectiv oral şi în 
scris, inclusiv prin intermediul tehnologiilor informaţionale în domeniul de formare pro-
fesională – finanţe şi bănci şi în diverse contexte culturale, precum şi formarea unui ori-
zont larg de cultură juridică, filozofică, politologică, sociologică, psihologică şi econo-
mică, 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 - (97 credite, 33 unităţi de curs  inclusiv: opţionale – A - 
39 credite, 22 unităţi de curs; 2 stagii de practică,  15 credite) - realizează obiective for-
mative, asigură asimilarea de cunoştinţe la nivel ştiinţific şi creator contemporan, orien-
tate spre formarea identităţii profesionale a studentului. 
 

Profilurile de angajare a absolvenţilor (exemplificarea lor) – Specialistul în finanţe şi bănci 
va fi apt să activeze pe următoarele direcţii profesionale:  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 de viitor – 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 
F.02.O.08 Macroeconomie 6 
F.02.O.09 Matematică aplicată în economie 4 
S.02.O.10 Economie agrară 4 
F.02.O.11 Baze de date  4 
F.02.O.12 Tehnologii în horticultură 4 
G.02.O.13 Limbi străine – 2 4 
U.02.O.14 Etică profesională 4 
 Total 60 
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Anul 2 
Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite ECTS 

F. 03.O.15 Doctrine economice 4 
S. 03.O.16 Contabilitate 6 
S. 03.O.17 Statistică 4 

Monedă şi credit  S. 03.A.18 
S. 03.A.18* Instituţii de credit 3 

U.03.O.19 Integrare economică europeană 6 
U.03.O.20 Ştiinţe filozofice 4 

Sisteme informaţionale economice   S. 03.A.21 
S. 03.A.21* Programe informatice financiar-bancare 3 

S.04.O.22 Finanţe publice 6 
S.04.O.23 Activitatea bancară  6 

Modelarea deciziilor financiare   S.04.A.24 
S.04.A.24* Modelarea deciziilor monetare 3 

Organizarea muncii şi a producţiei agricole   S.04.A.25 
S.04.A.25* Piaţa capitalului şi piaţa monetară 4 

Asigurări, reasigurări şi protecţie socială  S.04.A.26 
S.04.A.26* Investiţii directe 3 

Contabilitate financiară   S.04.A.27 
S.04.A.27* Instituţii financiare internaţionale 4 

U.04.O.28 Bazele statului, dreptului şi legislaţia muncii 4 
 Total 60 

 
 

Anul 3 
Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite ECTS 

S.05.O.29 Practică de producţie 8 
S.05.O.30 Finanţele unităţilor agricole  5 
S.05.O.31 Analiza economico-financiară a unităţilor agricole şi bancare  5 

Politici financiare ale întreprinderii  S.05.A.32 
S.05.A.32* Metode şi tehnici fiscale 5 

Contabilitate bancară  S.05.A.33 
S.05.A.33* Marketing financiar bancar 4 

S.05.O.34 Econometrie 3 
S.06.O.35 Buget şi trezorerie publică 4 

Finanţe publice internaţionale   S.06.A.36 
S.06.A.36* Evaluarea  întreprinderii 3 

Managementul unităţilor agricole   S.06.A.37 
S.06.A.37* Management financiar-bancar 4 

Audit şi control financiar-bancar  S.06.A.38 
S.06.A.38* Agromarketing 3 

G.06.O.39 Tehnici de comunicare şi negociere în afaceri  4 
S.06.O.40 Practică de licenţă  7 
 Examen de licenţă 5 
 Total 60 

                      Total program de studii                                                          180  



 122 

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 6 
Statistică 4 
Monedă şi credit  
Instituţii de credit 3 

Sisteme informaţionale economice   
Programe informatice financiar-bancare 3 

Finanţe publice 6 
Total 46 
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Anul 3 
 

Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite ECTS 
Integrare economică europeană 6 
Ştiinţe filozofice 4 
Activitatea bancară  6 
Modelarea deciziilor financiare   
Modelarea deciziilor monetare 3 

Organizarea muncii şi a producţiei agricole   
Piaţa capitalului şi piaţa monetară 4 

Asigurări, reasigurări şi protecţie socială  
Investiţii directe 3 

Contabilitate financiară   
Instituţii financiare internaţionale 4 

Finanţele unităţilor agricole  5 
Politici financiare ale întreprinderii  
Metode şi tehnici fiscale 5 

Contabilitate bancară  
Marketing financiar bancar 4 

Total 44 
 
 

 
 

Anul 4 
 

Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite ECTS 
Bazele statului, dreptului şi legislaţia muncii 4 
Analiza economico-financiară a unităţilor agricole şi bancare  5 
Econometrie 3 
Buget şi trezorerie publică 4 
Finanţe publice internaţionale   
Evaluarea  întreprinderii 3 

Managementul unităţilor agricole   
Management financiar-bancar 4 

Audit şi control financiar-bancar  
Agromarketing 3 

Tehnici de comunicare şi negociere în afaceri  4 
Competenţe practice  15 
Examen de licenţă 5 
Total 50 

 Total program de studii                                                            180  
 
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; 
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- evaluare intermediară în semestru la fiecare unitate de curs, în scopul stabilirii nive-
lului 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. În anul universitar 
2010-2011 probele vor fi la: disciplina fundamentală – microeconomie; modul de 
specialitate – Finanţe publice, activitatea bancară, finanţele unităţilor agricole) . 
       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 econo-

mice 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 profe-

sională – 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. În anul universitar 2010-2011 probele se susţin oral. 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 interimar P. Tomiţa 
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Programul 365.5 – ECONOMIE MONDIALĂ ŞI RELAŢII  
ECONOMICE INTERNAŢIONALE 

 
 Descrierea generală 

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

- liceale (bacalaureat); 
- medii de specialitate; 
- superioare (de licenţă) 

 
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 

mondială şi relaţii economice internaţionale; 
- demonstrează capacitatea de a argumenta şi a soluţiona problemele din domeniul 

economie mondială şi relaţii economice internaţionale; 
- are abilitatea de a colecta, interpreta şi analiza date relevante din domeniul economie 

mondială şi relaţii economice internaţionale, 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. 

  
Profilul programului – Ştiinţe economice. 

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

- cunoaşte bazele teoretice ale cooperării economice internaţionale, comerţului 
internaţional, dezvoltării economiei europene şi mondiale; 

- cunoaşte pieţele internaţionale de capital şi de desfacere a producţiei; creează condiţii 
de atragere a investiţiilor străine în economia naţională şi de desfacere a producţiei 
autohtone pe pieţele externe; 

- cunoaşte politicile agricole a  Uniunii Europene şi mondiale şi aplică experienţa lor în 
economia naţională; 

- realizează programe de colaborare cu agenţii economici internaţionali; aplică tehnicile 
şi uzanţele diplomatice internaţionale legislaţia naţională şi internaţională în procesul 
activităţii comerciale ori de atragere a investiţiilor; 

- aplică standardele naţionale şi internaţionale în operaţiile de export – import; 
- determină eficienţa activităţii organizaţiei în relaţiile economice internaţionale. 



 126 

         Programul  include 50 unităţi de curs, grupate în următoarele componente: 
1. fundamentală – F - (44 credite,  10 unităţi de curs) -  acumularea de către studenţi a 

cunoştinţelor de bază şi a informaţiei necesare pentru asimilarea cunoştinţelor în dome-
niul de formare profesională–economie mondială şi relaţii economice internaţionale; 

2. de formare a abilităţilor şi competenţelor generale – G - (16 credite, 4 unităţi de curs); de 
orientare socio-umanistă – U - (18 credite, 4 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 mondială şi relaţii economice internaţionale 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 - (97 credite, 32 unităţi de curs  inclusiv: opţionale – A - 
38 credite, 20 unităţi de curs; 2 stagii de practică,  15 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 economie mondială şi relaţii economice internaţionale va fi apt să activeze pe 
următoarele direcţii profesionale: în instituţii publice şi private, organizaţii de consultanţă şi 
servicii în domeniul relaţiilor economice internaţionale, centre de analiză a dezvoltării economiei 
mondiale şi regionale, ocupând funcţiile conform Clasificatorului Ocupaţiilor în vigoare.  

 
Accesul la studii de viitor – Deţinătorii diplomei de licenţă în domeniul  economie mondială 
şi relaţii economice internaţionale 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 
F.02.O.08 Macroeconomie 6 
F.02.O.09 Matematică aplicată în economie 4 
S.02.O.10 Economie agrară 4 
F.02.O.11 Baze de date  4 
F.02.O.12 Tehnologii în horticultură 4 
G.02.O.13 Limbi străine - 2 4 
U.02.O.14 Etică profesională 4 
 Total 60 
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Anul 2 
Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite ECTS 

F. 03.O.15 Doctrine economice 4 
S. 03.O.16 Contabilitate 6 
S. 03.O.17 Statistică 4 

Monedă şi credit  S. 03.A.18 
S. 03.A.18* Activitate bancară 3 

U.03.O.19 Integrare economică europeană 6 
U.03.O.20 Ştiinţe filozofice 4 

Limba engleză 1   S.03.A.21 
S.03.A.21* Limba franceză 1 3 

S.04.O.22 Economie mondială  5 
S.04.O.23 Comerţ internaţional 4 
S.04.O.24 Agromarketing 4 

Management comercial  S.04.A.25 
S.04.A.25* Economie europeană 4 

Limba engleză 2  S.04.A.26 
S.04.A.26* Limba franceză 2 4 

Transporturi, expediţii şi asigurări internaţionale  S.04.A.27 
S.04.A.27* Cooperare economică internaţională 5 

U.04.O.28 Bazele statului, dreptului şi legislaţia muncii 4 
 Total 60 

 
 

Anul 3 
Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite ECTS 

S.05.O.29 Practică de producţie 8 
S.05.O.30 Marketing internaţional 5 
S.05.O.31 Finanţe internaţionale  5 

Limba engleză 3   S.05.A.32 
S.05.A.32* Limba franceză 3 4 

Pieţe internaţionale de capital   S.05.A.33 
S.05.A.33* Burse internaţionale de mărfuri 5 

S.05.O.34 Econometrie 3 
S.06.O.35 Management internaţional 4 

Limba engleză 4   S.06.A.36 
S.06.A.36* Limba franceză 4 4 

Tehnica plăţilor şi finanţării tranzacţiilor internaţionale   S.06.A.37 
S.06.A.37* Investiţii străine directe 3 

Analiza economico-financiară în tranzacţiile de capital   S.06.A.38 
S.06.A.38* Fiscalitate internaţională 3 

G.06.O.39 Tehnici de comunicare şi negociere în afaceri  4 
S.06.O.40 Practică de licenţă  7 
 Examen de licenţă 5 
 Total 60 

  Total program de studii                                                                   180  
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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. În anul universitar 2010-
2011 probele vor fi la: disciplina fundamentală – macroeconomie; disciplina de specialitate 
– economie mondială. 
      Teza de licenţă constituie o investigaţie sistematică din domeniul economie mondială şi 
relaţii economice internaţionale, 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 econo-

mice 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 profe-

sională – economie mondială şi relaţii economice internaţionale; 
- 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. În anul universitar 2010-2011 probele se susţin oral. 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 interimar 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 studii: 

- liceale (bacalaureat); 
- medii de specialitate; 
- superioare (de licenţă). 

 
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 

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

generală, 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. 

  
Profilul programului – Ştiinţe economice. 

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

- cunoaşte bazele teoretice ale activităţii economice la nivel microeconomic şi ma-
croeconomic; respectă şi creează condiţii de aplicare a legilor economice în activi-
tatea organizaţiei; 

- cunoaşte politicile economice, sociale şi agricole şi le aplică în activitatea între-
prinderilor agricole; 

- organizează lucrul economic curent şi de perspectivă în întreprinderile agricole şi 
agroindustriale; determină şi analizează indicatorii tehnico-economici de activitate; 

- determină eficienţa economică a alocărilor de investiţii şi a introducerii tehnicii noi şi 
tehnologiilor avansate; 

- realizează măsurile de folosire raţională a resurselor disponibile şi a regimului de 
economisire la toate sectoarele de producţie; realizează procesele de organizare a 
producţiei agricole şi determină formele efective de stimulare a muncii; 

- elaborează şi întocmeşte planul business de activitate a întreprinderii; 
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- apreciază eficienţa utilizării factorilor de producţie, analizează consumurile între-
prinderii, efectuează diagnosticarea situaţiei financiare, argumentează necesitatea 
atragerii investiţiilor, depistează rezervele interne.  

         Programul include 50 unităţi de curs, grupate în următoarele componente: 
1. fundamentală – F - (44 credite,  10 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, 4 unităţi de curs); de 
orientare socio-umanistă – U - (18 credite, 4 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 - (97 credite, 31 unităţi de curs  inclusiv: opţionale – A - 
36 credite, 20 unităţi de curs; 2 stagii de practică,  15 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 economie generală va fi apt să activeze pe următoarele direcţii profesionale: 
în întreprinderi cu diferite forme de proprietate, organele de control ale statului, ocupând 
funcţiile conform Clasificatorului Ocupaţiilor în vigoare.  

 
Accesul la studii de viitor – Deţinătorii diplomei de licenţă în domeniul  economie generală 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 
F.02.O.08 Macroeconomie 6 
F.02.O.09 Matematică aplicată în economie 4 
S.02.O.10 Economie agrară 4 
F.02.O.11 Baze de date  4 
F.02.O.12 Tehnologii în horticultură 4 
G.02.O.13 Limbi străine – 2 4 
U.02.O.14 Etică profesională 4 
 Total 60 
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Anul 2 
 

Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite ECTS 
F. 03.O.15 Doctrine economice 4 
S. 03.O.16 Contabilitate 6 
S. 03.O.17 Statistică 4 

Monedă şi credit S. 03.A.18 
S. 03.A.18* Activitate bancară 3 

U.03.O.19 Integrare economică europeană 6 
U.03.O.20 Ştiinţe filozofice 4 

Sisteme informaţionale economice S. 03.A.21 
S. 03.A.21* Programe informatice în economie 3 

S.04.O.22 Organizarea muncii şi a producţiei agricole 6 
S.04.O.23 Modelarea proceselor economice în agricultură 4 
S.04.O.24 Bazele marketingului 4 

Economia Moldovei S.04.A.25 
S.04.A.25* Economia comerţului 4 

Managementul unităţilor agricole   S.04.A.26 
S.04.A.26* Managementul întreprinderilor agroalimentare 4 

Economia mediului  S.04.A.27 
S.04.A.27* Economia transporturilor 4 

U.04.O.28 Bazele statului, dreptului şi legislaţia muncii 4 
 Total 60 

 
Anul 3 

Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite ECTS 
S.05.O.29 Practică de producţie 8 
S.05.O.30 Analiza economico-financiară a unităţilor agricole 5 
S.05.O.31 Finanţe publice 5 

Agromarketing   S.05.A.32 
S.05.A.32* Ecomarketing 5 

Consultanţă şi inovaţie   S.05.A.33 
S.05.A.33* Politici economice şi sociale 4 

S.05.O.34 Econometrie 3 
S.06.O.35 Planificarea şi prognozarea producţiei agricole 5 

Politica agricolă a Uniunii Europene   S.06.A.36 
S.06.A.36* Politica agrară a Republicii Moldova 3 

Economia industriilor şi serviciilor rurale   S.06.A.37  
S.06.A.37* Economia sectorului public 3 

Economie mondială   S.06.A.38  
S.06.A.38* Economie europeană 3 

G.06.O.39 Tehnici de comunicare şi negociere în afaceri  4 
S.06.O.40 Practică de licenţă  7 
 Examen de licenţă 5 
 Total 60 

  Total program de studii                                                                              180                                                       
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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. În anul universitar 
2010-2011 probele vor fi la: disciplina fundamentală – Microeconomie; modul de 
specialitate – Economia agrară, organizarea muncii şi a producţiei agricole. 
       Teza de licenţă constituie o investigaţie sistematică din domeniul economie generală, 
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 profesio-

nală – 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. În anul universitar 2010-2011 probele se susţin oral. 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 interimar P. Tomiţa 
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Programul 812.2 – 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 studii: 

- liceale (bacalaureat); 
- medii de specialitate; 
- superioare (de licenţă). 
 

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 servicii 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. 

 
Profilul programului – Servicii publice. 
  
Rezultatele cheie ale instruirii – Programul oferit permite  obţinerea de către student a 
următoarelor competenţe:  

- cunoaşte bazele teoretice ale activităţi turistice pe plan naţional şi internaţional; 
- cunoaşte geografia turistică naţională şi internaţională, tradiţiile, obiceiurile şi 

particularităţile culturale ale diferitor ţări şi naţionale, le respectă şi le realizează în 
activitatea turistică; 

-  cunoaşte şi aplică tehnicile de dezvoltare turistică pe plan local şi regional; 
- elaborează şi realizează planuri de afaceri în domeniul turismului inclusiv turismului rural; 
- cunoaşte şi aplică tehnologia activităţii turistice, formele de activitate şi organizarea 

hotelurilor; 
- cunoaşte tehnicile de comunicare şi negociere în afaceri şi realizează comunicări efi-

ciente în relaţiile de afaceri în domeniul turismului cu partenerii locali şi internaţionali; 
- determină eficienţa economică a activităţii turistice. 

Programul  include 49 unităţi de curs, grupate în următoarele componente: 
1. fundamentală – F - (28 credite,  7 unităţi de curs) -  acumularea de către studenţi a cunoş-

tinţelor de bază şi a informaţiei necesare pentru asimilarea cunoştinţelor în domeniul de 
formare profesională–turism; 
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2. de formare a abilităţilor şi competenţelor generale – G - (24 credite, 5 unităţi de curs); de 
orientare socio-umanistă – U - (22 credite, 5 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 - (101 credite, 32 unităţi de curs  inclusiv: opţionale – A 
- 34 credite, 18 unităţi de curs; 3 stagii de practică,  19 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 turism va fi apt 
să activeze pe următoarele direcţii profesionale: în agenţiile de turism şi serviciile hoteliere, 
întreprinderi private ce prestează servicii turistice în spaţiul rural, ocupând funcţiile conform 
Clasificatorului Ocupaţiilor în vigoare. 

 
Accesul la studii de viitor – Deţinătorii diplomei de licenţă în domeniul  turism 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 Bazele micro - şi macroeconomiei 4 
F.01.O.02 Matematică şi statistică 4 
G.01.O.03 Informatică 4 
F.01.O.04 Geografie economică  4 
F.01.O.05 Tehnologii în fitotehnie 4 
F.01.O.06 Ecologie generală 4 
G.01.O.07 Limba engleză 1 6 
S.02.O.08 Oenologie 4 
U.02.O.09 Elemente de cultură universală şi naţională 4 
S.02.O.10 Geografia turismului 4 
F.02.O.11 Etnologie 4 
G.02.O.12 Psihologia comunicării 4 
S.02.O.13 Turismul rural 6 
G.02.O.14 Limba engleză 2 4 
 Total 60 
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Anul 2 
Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite ECTS 

S. 03.O.15 Bazele activităţii turistice  4 
S. 03.O.16 Merceologie 3 

Geografia turismului Republicii Moldova  S. 03.A.17 
S. 03.A.17* Turism ecologic 4 

Sisteme informatice în turism  S. 03.A.18 
S. 03.A.18* Tehnologii informaţionale în domeniul turismului 3 

U.03.O.19 Integrare economică europeană 6 
U.03.O.20 Ştiinţe filozofice 4 
G. 03.O.21 Limba engleză (comunicare activă I)  6 
S.04.O.22 Tehnica operaţiunilor de turism 5 
F.04.O.23 Retorica 4 
G.04.O.24 Limba engleză (comunicare  activă II) 4 
S.04.O.25 Practica didactică 4 

Tehnologie hotelieră şi de restaurant  S.04.A.26 
S.04.A.26* Gestiune hotelieră şi de restaurant 5 

Teoria şi practica activităţii excursionale   S.04.A.27 
S.04.A.27* Amenajarea turistică a teritoriului 4 

U.04.O.28 Bazele statului, dreptului şi legislaţia muncii 4 
 Total 60 

 
 

Anul 3 
Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite ECTS 

S.05.O.29 Practică de producţie 8 
S.05.O.30 Turism internaţional 4 
S.05.O.31 Marketing turistic 5 
S.05.O.32 Management în turism 5 

Finanţe în turism  S.05.A.33 
S.05.A.33* Fiscalitate 4 

Economia turismului   S.05.A.34 
S.05.A.34* Economia serviciilor 4 

S.06.O.35 Analiza economico-financiară a întreprinderii  4 
Contabilitate în comerţ şi turism   S.06.A.36 

S.06.A.36* Contabilitate în instituţiile publice 4 

Legislaţie în turism   S.06.A.37 
S.06.A.37* Protecţia mediului 3 

Business planificare în turism  S.06.A.38 
S.06.A.38* Asigurare în turism 3 

G.06.O.39 Tehnici de comunicare şi negociere în afaceri  4 
S.06.O.40 Practică de licenţă  7 
 Examen de licenţă 5 
 Total 60 

  Total program de studii                                                                              180  
 



 136 

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. În anul universitar 2010-
2011 probele vor fi la: disciplina fundamentală – geografie economică; modul de 
specialitate – turism rural,  tehnica operaţiunilor de turism. 
       Teza de licenţă constituie o investigaţie sistematică din domeniul turism, 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 

– turism; 
- 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. În anul universitar 2010-2011 probele se susţin oral. 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 interimar  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 studii: 

- liceale (bacalaureat); 
- medii de specialitate; 
-      superioare (de licenţă). 

 
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. 

 
Profilul programului – Ştiinţe economice. 
  
Rezultatele cheie ale instruirii – Programul oferit permite  obţinerea de către student a 
următoarelor competenţe:  

- organizează şi ţine evidenţa contabilă, precum şi  controlul intern în cadrul 
întreprinderii la nivelul cerinţelor actuale; 

- aplică şi propagă formele şi metodele progresive de audit; 
- raţionalizează procesul de evidenţă, verifică autenticitatea informaţiei obţinute; 
- efectuează controlul asupra legitimităţii gestionării resurselor de producţie ale 

întreprinderii;  
- întocmeşte operativ  documente de control şi revizie,  dări de seamă  contabile 

în conformitate cu normele stabilite; 
- elaborează planurile de activitate pentru unitatea economică; 
- adoptă şi optimizează decizii manageriale aferente activităţii economico - 

contabile şi de audit; 
- realizează o comunicare de afaceri eficace, stabileşte relaţii reciproc 

avantajoase cu partenerii locali şi din alte ţări etc.  
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         Programul  include 46 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, 4 unităţi de 
curs); de orientare socio-umanistă – U - (18 credite, 4 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 
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, 29 unităţi de curs  inclusiv: 
opţionale – A - 37 credite, 16 unităţi de curs; 2 stagii de practică,  15 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 contabilitate va fi apt să activeze pe următoarele direcţii profesionale:  în 
diverse tipuri de unităţi agricole, independent de forma de proprietate; centre de extensiune, 
firme de audit, ocupând funcţii conform Clasificatorului Ocupaţiilor în vigoare.  

 
Accesul la studii de viitor – 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 
G.01.O.05 Psihologia comunicării 4 
U.01.O.06 Etica profesională 4 
F.01.O.07 Bazele contabilităţii 6 
F.02.O.08 Tehnologii în horticultură 4 
F.02.O.09 Matematici aplicate în economie 4 
G.02.O.10 Limba străină – 2   4 
G.02.O.11 Informatică economică 4 
U.02.O.12 Integrare economică europeană 6 
S.02.O.13 Contabilitate financiară -1 4 
F.02.O.14 Microeconomie 4 
 total 60 
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Anul 2 
 

Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite ECTS 
S.03.A.15 Finanţele întreprinderilor agricole 
S.03.A.16 Monedă şi credit 4 

S.03.O.17 Contabilitate financiară -2 4 
F.03.O.18 Macroeconomie 4 
S.03.O.19 Economia întreprinderii 6 
S.03.A.20 Marketing 
S.03.A.21 Finanţe publice 4 

F.03.O.22 Bazele analizei economice 6 
S.03.O.23 Practică didactică 2 
U.04.O.24 Bazele statului, dreptului şi legislaţia muncii 4 
U.04.O.25 Ştiinţe filozofice 4 
S.04.A.26 Analiza economico-financiară a unităţilor agricole 
S.04.A.27 Analiza rapoartelor financiare 6 

S.04.O.28 Baze de date şi mijloace de comunicare 4 
S.04.O.29 Audit financiar 4 
S.04.A.30 Management 
S.04.A.31 Comunicare de afaceri 4 

S.04.A.32 Statistică 
S.04.A.33 Statistica afacerilor 4 

 total 60 
 

 
Anul 3 

Codul         Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite ECTS 
S.05.O.34 Tehnologii informaţionale contabile 4 
S.05.A.35 Contabilitate în comerţ 
S.05.A.36 Contabilitatea activităţii economice externe 

5 
 

S.05.A.37 Contabilitatea impozitelor 
S.05.A.38 Contabilitate în instituţiile publice 

5 
 

S.05.A.39 Contabilitate bancară 
S.05.A.40 Contabilitatea asociaţiilor de economii şi împrumut 5 

S.05.O.41 Econometrie 3 
S.05.O.42 Practică de producţie 8 
S.06.O.43 Contabilitate de gestiune 6 
S.06.O.44 Contabilitatea micului business 6 
S.06.O.45 Contabilitate în ramurile prelucrătoare 6 
S.06.O.46 Practică de licenţă 7 
 Examen de licenţă 5 
 total 60 
 Total program de studii   180 
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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 

Tehnologii în fitotehnie 4 
Tehnologii în zootehnie 4 
Matematică 4 
Limba străină - 1 4 
Psihologia comunicării 4 
Etica profesională 4 
Bazele contabilităţii 6 
Tehnologii în horticultură 4 
Matematici aplicate în economie 4 
Informatică economică 4 
total 42 
 
 
 

Anul 2 
 

        Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite ECTS 
Limba străină – 2   4 
Integrare economică europeană 6 
Contabilitate financiară -1 4 
Microeconomie 4 
Finanţele întreprinderilor agricole 
Monedă şi credit 4 

Contabilitate financiară -2 4 
Macroeconomie 4 
Economia întreprinderii 6 
Marketing 
Finanţe publice 4 

Bazele analizei economice 6 
total 46 
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Anul 3 
 

Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite ECTS 
Bazele statului, dreptului şi legislaţia muncii 4 
Ştiinţe filozofice 4 
Analiza economico-financiară a unităţilor agricole 
Analiza rapoartelor financiare 6 

Baze de date şi mijloace de comunicare 4 
Audit financiar 4 
Management 
Comunicare de afaceri 4 

Statistică 
Statistica afacerilor 4 

Tehnologii informaţionale contabile 4 
Contabilitate în comerţ 
Contabilitatea activităţii economice externe 5 

total 39 
 

Anul 4 
Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite ECTS 

Contabilitatea micului business 6 
Contabilitate bancară 
Contabilitatea asociaţiilor de economii şi împrumut 5 

Contabilitatea impozitelor 
Contabilitate în instituţiile publice 5 

Econometrie 3 
Contabilitate de gestiune 6 
Contabilitate în ramurile prelucrătoare 6 
Competenţe practice 17 
Examen de licenţă 5 
total 53 
Total program de studii   180 

 
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. În anul universitar 2010-
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2011 probele vor fi la: disciplina fundamentală – Bazele analizei economice; disciplina de 
specialitate – Contabilitate financiară 1, contabilitate financiară 2, contabilitate de gestiune). 
       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. În anul universitar 2010-2011 probele se susţin oral. 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 Veronica  Prisăcaru 
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Cuprins 
 

Codul                           Programul de licenţă                                        pag. 
 

Facultatea de agronomie 
611.1   Selecţia şi genetica culturilor agricole ....................................5 
613.1   Agronomie ...........................................................................10 
424.1   Ecologie   .............................................................................17 

Facultatea de horticultură 
612.1   Protecţia plantelor ................................................................23 
615.1   Horticultură ..........................................................................28 
616.1   Silvicultură şi grădini publice ..............................................35 
617.1   Viticultură şi vinificaţie .......................................................42 

Facultatea de zootehnie şi biotehnologii 
614.1   Zootehnie .............................................................................49 
618.1   Biotehnologii agricole ..........................................................56 

Facultatea de inginerie agrară şi transport auto 
524.2   Electrificarea agriculturii .....................................................61 
527.1   Ingineria şi tehnologia transportului auto .............................68 
528.1   Mecanizarea agriculturii ......................................................75 

Facultatea de cadastru şi drept 
583.1   Ingineria mediului ................................................................82 
584.1   Cadastru şi organizarea teritoriului ......................................87 
584.3   Evaluarea imobilului ............................................................94 
381.1   Drept ....................................................................................99 

Facultatea de economie 
362.1   Marketing şi logistică .........................................................104 
363.1   Business şi administrare .....................................................108 
363.2   Achiziţii .............................................................................115 
364.1   Finanţe şi bănci ..................................................................119 
365.5   Economie mondială şi relaţii economice internaţionale .....125 
366.1   Economie generală .............................................................129 
812.2   Turism ................................................................................133 

Facultatea de contabilitate 
361.1   Contabilitate .......................................................................137 

 


