
 

 

Aceste cerințe au un caracter de recomandare, iar cadrele didactice pot propune și alte produse 

ale activității individuale, însă acestea trebuie să se încadreze într-un termen accesibil pentru a 

realiza un produs calitativ, care să contribuie la formarea de competențe a studenților, să 

stimuleze creativitatea, lucrul în echipă ș.a. De asemenea, titularii de disciplină pot fi formulate 

strategii de realizare specifice disciplinei, precum și completări sau simplificări ale structurii 

produsului. 

Studiul individual ghidat de profesor include studiul şi consultaţii suplimentare pentru 

studenţii, care întîmpină dificultăţi la realizarea sarcinilor din cadrul cursului, inclusiv la 

realizarea şi evaluarea produselor lucrului individual. 

Conform Regulamentului de organizare a studiilor în învăţământul superior în baza 

Sistemului Naţional de Credite de Studiu, aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 726 din 

septembrie 2010, 50% din timpul rezervat pentru studiu individual, îl va constitui studiul 

individual ghidat de profesor. În învăţămîntul cu frecvenţă redusă timpul rezervat pentru studiul 

individual ghidat de profesor nu poate fi mai mic de 25% din timpul rezervat pentru lucrul 

individual.  

Produsul lucrului individual va fi evaluat în afara orelor de curs şi seminar/laborator. 

Se aprobă cu titlu de recomandare cerințe față de elaborarea produselor și criterii de evaluare 

următoarele prevederi: 

  



1.1. Cerințe față de proiectul de investigație : 

Produsul preconizat: PROIECT DE INVESTIGAŢIE 

Proiect de investigații este un demers evaluativ amplu, ce presupune o sarcină reală de lucru pentru o perioadă 

considerabilă de timp, activitatea fiind individuală sau de grup
1
.  

Structura Produsului Strategii de realizare 
Termen de 

prezentare 

1. Foaie de titlu (Anexa 1) 1. Alegerea temei Cel puțin cu 2 

săptămâni până la 

încheierea 

semestrului. 

2. Cuprins (Anexa 2) 2. Studiul Bibliografic 

3. Introducere (expusă pe 0,5-1 pagini), care 

se va conţine: 

3.1.Justificarea temei (expuse succint într-un 

aliniat); 

3.2.Scopul (oglindeşte finalitatea investigaţiei 

efectuate) și obiectivele concrete ale 

investigaţiei (care desemnează  rezultatele 

scontate în urma analizelor, calculelor); 

3.3.Obiectul investigaţiei (redă domeniul, 

sfera, sectorul, domeniul de activitate, entitatea 

economică, etc. la care se referă); 

3.4.Metodologia de cercetare aplicată, care 

cuprinde:  

a) baza informațională (cadrul legislativ şi 

normativ, surse metodologice, monografice, 

lucrări ştiinţifice, baze de date statistice, etc.) 

b) metodele de cercetare utilizate (cantitative și 

calitative);  

3.5. Cuvinte-cheie. 

3. Delimitarea ariei de studiu: 

3.1. dimensiunea temporală (perioada 

supusă analizei); 

3.2. dimensiunea spațială (o entitate 

economică, un domeniu de activitate, 

bugetul local al unui raion, UE, 

spațiul CSI, etc.); 

4. Formularea obiectivelor investigaţiei 

5. Selectarea metodologiei necesare 

pentru investigaţie (lecturarea, 

observarea, analiza de document, 

chestionare, etc.); 

6. Planificarea investigaţiei; 

7. Analiza și procesarea informațiilor 

acumulate; 

8. Redactarea conținutului conform 

Normelor de redactare (Anexa 4) şi 

perfectarea propriu-zisă a 

proiectului; 

9. Realizarea produsului final al 

investigaţiei în forma solicitată (pe 

suport de hârtie, PPT, în format 

electronic (format document Word, 

Excel) etc.) 

10. Prezentarea produsului și susținerea 

lui în termenele stabilite; 

Pentru prezentarea proiectului 

studentul va pregăti o comunicare 

verbală de 10 - 15 minute în care va 

relata succint principalele rezultate 

ale investigaţiei realizate. 

4. Expunerea conținutului structurat în 

compartimente/capitole, corespunzător 

disciplinei sau temei investigate;  

5. Concluziile, opiniile, sugestiile şi/sau 

recomandările personale (1-2 pagini). În 

acest compartiment se sugerează soluţii 

referitor la problemele  constatate și direcțiile 

ulterioare posibile de investigare. 

6. Referințe la sursele bibliografice, citate în 

textul de bază al referatului, perfectate în 

modul corespunzător (Anexa 3), nu  mai puțin 

de 5 surse. 

7. Anexe  

 

  

                                                           
1
 Grupul de studenți este format ad-hoc  pentru persoana stabilită, iar fiecare din ei primesc o sarcină 

concretă. 



1.2. Criterii de apreciere a proiectului de investigație : 

Criterii de evaluare 

a proiectului de 

investigaţie 

Descriptori de performanță 

9-10 7-8 5-6 

1. Structura 

proiectului 

Respectă părțile componente 

ale proiectului 

Respectă toate părțile 

componente, dar una din 

ele nu corespunde 

strategiilor de realizare 

Una din părțile 

componente ale 

proiectului lipseşte 

2. Corespunderea 

temei investigaţiei 

cu esența materia-

lului analizat şi 

obiectivele 

formulate 

Corespunde integral  Corespunde în mare parte Corespunde esenței parțial 

3. Relevanța 

metodologiei 

aplicate în 

cercetare 

Este relevantă 

Studentul a aplicat metode 

cantitative şi calitative de 

cercetare, inclusiv procedee 

pentru evidenţierea unor 

cauze, factori, rezerve, care 

iau permis să formuleze 

concluzii  şi recomandări 

argumentate. 

Este adecvată scopului, 

tudentul a aplicat metode 

cantitative şi calitative de 

cercetare, dar acestea nu 

au condus la analize 

cantitative şi calitative 

aprofundate ale obiectului 

studiat. 

Fără aspecte concrete 

4. Gradul de 

realizare a 

investigației 

Un grad înalt de realizare cu 

calcule şi analize profunde,  

Un grad mediu de 

realizare cu analize 

parţiale. 

Este generală fără aspecte 

concrete 

5.Prezentarea 

concluziilor și 

sugestiilor 

Sunt prezentare constatări 

proprii, concluzii, sugestii 

referitoare la eficientizarea 

activităților efectuate și 

argumentarea acestora 

Sunt prezentate concluzii 

şi sugestii referitoare la 

eficientizarea activităților 

desfășurate, dar lipsește 

argumentarea acestora. 

Sunt prezente sugestii 

superficiale și 

neargumentate referitoare 

la activitățile desfășurate. 

6. Perfectarea 

proiectului 

Corespunde strategiei de 

realizare 

Corespunde strategie de 

realizare dar cu unele 

abateri 

Nu sunt respectare rigorile 

stabilite 

7.Prezentarea 

proiectului și 

susținerea lui în 

termenele stabilite 

A prezentat în termenele 

stabilite proiectul. 

Prezentarea bună, laconică, 

completă, expusă într-un 

limbaj profesional. 

Răspunsurile sunt corecte, 

complete și laconice la 

întrebările comisiei 

A prezentat în termenele 

stabilite proiectul 

Prezentarea bună. 

Răspunsuri corecte, parțial 

complete la întrebările 

comisiei 

Prezentare slabă. 

Răspunsuri evazive, unele 

- incorecte la întrebările 

formulate de comisie 

privind rezultatele 

cercetării efectuate,  

A prezentat referatul cu 

întârziere 

 

 

  



2.1. Cerințe față de referat: 

Produsul preconizat: R E F E R A T 

Referatul este o compunere argumentativă, redactată după normele de conținut și de stil academic, care este 

rezultat al consultării mai multor lucrări cu aceiași temă științifică, care poate fi o sinteză documentară în cazul 

în care ideile sunt dezvoltate, și este însoțit de aprecieri personale asupra ideilor. 

Structura Produsului Strategii de realizare 
Termen de 

prezentare 

1. Foaie de titlu (Anexa 1) 1. Alegerea temei Cel puțin cu 2 

săptămâni până 

la încheierea 

semestrului. 

2. Cuprins  2. Studiul Bibliografic 

3. Introducere (expusă pe 0,5-1 pagini), care se va referi 

la: 

3.1.Actualitatea și importanța temei (expuse succint 

într-un aliniat); 

3.2.Scopul (oglindeşte finalitatea investigaţiei efectuate, 

sensul studiului, ţelul urmărit) și obiectivele concrete ale 

studiului (care desemnează  rezultatele scontate în urma 

analizelor, calculelor, soluţionării problemelor teoretice, 

metodologice); 

3.3.Obiectul studiului redă domeniul, sfera, sectorul, 

ramura, entitatea economică, subdiviziunea etc. la care se 

referă 

3.4.Metodologia de cercetare aplicată, care cuprinde:  

a) baza informațională (cadrul legislativ şi normativ, 

surse metodologice, monografice, lucrări ştiinţifice, baze 

de date statistice, etc.) 

b) metodele de cercetare utilizate (cantitative și 

calitative);  

3.5. Cuvinte-cheie. 

3. Delimitarea ariei de studiu: 

10.1. dimensiunea temporală 

(perioada supusă analizei); 

10.2. dimensiunea spațială (o 

entitate economică, un 

domeniu de activitate, bugetul 

local al unui raion, UE, 

spațiul CSI, etc.); 

11. Formularea obiectivelor. 

12. Selectarea metodologiei 

necesare pentru studiu 

(lecturarea, observarea, 

analiza de document, etc.); 

13. Analiza și procesarea 

informației; 

14. Redactarea conținutului şi 

perfectarea propriu-zisă a 

referatului; 

15. Prezentarea produsului și 

susținerea lui în termenele 

stabilite; 

Pentru prezentarea referatului 

studentul va pregăti o 

comunicare verbală de 5 - 7 

minute în care va relata 

succint principalele rezultate 

ale cercetării efectuate: 

 Va argumenta actualitatea 

temei; 

 va scoate în evidenţă 

scopul, obiectivele şi 

obiectul cercetării,  

 va relata despre baza 

informaţională şi 

metodele de investigare,   

 va accentua părţile 

originale ale referatului,. 

4. Expunerea conținutului în 1-2 subiecte abordarea 

problemei studiate va conține:  

- Investigarea teoretică a obiectului cercetat cu trecerea 

în revistă a celor mai relevante opinii ale specialiştilor 

remarcaţi în domeniu potrivit materialului 

bibliografic; 

- polemizarea asupra  conceptelor de bază şi formularea 

propriei opinii privind esenţa acestuia; 

- aprecierea stării actuale a obiectului şi subiectului 

cercetării. 

5. formularea concluziilor intermediare şi evidenţierea 

problemele existente. 

6. Referințe la sursele bibliografice, citate în textul de 

bază al referatului, perfectate în modul corespunzător, nu  

mai puțin de 5 surse. 

 

 



2.2. Criterii de apreciere a referatului: 

Criterii de evaluare  
Descriptori de performanță 

9-10 7-8 5-6 

1. Structura 

referatului 

Respectă părțile componente 

ale referatului 

Respectă toate părțile 

componente, dar una din ele 

nu este realizată conform 

strategiilor de realizare 

Una din părțile 

componente lipseşte 

2. Corespunderea 

temei referatului cu 

esența materialului 

analizat şi prezentat 

în produsul final 

Corespunde integral  corespunde în mare parte corespunde esenței 

parțial 

3. Procesarea și 

analiza teoretică, 

implicarea critică, 

interpretativă a 

autorului 

Este bună  

(se dă o apreciere critică stării 

actuale a obiectului cercetat, 

cu constatarea concretă 

oportunităţilor, deficienţelor, 

neajunsurilor, avantajelor, 

dezavantajelor, situaţiilor 

dificile, impedimentelor, în 

dezvoltarea şi funcţionarea 

subiectului cercetat) 

Suficient de bună 

(se dă o apreciere critică 

stării actuale a obiectului 

cercetat, dar cu constatări 

generale privind dezvoltarea 

şi funcţionarea subiectului 

cercetat) 

Este generală fără a 

implicarea critică, 

interpretativă a 

autorului 

5. Completitudinea și 

corectitudinea 

scrierii surselor 

bibliografice,citarea  

Este destul de consistentă, 

mai mult de 10 surse; citarea 

este corectă 

Este suficientă, conţine între 

6 - 9 surse;  

citarea este parțial corectă 

Este parțială, până la 

5 surse;  

lipsește citarea 

6. Respectarea 

cerințelor tehnice 

faţă de redactarea 

referatului 

Sunt respectate integral Sunt respectate parţial  Cu derogări 

însemnate de la 

cerinţele de redactare 

(Anexa4) 

7.Prezentarea 

produsului și 

susținerea lui în 

termenele stabilite 

A relatat succint despre toate 

rezultatele cercetării 

efectuate, menţionând 

contribuţia proprie la 

elaborarea  constatărilor şi 

recomandărilor. 

A prezentat în termenele 

stabilite referatul 

A relatat succint despre toate 

rezultatele cercetării 

efectuate, menţionând 

contribuţia proprie la 

elaborarea  constatărilor şi 

recomandărilor. 

A prezentat referatul cu 

întârziere 

A relatat evaziv 

despre rezultatele 

cercetării efectuate, 

ne fiind clară 

contribuţia proprie la 

elaborarea  

constatărilor şi 

recomandărilor. 

A prezentat referatul 

cu întârziere 

 

  



3.1. Cerințe față de studiul de caz: 

Produsul preconizat: STUDIU DE CAZ 

Structura Produsului Strategii de realizare Termen de prezentare 

11..  Foaia de titlu (Anexa 1); 

22..  Descrierea cazului și sarcinile 

formulate (de către titularul disciplinei); 

33..  Metodologia aplicată, care cuprinde:  

a. baza informațională (cadrul legislativ 

şi normativ, surse metodologice, 

monografice, lucrări ştiinţifice, baze de 

date statistice, etc.) 

b. metodele de cercetare utilizate 

(cantitative și calitative);  

44..  Soluționarea cazului; 

55..  Concluziile formulate și/sau decizii 

adoptate; 

66..  Anexe (la necesitate) 

11..  Documentarea cazului; 

22..  Analiza și procesarea 

informațiilor 

33..  Găsirea și notarea soluțiilor; 

44..  Analiza și compararea 

soluțiilor (variantelor); 

55..  Formularea și prezentarea 

soluțiilor și/sau deciziilor 

optime; 

66..  Perfectarea produsului 

conform cerințelor tehnice 

înaintate. 

Cel puțin cu 2 săptămâni 

până la încheierea 

semestrului. 

3.2. Criterii de apreciere a cazului soluționat: 

Criterii de evaluare  
Descriptori de performanță 

9-10 7-8 5-6 

1. Structura produsului Respectă părțile 

componente ale cazului 

Respectă toate părțile 

componente, dar una 

din ele nu este realizată 

conform strategiilor 

Una din părțile 

componente lipseşte 

2. Relevanța metodologiei 

aplicate 

Este relevantă 

Studentul a aplicat 

metode care iau permis 

să soluţioneze cazul, să 

formuleze concluzii  şi 

recomandări 

argumentate. 

Este adecvată scopului, 

dar nu a condus la o 

soluţionare completă şi 

aprofundată a cazului 

studiat 

Fără aspecte concrete 

3. Gradul de realizare a 

investigației 

Foarte bine 

Cu respectarea 

integrală a algoritmului 

de soluţionare a cazului 

90-100% 

Bine 

Cu respectarea 

algoritmului de 

soluţionare a cazului 

70-80%, dar conţine 

unele devieri 

neesenţiale 

Parțial 

Nu au fost realizate 

circa 50-60% din 

sarcinile formulate 

pentru soluţionarea 

cazului 

4.Gradul de argumentare 

a soluțiilor 

Foarte bună 

Soluţii argumentate 

bazate pe un studiu 

profund a cazului 

Bună 

Soluţii concrete, dar 

care necesită mici 

concretizări 

Parțială 

Soluţii parţial 

argumentate, unele 

generale fără 

argumentări. 

5. Evaluarea modului de 

rezolvare a cazului 

Demonstrează 

cunoașterea profundă a 

cazului. 

Conține erori 

conceptuale în 

rezolvarea cazului 

Nu a reușit să 

formuleze soluții  clare 

și coerente privind 

modul de soluţionare a 

cazului. 

6. Perfectarea produsului Conform cerințelor 

formulate 

Cu abateri 

nesubstanțiale de la 

cerințele regulamentare 

Cu abateri substanțiale 

de la cerințele 

regulamentare 

 



Cadrele didactice, titularii de disciplină vor perfecta capitolul VI LUCRUL INDIVIDUAL 

din curricula disciplinei conform următoarelor Recomandări, adaptând produsele la specificul 

disciplini predate. Termenul de perfectare este: 17.03.2015 – 24.03.2015. 

Controlul implementării acestor prevederi în vederea îmbunătățirii conținutului 

curriculumului la disciplină și a calității produselor activității individuale a studenților va fi 

efectuat de către Comisia pentru Asigurare a Calității în luna aprilie 2015. 

 

 

 

Decanul FȘE, dr. hab., prof. univ.                                                                                                       Galina Ulian                                                                                                           

 


