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I. MISIUNE, OBIECTIVE, PROFIL 

Conform planului de activitate, Facultatea Științe Economice este preocupată să cultive 

calitatea în actul educaţiei şi al cercetării, să ofere absolvenţilor competenţele necesare 

pentru dezvoltarea unor cariere de succes și integrarea cu succes pe piața muncii.În 

vederea realizării acestui obiectiv, activitatea Facultății Științe Economice este guvernată în 

baza unui șir de principii fundamentale precum: 

 promovarea calităţii și creativităţii în educaţie; 

 excelenţa în cercetare; 

 parteneriat cu piața muncii; 

 competitivitate academică la nivel naţional şi 

internaţional. 

 

Misiunea principală a Facultăţii de Științe Economice este de a forma specialişti cu înaltă 

calificare, capabili să se integreze cu succes pe piața muncii. Absolvenţii facultăţii noastre 

asigură cu specialişti de înaltă calificare structuri economice şi publice constituite la nivelul 

întregii ţări.  

Redefinirea politicii USM în concordanţă cu construcţia declanşată prin procesul de la 

Bologna începând cu anul universitar 2005 – 2006 a favorizat dezvoltarea de programe de 

studii cu o structură adecvată cerinţelor pieţei muncii şi care să răspundă într-o mai mare 

măsură obiectivelor de integrare europeană a Republicii Moldova. 

Astăzi programele de studii din cadrul Facultății Științe Economice se integrează pe deplin 

în lanţul de cicluri: 

Licenţă – Masterat – Doctorat 

Calitatea actului educaţional, profesionalismul cadrelor didactice şi capacitatea de adaptare 

la dinamica cererii de pe piaţa muncii au făcut posibile dezvoltarea programelor de studii, 

precum şi a ofertei educaţionale  pentru  studenţi.  Astfel că,  în  prezent,  la  Facultatea de 

Ştiinţe Economice a Universităţii  de Stat din Moldova se poate aplica pentru studii  

universitare de licenţă la un șir de programe de studiu la domeniile: 

36 Științe economice la specialitățile: 

361.1. Contabilitate; 

362.1. Marketing si logistică; 

363.1. Business si Administrare; 

364.1. Finanțe și bănci; 

368.1. Cibernetică și Informatică Economică; 

http://usm.md/fse/?attachment_id=1217
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81 Servicii la specialitatea: 812.1. Turism. 

 

Activitatea didactică la ciclul I, licență se realizează sub 2 forme de învățământ – de zi şi 

cu frecvenţă redusă. Studiile universitare de licență vizează dobândirea de abilități și 

competențe generale, pentru a răspunde cerințelor tot mai dinamice de pe piața muncii și 

pentru a da o mai mare libertate studenților în alegerea traseului de studii de specializare 

prin master academic sau profesional. 

O dimensiune specială este şi aceea de pregătire a absolvenţilor prin masterat şi 

doctorat. Masteratul constituie o etapă pregătitoare pentru studiile doctorale, a cărui 

finalitate este fie aprofundarea în domeniul studiilor de licenţă sau într-un domeniu 

apropiat, fie obţinerea de competenţe complementare în alte domenii, precum şi 

dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică. Facultatea asigură pregătirea specialiștilor 

și la ciclul II, master la domeniile: 36. Ştiinţe Economice şi 81. Servicii Publice la 13 

programe cu frecvență de zi. 

Ciclul următor de studii superioare este doctoratul, al cărui finalitate este dezvoltarea 

cunoaşterii prin cercetare ştiinţifică originală, bazată pe creaţie şi cercetare ştiinţifică 

avansată. 

Absolvenţii Facultății se pot consacra ştiinţific, după absolvirea unui program de master, 

prin formarea doctorală la studii de zi sau frecvenţă redusă la 5 specialități: 

521.01 – Teorie economică și politici economice; 

521.02 – Economie mondială; relații economice internaționale; 

521.03 – Economie şi management în domeniul de activitate; 

522.01 – Finanțe; 

522.02 –  Contabilitate; audit; analiză economică. 

Asigurarea și creșterea calității ofertei educaționale, abordarea cercetării științifice ca 

prioritate în activitatea facultății și crearea de idei inovatoare, intensificarea proceselor de 

internaționalizare și promovarea activă a programelor și activităților desfășurate 

constituie direcțiile strategice ale următoarei perioade. 
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II. STRUCTURA ORGANIZAŢIONALĂ, DE SUPORT, CONSULTATIVĂ ŞI 

INFORMAŢIONALĂ ÎN CADRUL  FACULTĂŢII  

Facultatea de Științe Economice este organizată în patru departamente:  

1. Administrarea afacerilor. 

2. Contabilitate și Informatică Economice 

3. Economie, marketing și turism. 

4. Finanțe și bănci. 

COORDONAREA ACTIVITĂŢII DE PREDARE 
La Facultate activitatea de predare este coordonată prin intermediul: 

 Consiliului Facultăţii Ştiinţe Economice, 
 Biroului Consiliului Facultăţii Ştiinţe Economice, 
 Decanatului Facultăţii Ştiinţe economice, în persoana Decanului, prodecanilor; 
 Comisia de Asigurare a Calităţii 

În cadrul Facultății activitatea de predare la nivel de facultate este coordonată de 
Consiliul Facultății, format din reprezentanții Decanatului, Departamentelor și al 
studenților. Președintele Consiliului Facultății este Decanul. Membrii Consiliului Facultății 
sunt aleși de către colectivele de profesori. Excepție fac studenții, ai căror reprezentanți 
sunt propuși de colegii lor din formațiile de studiu cu drept de reprezentare în Consiliul 
Facultății. Curriculum-urile și fișele disciplinelor, elaborate de profesori sunt discutate la 
şedinţele cu reprezentanții angajatorilor şi aprobate de Consiliul Facultăţii. Calitatea 
prevederilor curriculare este evaluată la şedinţele colectivului catedrei Finanţe şi bănci și 
facultate, prin proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării și de 
evaluare periodică a calităţii predării. Pentru monitorizarea calităţii predării se practică 
asistenţa reciprocă la lecţii, lecţiile publice, discutarea materialelor didactice, anchetarea 
studenţilor privind calitatea predării şi conţinutul programelor de studiu, discutarea 
subiectelor şi testelor pentru examenele ordinare şi de licenţă. 

Consiliul Facultăţii se convoacă o dată în lună în şedinţe ordinare şi ori de câte ori este 
nevoie în şedinţe extraordinare, la iniţiativa decanului sau a o treime din membri.  

Consiliul Facultăţii coordonează activitatea de predare la programul 364.1 Finanţe şi 
bănci după cum urmează: 

- aprobă strategia de dezvoltare a facultăţii, care conţine referinţe la activitatea de 
predare; 
- aprobă şi modifică planul de învăţământ; 
- aprobă formaţiunile de studiu ale programului; 
- organizează concursuri pentru ocuparea posturilor didactice şi decide asupra 
ocupării posturilor de asistent, lector, conferenţiar şi profesor universitar; 
- aprobă planul de Asigurare a calităţii la nivelul facultăţii; 
- aprobă planul editorial al facultăţii; 
- desemnează comisia de specialişti pentru analiza competenţei profesionale a 
cadrelor didactice pe baza propunerilor acesteia ia decizii privind politica resurselor 
umane în facultate; 
- aprobă comisiile examenelor de licenţă; 
- ia în discuţie în vederea aprobării orice alte propuneri ale catedrelor privind 
activitatea de predare în vederea îmbunătăţirii calităţii predării. 
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Activitățile curente de predare sunt coordonate de Biroul Consiliului Facultății. Biroul 
Consiliului Facultăţii este alcătuit din decan, prodecani, şefi de catedre. Biroul Consiliului 
Facultăţii se convoacă săptămânal în şedinţe ordinare şi ori de câte ori este nevoie în 
şedinţe extraordinare la iniţiativa decanului facultăţii. 

Decanul reprezintă facultatea în cadrul organismelor instituţiei de învăţământ superior 
şi are atribuţii de management şi coordonare a activităţii de predare conform Fişei postului 
decanului aprobată prin Ordinul Rectorului Universităţii de Stat din Moldova nr. nr.75/1 din 
16 aprilie 2014.  

Prodecanii cu activitatea didactică au atribuţii de coordonare a activităţii didactice 
conform Fişei postului prodecanului aprobată prin Ordinul Rectorului Universităţii de Stat 
din Moldova nr. nr.75/1 din 16 aprilie 2014. 

Departamentul este unitatea structurală care, integrată în procesul de învățământ, 
asigură valorificarea activităților educaționale, în vederea realizării misiunilor și 
finalităților prevăzute de Planul de învăţământ la programul de studiu. Departamentul 
gestionează disciplinele de specialitate prevăzute în planurile de învățământ pentru acest 
program de studiu. 

Activitatea de predare în cadrul Departamentului este coordonată de către şeful 
catedrei, care asigură coordonarea organizatorică, ştiinţifică şi profesională a membrilor 
colectivului de catedră. Coordonarea activităţii de predare la nivel de catedră are loc în 
modul următor: se precizează ca fiecare disciplină/modul din planul de învăţământ la 
programul Finanţe şi bănci să aibă la bază un curriculum, Fişa disciplinei întocmită de 
grupurile de lucru pe disciplină create la nivel de catedră şi semnate de responsabilul de 
disciplină. Fişele disciplinei, curriculum-urile sunt analizate sub aspect structural, al 
competenţelor, obiectivelor, conţinuturilor în vederea evitării dublării sau omiterii de 
conţinuturi importante. 

Colectivul Departamentului se convoacă lunar în şedinţe ordinare şi ori de căte ori este 
nevoie în şedinţe extraordinare la iniţiativa şefului de catedră sau a o treime din membrii 
catedrei. La nivelul Departamentului directorul este ajutat în activitatea operaţională de un 
birou şi Comisii pe probleme (Calitate, Cercetare, Doctorat, Evidenţă, Personal etc). 

Curriculum-ul şi Fişa disciplinei se elaborează de către grupuri de lucru formate din 
cadre didactice titulare. Conceptualizarea disciplinelor este coordonată şi cu angajatorii şi 
studenţii. După conceptualizare, curriculum-ul se perfectează după un model tipizat 
aprobat de Senatul Universităţii de Stat din Moldova. Curriculele şi fişele disciplinelor sunt 
discutate la şedinţa colectivului Departamentului. După aprobare acestea sunt avizate de 
către directorul Departamentului, evaluate de Comisia de Asigurare a Calităţii a FŞE şi 
aprobate de Consiliul Facultăţii. La Departamente se formează Dosarul specialităţii, în care 
sunt acumulate toate curriculum-urile conform planului de învăţământ. Curriculum-urile şi 
fişele de disciplină care au fost elaborate şi sunt predate de cadre didactice la programul 
Finanţe şi bănci de la alte catedre sunt prezentate spre avizare şi Şefului catedrei Finanţe şi 
bănci. 

Calitatea prevederilor curriculare este evaluată la nivel de Departament și facultate, 
prin proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării și de evaluare 
periodică a calităţii predării. Pentru monitorizarea calităţii se practică asistenţa reciprocă la 
lecţii, lecţiile publice, discutarea materialelor didactice, anchetarea studenţilor privind 
calitatea predării şi conţinutul programelor de studiu, discutarea subiectelor şi testelor 
pentru examenele ordinare şi de licenţă, temele tezelor de licenţă, direcţiile de cercetare ale 
catedrei etc. 
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Comisia de Asigurare a Calităţii a Facultăţii Ştiinţe Economice, formată din 
reprezentanții Decanatului, Catedrelor, Angajatorilor și a studenților se convoacă o dată în 
lună în şedinţe ordinare şi ori de câte ori este nevoie în şedinţe extraordinare. Comisia de 
Asigurare a Calității pune accent atît pe aspectul formativ (proiectarea competențelor), cît 
și pe aspectul formal (alocarea bugetului de timp pentru o disciplină, măsurat în credite 
academice). Comisia de Asigurare a Calității pune accent atât pe aspectul formativ 
(proiectarea competenţelor), cât și pe aspectul formal (alocarea bugetului de timp pentru o 
disciplină, măsurat în credite academice). 

Secția Managementul Calității, Evaluare și Dezvoltare Curriculară monitorizează 
concordanţa curriculelor cu misiunea de învăţământ specifică USM, precum şi scopul 
principal al conţinuturilor Fişelor de disciplină, de a asigura o înţelegere globală a fiecărei 
materii, asigurarea formării unei gândiri care să-i permită studentului absolvent să opereze 
cu noţiunile şi raţionamentele proprii în activitatea sa profesională 

 
SERVICII DE SUPORT, CONSULTARE ŞI ÎNDRUMARE PENTRU STUDENŢI 
Formarea profesională a studenților este însoţită de asistenţă academică în activitatea 

de învățare și cercetare din partea cadrelor didactice în cadrul programului de tutorat, 
implementat la USM. De asemenea, se practică tutoratul colegial între masteranzi şi 
studenţi; studenţii din anii terminali şi cei din primii ani de studii. 

Universitatea, facultatea și catedra tind spre asigurarea unui spațiu informațional 
deschis, care să ajute studenții în determinarea traseului academic și formarea 
competențelor profesionale. 

Informarea și îndrumarea se face:   
 on-line (site-ul USM și a facultății;  platforma Moodle; poșta electronică a grupei 
academice; materiale-suport; dispoziții și instrucțiuni despre organizarea și cerințele față 
de examene; programe și instrucțiuni cu referire la desfășurarea conferințelor științifice ale 
studenților; ghiduri metodice de elaborare a tezelor de an și de licență; curriculum la 
disciplină care conține finalitățile de studiu și indicații privind lucrul individual, criterii de 
evaluare); 
 prin comunicarea și oferirea serviciilor în direct (consultanțe săptămânale obligatorii 
pe care le oferă profesorii studenților; întâlniri și consultanță săptămânală (dar și la 
necesitate) din partea tutorelui  de grupă; informare și sprijin din partea decanatului; 
informare  și sprijin din partea decanatului; informare și consultanță (după necesitate din 
partea directorului Departamentului); 
 consiliere în carieră la Centrul de Ghidare în Carieră. 

În conformitate cu Regulamentul intern privind activitatea de tutorat în USM, tutorii 
sînt desemnaţi la începutul fiecărui an academic de către Consiliul Facultăţii, la propunerea 
şefilor de catedră/departament din rândul cadrelor didactice. Se organizează periodic 
şedinţe cu tutorii desemnaţi. Tutorii desfăşoară activităţi de tutorat conform unui program 
de minimum 2 ore săptămânal. Programul se afişează pe panoul informativ al Facultăţii 
Ştiinţe Economice şi pe pagina web a acesteia. 

La Facultatea Ştiinţe Economice există un programul de mentorat care se desfășoară fie 
unu-la-unu (un mentor la un student – elaborare de proiecte de an, teze de licenţă, 
petrecerea stagiului de practică) sau cu o echipă de studenți (un mentor pentru un grup 
mai mic de studenți – ghidarea petrecerii stagiului practicii de iniţiere, elaborarea 
proiectelor de grup).  

Cadrele didactice ale Facultăţii Ştiinţe economice, la necesitate personalizează 
îndrumarea la cererea studentului în vederea realizării de cercetări pe anumite teme, în 
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vederea elaborării de proiecte şi lucrării ştiinţifice pentru a participa la conferinţe, 
concursuri etc. 

Există programul de tutorat între studenţii de la anii începători şi cei din cursurile 
superioare. Astfel, ei au posibilitatea de a clarifica nelămuririle legate de facultate, 
profesori, discipline, bibliografie, noțiuni, time management, procesul scrierii unui proiect, 
unei cercetări, realizarea de activităţi de voluntariat etc. 

Studenţilor programului li se oferă consiliere privind ghidarea în carieră în cadrul 
Centrului pentru ghidare în carieră şi relaţii cu piaţa muncii al USM prin: training-uri, 
conferinţe, întâlniri cu reprezentanţi ai pieţei muncii; consiliere în determinarea traseului 
academic, oportunităţile fiecărei trepte de studii: licenţă, masterat, doctorat. Tot aici 
studenţii sunt ghidaţi în vederea repartiţiei la stagiile de practică; colaborează cu entităţile - 
bază de realizare a stagiilor de practică; monitorizează stagiile de practică; încheie 
contractelor de colaborare cu entităţile-bază; organizează instructajul pentru studenţii 
stagiari. 

În perioada efectuării stagiilor de practică (de producţie şi de licenţă) studenţii 
programului sunt asistaţi şi de mentori din cadrul entităţilor, care acționează cu statut de 
voluntar ca un consilier și îndrumător pentru studenți. 

Studenţii sunt informaţi despre posibilităţile de asistenţă financiară (burse, 
abonamente la preţ redus pentru transport urban, locuri vacante în căminele studenţeşti) 
prin afişarea pe panoul avizier al Facultăţii Ştiinţe economice, cât şi pe pagina web: 
http://usm.md/fse 

Un suport modern pentru procesul de predare - învăţare este platforma MOODLE, care 
deja este utilizată de către cadrele didactice ale USM, inclusiv în procesul de instruire a 
studenţilor specialităţii Finanţe şi bănci. Disciplinele sunt acoperite în mare marte de 
cursuri tipărite, studenţii putând consulta şi un număr foarte mare de titluri în toate 
domeniile de pregătire, existente în biblioteca universităţii. 

 
ORGANIZAREA EVALUĂRILOR 
Metodologia evaluării în cadrul programului de studii este aceiași ca și în întreaga 

universitate, cu luarea în considerație a particularităților specifice domeniului de formare 
profesională (criteriile de evaluare sunt deduse din finalitățile de studiu). 

La Facultatea Științe Economice este promovată evaluarea competențelor în baza 
sarcinilor de divers nivel de competențe. 

Responsabil de competența de evaluare a curriculumului la disciplină este 
Departamentul. În cadrul ședințelor departamentului, pe parcursul anului de studii este 
pusă în dezbatere problema evaluării. Facultatea organizează seminare metodice pentru 
cadrele didactice în scopul îmbunătățirii competențelor de evaluare a studenților. Atât în 
cadrul catedrei Finanţe şi bănci, cât la şedinţele Comisiei de Asigurare a Calităţii a Facultăţii 
Ştiinţe economice se discută lucrul individual al studenților și modalitatea de evaluare a 
produsului final. 

În cadrul Departamentului sunt discutate modalitățile de realizare a testărilor (două 
obligatorii pe parcursul semestrului), și testele pentru examene. 

Directorul Departamentului își asumă responsabilitatea pentru corectitudinea testelor 
(sarcini și conținut) prin semnătura pe care o aplică pe setul de teste la fiecare disciplină. 

La nivel de facultate evaluarea este monitorizată de către Comisia de Asigurare a 
Calității și decanat (decan și prodecan). Comisia de Asigurare a Calității are în vizor 
calitatea evaluării (corectitudinea metodologiei de evaluare), iar decanatul are drept scop 
asigurarea calității procesului de evaluare (realizarea în timpul stabilit, reflectarea 

http://usm.md/fse
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rezultatelor evaluării curente și finale în registrele grupelor și borderouri). Prin 
modificarea structurii registrelor grupelor academice, a fost sporită transparența evaluării. 

Decanatul monitorizează sistemul de evaluare în vederea reducerii supraîncărcării 
curriculare şi încurajarea învăţării integrate. Se promovează evaluarea echitabilă, corectă şi 
fiabilă a cunoştinţelor şi abilităţilor. Încă de la începutul cursului se fac cunoscute criteriile 
de admitere în examen şi informaţiile privitoare la reexaminare. Rezultatul evaluării poate 
fi contestat de student. 

Notarea evaluării şi modalitatea de acordare a calificativelor de evaluare sunt 
mecanisme transparente 

 este specificat numărul de credite obţinute după parcurgerea unui modul din cadrul 
programului; 

 se precizează studentului în ce măsură neobţinerea de credite la o disciplină permit 
continuarea programului sau trecerea la alt program etc. 

USM permite existenţa unui feedback al studenţilor în problematica evaluării, în scopul 
găsirii celor mai bune soluţii de evaluare şi de apermite îmbunătăţirea continuă a 
procedurilor de evaluare. În baza feedbeck-ului cu studenţii, sunt revizuite periodic 
reglementările interne de evaluare. 

 
RECUNOAŞTEREA REZULTATELOR ACADEMICE 

Recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor academice şi calificărilor obţinute de studenţi 
în altă parte decât Facultatea Ştiinţe economice  se efectuează în baza legislaţiei în vigoare 
şi regulamentelor existente – ca bază servind  Sistemul European de Credite Transferabile 
(ECTS). 

Transferul studenţilor între instituţiile de învăţământ superior, facultăţi şi specializări, 
precum şi de la o formă de învăţământ la alta este reglementat în cadrul programului 
Finanţe şi bănci prin Regulamentul de aplicare a sistemului naţional de credite de studiu la 
USM. 2007 (redactat în 2014). 

Recunoașterea achizițiilor anterioare se face în baza creditelor transferabile de studii. 
Transferul creditelor ECTS, recunoaşterea, echivalarea şi documentarea performanţelor 
realizate de către student de-a lungul perioadei de mobilitate, se realizează prin 
Transcripţia notelor/Extrasul din foaia matricolă ECTS care reflectă cantitativ şi calitativ 
munca realizată de către student. Studentul nu este obligat să negocieze 
acceptarea/recunoaşterea/echivalarea cu cadrele didactice în parte. 

Recunoașterea și echivalarea creditelor obținute anterior la USM se face în baza unei 
proceduri aprobate la nivel universitar prin Dispoziția nr.345/1 din 26.10.2010. 
Recunoaşterea/echivalarea/ acceptarea activităţilor/examenelor/perioadelor de studii se 
aprobă de Decan la recomandarea coordonatorului/consilierului/ cadrului didactic. În 
acest caz se perfectează un document de Recunoaştere a Studiilor (Recognition of Studies), 
în care se reflectă nostrificarea creditelor indicate în Fişa academică obţinute la instituţia 
gazdă pe perioada mobilităţii. Un exemplar al acestui document se păstrează în dosarul 
personal al Studentului, alt exemplar – la Departamentul Relaţii Internaţionale a USM. 

Creditele obţinute anterior la unităţi de curs/module similare ca finalităţi de studiu 
scontate, conţinut, eventual denumire şi extindere (număr de ore în planul de învățământ) 
se echivalează automat atât în cadrul programelor de mobilitate, precum şi la transferul 
studentului dintr-o instituţie de învățământ superior la alta. 

La cererea studentului creditele pentru un curs pot fi echivalate cu creditele obţinute la 
un alt curs echivalent sau superior (cu un număr mai mare de ore şi un volum mai detaliat) 
la o altă universitate, facultate sau specialitate.  Rezultatele obţinute de studenţi pe durata 
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studiilor sunt atestate prin diploma de licenţă AL II şi suplimentul la diplomă, care sunt 
perfectate şa finalizarea studiilor şi acumularea unui număr de minim 180 credite ECTS. 
 

III. ASIGURAREA CALITĂŢII 
ORGANUL ŞI PROCEDURILE DE ASIGURARE A CALITĂŢII 

Organul principal în asigurarea calității este Comisia de Asigurare a Calității din cadrul 
Facultății Ştiinţe Economice, care are în atribuţiile sale monitorizarea procesului de 
asigurare a calității la nivel de facultate, elaborează şi prezintă anual spre aprobare 
Consiliului profesoral al facultăţii un plan de activităţi ce vizează calitatea. 

 Conceptul de asigurare a calităţii procesului didactic la nivel de catedră se încadrează, 
în general, în cel universitar prin procedurile de asigurare a calităţii programului de 
studiu: 

la  nivel de Departament: 
 se discută planul de învăţământ la sfârşitul anului de studii pentru anul următor, în 

scopul îmbunătăţirii calităţii serviciilor educaţionale şi creșterii transparenţei 
informaţiilor de interes public. În cadrul discuţiilor participă membrii Comisiei de 
Asigurare a Calităţii, membrii Biroului Decanatului şi membrii catedrei Finanţe şi bănci. 
Schimbările în planul de învăţământ sunt orientate către clienţi, satisfacerii depline a 
cerinţelor si aşteptărilor acestora. 

La şedinţele ordinare ale cadrelor didactice ale Departamentelor 
 de 2 ori pe an se analizează și se îmbunătățesc procedurile și instrumentele de evaluare 

ale rezultatelor învăţării – subiectele şi testele pentru examenul la unitatea de 
curs/modul din sesiunile ordinare și cele pentru examenul de licenţă; criteriile de 
evaluare ale lucrului individual al studentului; temele tezelor de an, licență și master. 

 se evaluează curriculumurile pentru unităţile de curs/modulele din planul de învăţământ 
pentru ciclul I, licenţă şi ciclul II, master, precum şi repartizarea judicioasă a creditelor 
transferabile. 

 se evaluează modalitatea realizării lucrului individual de către studenţi şi procedurilor 
întreprinse de profesori pentru eficientizarea lui. 

 se examinează elaborarea materialelor didactice. 
 se efectuează analiza activităţii științifico-didactice a profesorilor. 
 se examinează dosarele profesorilor prezentate pentru concursurile: „Cel mai reușit 

debut didactic”, „Cel mai bun profesor” şi „Gradaţia de merit” etc. 
Comisia de Asigurare a Calităţii din cadrul facultății acordă consultanță și suport 

metodic catedrelor, în procesul de asigurare a calității.  Comisia de Asigurare a Calităţii 
organizează şi participă la şedinţe de lucru cu reprezentanţi ai pieţei muncii, la care sunt 
discutate aspecte privind competenţele, posibile posturi de angajare, colaborări în 
domeniul cercetării ş.a. Aceste au ca scop îmbunătăţirea planului de învăţământ, revizuirea 
conţinuturilor, care în final contribuie la sporirea calităţii ofertei educaţionale a 
programelor oferite de Facultatea Științe Economice. 
 
ÎN CE INTERVALE DE TIMP SUNT DISCUTATE PROCEDURILE DE ASIGURARE A 
CALITĂȚII 
 Planul de învăţământ este discutat o dată în an: mai întâi în cadrul ședinței 

Departamentelor, apoi la una dintre ședințele Consiliului Facultății, care aprobă 
modificările orientate spre îmbunătățire și racordarea cu cerințele pieței muncii. 
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 Currciculum-ul la disciplină este discutat o dată în an în cadrul ședinței Departamentelor. 
 Instrumentarul de evaluare – cel puțin de 2 ori pe an în cadrul catedrei Departamentelor, 

iar după analiza rezultatelor obținute de către studenți la sesiune, această problemă se 
discută și în cadrul Consiliului Facultății, unde se iau decizii de îmbunătățire și depășire a 
lacunelor. 

 Modalități de îmbunătățire a strategiilor didactice, se discută în cadrul Departamentelor 
periodic. 

 Cadrele didactice, sunt obligate să execute deciziile cu privire la îmbunătățirea 
programului de studii, luate atât la ședințele catedrei Finanţe şi bănci, cât și la ședințele 
Consiliului Facultății. 

La nivel de Departament, aspectele privind asigurarea calităţii programelor de studiu 
sunt discutate în mod planificat la şedinţele Departamentelor: 

- la sfârşitul anului de studii se discută planul de învăţământ pentru anul următor în 
scopul îmbunătăţirii calităţii serviciilor educaţionale prestate de Departament şi creșterii 
transparenţei informaţiilor de interes public cu privire la programul de studii. Modificările 
în planul de învăţământ sunt orientate către piaţa muncii, satisfacerii depline a cerinţelor si 
aşteptărilor acestora. 

- La şedinţele ordinare ale colectivului Departamentelor sunt discutate în mod 
obligatoriu următoarele subiecte: a) de 2 ori pe an se analizează și se îmbunătățesc 
procedurile și instrumentele de evaluare ale rezultatelor învăţării; b) subiectele şi testele 
pentru examenul la unitatea de curs/modul din sesiunile ordinare, pentru examenul de 
licenţă, criteriile de evaluare ale lucrului individual al studentului, temele tezelor de an, 
licență și master; evaluare periodică a calităţii corpului profesoral. 

Comisia de Asigurare a Calității a Facultăţii Ştiinţe Economice se întruneşte în şedinţe 
cel puţin odată pe lună, la care sunt puse în discuţie probleme privind asigurarea şi 
îmbunătăţirea calităţii programelor de studiu. La necesitate se instituie grupuri de lucru 
pentru elaborare de chestionare, ghiduri, recomandări privind asigurarea calităţii (spre 
exemplu: Recomandări privind produsele lucrului individual; Recomandări privind 
acceptarea spre evaluare cursuri, manuale, alte lucrări didactico-metodice; Recomandări 
privind criteriile de evaluare a produselor lucrului individual; Elaborare Chestionare de 
evaluare a satisfacţiei studenţilor). 
 Ghidează elaborarea şi evaluează curriculum-urile pentru unităţile de curs/modulele 

din planul de învăţământ pentru ciclul I, licenţă şi ciclul II, master, precum şi 
repartizarea judicioasă a creditelor transferabile. 

 Evaluează şi propune Consiliului Facultăţii modificarea periodică a planurilor de 
învăţământ, în funcţie de înnoirea informaţiei ştiinţifice, de particularităţile 
programelor de studii, de cerinţele pieţei muncii, de opţiunile studenţilor etc. 

 Evaluează modalitatea realizării lucrului individual de către studenţi şi procedurilor 
întreprinse de profesori pentru eficientizarea lui. 

 Examinează elaborarea textelor de lecţii, participă la evaluarea colegială a cadrelor 
didactice şi evaluarea de către studenţi a prestaţiei cadrelor didactice şi a ofertei 
universitare. 

 Efectuează analize ale activităţii metodico-didactice a cadrelor didactice angajate la 
catedră, a lucrărilor cu caracter didactic şi ştiinţific elaborate de acestea, eliberând 
avize în cazul participării cadrelor didactice la concursuri de ocupare a postului sau la 
solicitare. 
Activitatea Comisiei de Asigurarea a Calităţii este monitorizată de Secţia 

Managementului Calităţii a USM.   
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OPORTUNITĂŢI DISPONIBILE CADRELOR DIDACTICE PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA 

CALITĂŢII 
Cadrele didactice, care contribuie la formarea specialiştilor beneficiază de următoarele 

oportunităţi, menite să contribuie la sporirea calităţii: 
1. Formarea continuă oferită gratis de USM. Formarea continuă a cadrelor didactice se 

realizează prin: traininguri, cursuri şi stagii de perfecţionare sau specializare în ţară sau 
peste hotare. Practic toate cadrele didactice antrenate în procesul de instruire la domeniul 
dat de studii au pregătirea psihopedagogică. Pe durata anului universitar 2015-2016 a avut 
loc instruirea cadrelor didactice tinere la Modulul psihopedagogic cu un volum de 300 
credite în cadrul Secţiei Formare Continuă a USM. Alte 5 cadre didactice ale Facultăţii 
Ştiinţe economice au fost instruiți privind utilizarea platformei MOODLE în procesul de 
predare – învăţare – evaluare. Ca rezultat, au fost elaborate şi plasate suporturi de curs 
pentru utilizarea de către studenţii facultății a cursurilor on-line. Cadrele didactice au fost 
instruite și privind oportunitățile platformei MOODLE în procesul de evaluare a 
cunoștințelor și feedback-ul cu studenții. 

USM stimulează cadrele didactice prin participarea acestora la concursurile „Cel mai 
reuşit debut didactic”, „Cel mai bun profesor” şi „Gradaţia de merit”. Concursul „Cel mai 
reuşit debut didactic” şi cel mai bun cadru didactic se desfăşoară anual, iar concursul 
„Gradaţiei de merit” o dată la doi ani. Învingătorii celui din urmă concurs sunt remuneraţi 
pe parcursul a doi ani, suplimentar salariului de funcţie cu 1500, 1300 şi 1100 de lei lunar, 
numărul celor care beneficiază de acest spor fiind de 15% din numărul cadrelor didactice 
titulare de la facultate . 

3. Suplimentul lunar la salariul de bază acordat de USM în cuantum de 600 de lei. 
4. Mobilitatea academică cu păstrarea salariului de funcţie. Numărul cadrelor didactico-

ştiinţifice ale Facultății, care au beneficiat de mobilitate academică în străinătate este de 12 
persoane în ultimii 5 ani. 

5. Publicarea lucrărilor didactico-metodice și a lucrărilor științifice din contul resurselor 
financiare instituționale conform unui plan editorial aprobat o dată în 2 ani. Pentru 
facultatea Ştiinţe economice sunt rezervate 130 de coli editoriale. 
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RAPORTARE ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN ANUL UNIVERSITAR 2015-2016 
 

În ședința din 24 septembrie 2015, componența Comisiei de Asigurare a Calității a FȘE 

a fost actualizată. Ca parteneri importanți în vederea asigurării Calității la facultate sunt 

reprezentanții studenților înaintați de către reprezentanții acestora, fiind aleși de șefii de 

grupe. Astfel, în componența Comisiei sunt 3 studenți de la fiecare ciclu (Licență, Masterat, 

doctorat) câte unul și un reprezentant al pieței muncii (Borș Ion, Șef Direcție, Banca 

Națională a Moldovei). 

Componenţa Comisiei Calităţii a Facultăţii Științe Economice în anul 2015-2016: 

1. Ulian Galina, doctor habilitat, profesor universitar – decanul FȘE 

2. Maria Cojocaru, doctor, conferentiar universitar – prodecan FȘE, preşedinte al 

Comisiei 

3. Lucia Castraveț, doctor, conferentiar universitar – prodecan FȘE 

4. Ala Garștea,  lector superior universitar – prodecan FȘE 

5. Dolghi Cristina, doctor, conferentiar universitar – șef departament Contabilitate și 

informatică Economică 

6. Ștefaniuc Olga, doctor, conferentiar universitar – șef departament Finanțe și Bănci 

7. Onofrei Alexandru, doctor habilitat, profesor universitar - șef departament 

Economie, Marketing și Turism 

8. Jalencu Marian, doctor, conferentiar universitar – șef departament Administrarea 

Afacerilor 

9. Panuș Valentina, doctor, lector universitar, departamentul Contabilitate și 

informatică Economică 

10. Postica Maia, doctor, conferentiar universitar, departamentul Administrarea 

Afacerilor 

11. Buzdugan Adriana, doctor, lector superior universitar, departament Economie, 

Marketing și Turism 

12. Filip Angela, doctor, conferențiar universitar, departamentul Finante şi Bănci 

13. Borș Ion, Şef Direcție, Banca Națională a Moldovei, reprezentant al angajatorilor 

14. Gheorghiţa Eugenia, studentă ciclul III, secretar al Comisiei 

15. Gogolnicenco Elena, studentă ciclul II 

16. Ulian Ecaterina, studenta ciclul I 
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Activitatea Comisiei de audit intern  

La ședința din luna octombrie 2014 a fost aprobată componența Comisiei de audit intern al 

Sistemului de management al Calității la Facultatea Științe Economice : 

1. Hămuraru Maria, dr., conf. univ., catedra Economie Marketing și 
Turism; 

2. Lușmanschi Galina, dr., conf. univ., catedra Contabilitate și 
Cibernetică Economică 

3. Mihalachi Ruslan, dr., conf. univ., catedra Finanțe și bănci 
4. Mironov Svetlana, dr., conf. univ., catedra Administrarea Facerilor 
5. Rusu Elena, student ciclul II 

La aceeași ședință a fost prezentat, discutat și aprobat Programul de audit intern al calității 

pentru anul 2015-2016 : 

ASPECTE ce urmează să fie auditate PERIOADA 

Calitatea curriculum-ului la disciplină Noiembrie, 2014 

Calitatea evaluării produselor lucrului individual Noiembrie, 2014 

Calitatea testelor de evaluare curentă și finală Februarie, 2015 

Completarea registrelor de către cadrele didactice Februarie, 2015 

Evaluarea collegială a cadrelor didactice Februarie, 2015 

 

Auditul efectuat în perioada 15 – 25 noiembrie 2015 la catedre a cuprins: constatarea 

existenței numărului total de curriculum-uri și analiza corespunderii curriculum-ului 

cerințelor de perfectare a acestora, analiza cirteriilor de evaluare a produselor lucrului 

individual și gradul de complexitate, prin analiza curriculum-urilor. 

Comisia a constatat următoarele : 

1. Dosarele programelor de studii sunt completate cu Planul de studii, Responsabilii de 

discipline, Curriculum-urile la discipline, la stagiile de practică. 

2. S-a constatat că curriculum-ul la disciplinele la libera alegere oferite de alte facultăți 

nu se indică programul, ci se indică pentru Facultatea Științe economice.  

3. Analiza Criteriilor de evaluare a produselor lucrului individual și corelarea acestora 

cu finalitățile de studiu a arătat că toate disciplinele conțin produse pentru 

consolidarea materialului prezentat în cadrul orelor de contact direct. Criteriile de 

evaluare sunt prezentate, însă, de regulă, se utilizează cele elaborate de Comisia de 

asigurare a calității la nivel de facultate. 

4. De asemenea, s-a constatat un șir de neconformități care se repetă la mai multe 

discipline predate la master: 

Sarcinile pentru lucrul individual nu sunt corelate cu timpul destinat acestuia (nu 
putem solicita studenţilor la o displină câte 5-6 referate).   
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Nu este clar, cum portofoliul studentului format din materiale copiate (articole, Legi, 
Regulamente) poate fi apreciat cu anumite criterii, respectiv cum contribuie la 
formarea competențelor la disciplina respectivă. 

 

Recomandări: 

1. Șefilor de catedre să solicite curriculum pentru fiecare program aparte la 

disciplinele oferite la libera alegere de alte facultăți. 

2. Comisiile metodice să lucreze cu responsabilii de deisplină pentru conceptualizarea 

corectă a activității individuale a studentului (produsul activității individuale). 

 

Asigurarea cu materiale didactice a programelor de studii prin creșterea numărului 

de lucrări metodico-didactice de specialitate publicate de către cadrele didactico-

științifice. 

În vederea realizării unui obiectiv important al strategiei Facultății este asigurarea cu 

materiale didactice a programelor de studii. În acest scop s-a efectuat analiza acoperirii cu 

materiale didactice pentru fiecare din disciplinele gestionale de facultate. Responsabilii de 

programe au realizat asemenea analize pentru programele de licență oferite de Facultatea 

Științe Economice. 

S-a stabilit că la programul: 

 361.1 Contabilitate nu sunt publicate note de curs la 12 discipline, dar la 10 dintre 

acestea sunt plasate pe platforma MOODLE în format electronic. La toate 

disciplinele, profesorii au elaborate cursuri de lecții în format PPT, care este pus la 

dispoziția studenților. 

 362.1. Marketing și logistică nu sunt publicate note de curs la 15 discipline, dar la 7 

dintre acestea sunt plasate pe platforma MOODLE în format electronic. La celelelate, 

profesorii au elaborate cursuri de lecții în format PPT, care este pus la dispoziția 

studenților. 

 363.1 Business și administrare nu sunt publicate note de curs la 14 discipline, dar la 

8 dintre acestea sunt plasate pe platforma MOODLE în format electronic. La 

celelelate, profesorii au elaborate cursuri de lecții în format PPT, care este pus la 

dispoziția studenților. 

 364.1 Finanțe și bănci nu sunt publicate note de curs la 10 discipline, dar la 9 dintre 

acestea sunt plasate pe platforma MOODLE în format electronic. La majoritatea 

disicplinelor de specialitate profesorii au elaborate cursuri de lecții în format PPT, 

care este pus la dispoziția studenților. 

 368.1 Cibernetică și informatică economică nu sunt publicate note de curs la 18 

discipline, dar la 13 cursuri sunt plasate pe platforma MOODLE în format electronic. 
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La celelelate, profesorii au elaborate cursuri de lecții în format PPT, care este pus la 

dispoziția studenților. 

A fost sistematizată informația cu privire la existența în biblioteca USM a titlurilor de carte 

pentru programul Finanțe și bănci (Informația se anexează la Raport). 

S-a decis de intervenit către Consiliul Facultății cu următoarele inițiative: 

1. În termen de 2 luni până la 01.03.2016 de efectuat o analiză a surselor bibliografice 

pe disicpline disponibile în biblioteca USM pentru toate programele de licență. 

2. De elaborat liste cu titluri de carte care urmmează să fie achiziționate. 

3. De introdus în Planul publicațiilor pentru perioada 2016 – 2017 cursuri care nu 

sunt elaborate la disciplinele care se predau. 

Organizarea susținerii tezei de licență 

În vederea organizării efective a sesiunii de susținere a tezelor de licență, membrii Comisiei 

pentru asigurarea calității au elaborat și recomandat Consiliului Facultății pentru aprobare: 

Planul calendaristic de elaborare a tezei de licenţă – 2016; 

Formular de aviz a conducătorului științific din partea facultății la teza de licență; 

Formular de aviz a conducătorului științific din partea facultății la teza de master; 

Formări ale personalului științifico-didactic al Facultății 

La inițiativa Departamentelora fost elaborat și recomandat spre aprobare Consiliului 

Facultății Științe Economice Programului anual de formări a cadrelor didactice ale 

Facultății, care include următoarele formări în cadrul USM: 

1. Studierea limbii engleze pentru diferite nivele de cunoaștere (anexa – ordin). 

2. Modulul psihopedagogic pentru cadrele didactice tinere. 

3. Utilizarea platformei MOODLE în activitatea didactică. 

In luna septembrie 2015 (14.09.2015–18.09.2015 cinci membri ai Comisiei de 
Asigurare a Calității de la Facultate (Președintele comisiei și câte un reprezentant de la 
fiecare catedră) au participat la un training care a fost moderat de Mariana Mocanu, 
Universitatea Politehnica București ”Description of Qualifications in HE in the Republic of 
Moldova”cu durata de 30 de ore, cu eliberarea Certificat de formare.  
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Intensificarea proceselor de mobilitate academică 

Un factor important pentru asigurarea calității ofertei educaționale este și mobilitatea 
academică și de cercetare a cadrelor didactice. Facultatea Științe Economice susține și 
promovează acest deziderat. În acest scop, în luna septembrie 2015, în Seminarul 
Științifico-Metodic a fost o temă specială ”Oportunităţi de finanţare și sprijin european 
pentru cercetare, inovare și creștere economică în Republica Moldova”, la care au participat 
cu 3 comunicări : Maria Cojocaru, dr., conf. Univ., Președintele Comisiei de Asigurare a 
Calității, Diana Grozav, Centrul de Proiecte Internaționale al Academiei de Științe a 
Moldovei, Tatiana Covalschi, participant la stagiu de mobilitate (IANUS). 

Au fost puse în discuție probleme și oportunități de mobilitate atât pentru studenți, cât 
și pentru cadrele didactice. De asemenea, au oferite repere cu referire la formele de 
internaționalizare, tipurile de mobilitate, tendințele internaționalizării în Uniunea 
Europeană și în lume. La aceste subiecte s-a referit prezentarea dnei Maria Cojocaru. 
Reprezentatul Centrului de Proiecte Internaționale a AȘM s-a referit la oportunitățile pe 
care le oferă Uniunea Europeană, mai ales prin Orizont 2020 și alte proiecte internaționale. 
Tatiana Vișanu (Covalschi) si-a împărtășit experiența proprie din realizarea stagiului de 
mobilitate de cercetare în cadrul proiectului IANUS la Universitatea Al.I.Cuza din Iași, 
România. 
 

Analiza realizării planului publicațiilor pentru primul simestru al anului 2016 

Pe durata celor 2 trimestre ale anului 2016 au fost prezentate 8 lucrări metodico-didactice 

din cele 10 preconizate pentru publicare în trimestrele I și II ale anului 2016. Autorii celor 

2 lucrări neprezentate în termen au solicitat un termen până în septembrie 2016 pentru a 

finaliza în decursul vacanței de vară. 

1. Istoria și metodologia științei economice. Manual  

2. Proiectarea sistemului de management 

3. Управленческая диагностика фирмы I 

4. Managementul serviciilor 

5. Marketing: Culegeri de teste şi probleme 

6. Economics  

7. Contabilitatea societăţii de asigurări. Politici contabile conform I.F.R.S./ Suport de 

curs 

8. Sisteme informaţionale în contabilitate. Indicaţii metodice pentru lucrări de 

laborator. 
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Elaborarea și recomandarea Regulamentului Comisiei de Calificare la programele 

oferite de Facultatea Științe Economice 

În conformitate cu prevederile Regulamentului USM privind inițierea, aprobarea, 

monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studiu din 25.02.2014 (Art.8) a fost 

elaborate și propus spre aprobare Regulamentul Comisiei de Calificare, care urmează să fie 

instituite pentru fiecare domeniu. (anexa – Regulament). 

 

Acest Raport a fost prezentat și aprobat la Ședința Consiliului Facultatii Științe economice 

la ședința din 27 iunie 2016, proces verbal nr.9. 

 

 

Președintele Comisiei de Asigurare a Calității                                   M. Cojocaru, dr., conf. univ. 
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ANEXE 

APROBAT 
la Şedinţa Consiliului FŞE 
Proces-verbal nr. 8 din 22.06.2015  
Decanul Facultăţii Ştiinţe Economice 
Doctor habilitat, profesor universitar 
_________________ Galina ULIAN 

 
Planul calendaristic 

de elaborare a tezei de licenţă 
__________________________________________________________________________ 
(numele, prenumele studentului) 
Tema tezei de licenţă _________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Etapele elaborării şi prezentării tezei de licenţă 
 

Nr. 
crt. 

Etapele 
Data limită (aprobat de 
departament) 

Data realizării/ 
semnătura 
coordonatorului 

1. Studierea surselor bibliografice  Permanent  

2.  Aprobarea planului tezei Până la 15.12.2015  

3. Elaborarea şi prezentarea capitolului I Până la 04.03.2016  

4. Elaborarea şi prezentarea capitolului II Până la 04.04.2016  

5. Elaborarea şi prezentarea capitolului III Până la 25.04.2016  

 Susținerea prealabilă a tezei de licență 25.04.2016 – 30.04.2016  

6. Definitivarea şi prezentarea variantei finale a 
tezei coordonatorului  Până la 16.05.2016 

 

7. Înregistrarea tezei la Departament şi plasarea în 
sistemul antiplagiat 25.05.2016-01.06.2016 

 

8. Susţinerea publică a tezei de licenţă (în faţa 
Comisiei pentru examenul de licenţă) 13.06.2016-30.06.2016 

 

 
 
 
 
Student (a) __________________________________________  
 
Coordonator ştiinţific __________________________________    Semnătura _______________ 
                                  (numele, prenumele, titlul ştiinţific, didactic) 
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UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA 
Facultatea Ştiinţe Economice 

DEPARTAMENTUL ________________________________ 
 

AVIZ 
La teza de licenţă cu tema ______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  
Elaborată de studentul (a) ______________________________________ Grupa _________ 
 
Referitor la teza de licenţă formulăm următoarele aprecieri: 

Nr. 
crt. 

Criterii de apreciere Nesatisfăcător  Satisfăcător  Bine  Foarte bine 

1. Corespunderea tezei de licenţă realizate cu 
domeniul de specialitate solicitat 

    

2. Reflectarea temei tezei de licenţă în 
conţinutul lucrării 

    

3. Corelarea dintre tema/conţinutul tezei de 
licenţă şi cerinţele, necesităţile societăţii 

    

4. Echilibrarea materialului prezentat în 
capitolele tezei de licenţă 

    

5. Relevanţa metodologiei aplicate în 
cercetare 

    

6. Completitudinea datelor cercetării 
(analiză, interpretare, argumentare logică) 

    

7. Procesarea şi analiza teoretică, implicarea 
critică, interpretativă a autorului 

    

8. Expunerea şi argumentarea concluziilor     

9. Completitudinea surselor şi a referinţelor 
bibliografice 

    

10. Corectitudinea stilistică şi gramaticală a 
textului tezei de licenţă 

    

11. Corectitudinea perfectării aspectului grafic 
al tezei cerințelor Ghidului 

    

 

Suplimentar menţionăm __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

 

În concluzie, considerăm, că teza de licenţă întruneşte integral/parţial/nu întruneşte (de subliniat) 

condiţiile pentru a fi susţinută în faţa Comisiei pentru examenul de licenţă. 

Aprecierea dată de către coordonatorul ştiinţific:   nota _________________________ 
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Coordonator ştiinţific __________________________________    Semnătura _______________ 

                                  (numele, prenumele, titlul ştiinţific, didactic) 
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UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA 
Facultatea Ştiinţe Economice 

DEPARTAMENTUL ________________________________ 
 

AVIZ 
La teza de master cu tema ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

Elaborată de masterandul (a) ____________________________________ Grupa _________ 
 
Referitor la teza de master formulăm următoarele aprecieri: 

Nr. 
crt. 

Criterii de apreciere 
Nesatis-
făcător  

Satisfă-
cător  

Bine  Foarte bine 

1. Corespunderea tezei de master realizate cu 
domeniul de specialitate solicitat 

    

2. Reflectarea temei tezei de master în conţinutul 
lucrării 

    

3. Corelarea dintre tema/conţinutul tezei de 
master şi cerinţele, necesităţile societăţii 

    

4. Echilibrarea materialului prezentat în 
capitolele tezei de master 

    

5. Relevanţa metodologiei aplicate în cercetare     

6. Completitudinea datelor cercetării (analiză, 
interpretare, argumentare logică) 

    

7. Procesarea şi analiza teoretică, implicarea 
critică, interpretativă a autorului 

    

8. Expunerea şi argumentarea concluziilor și 
recomandărilor 

    

9. Completitudinea surselor şi a referinţelor 
bibliografice 

    

10. Corectitudinea stilistică şi gramaticală a 
textului tezei de licenţă 

    

11. Corectitudinea perfectării aspectului grafic al 
tezei cerințelor Ghidului 

    

 
Suplimentar menţionăm __________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  
 
În concluzie, considerăm, că teza de master întruneşte integral/parţial/nu întruneşte (de subliniat) 
condiţiile pentru a fi susţinută în faţa Comisiei pentru susținerea tezei de master. 
 
Aprecierea dată de către coordonatorul ştiinţific:   nota _________________________ 
 
Coordonator ştiinţific __________________________________    Semnătura _______________ 
                                  (numele, prenumele, titlul ştiinţific, didactic) 
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IV. Metodologia  elaborării testelor de evaluare pe platforma Moodle pentru admiterea la studii 

de Masterat (mai 2015) 

1. Apetrii Natalia 
2. Bulat Veronica 
3. Dolghi Cristina 
4. Fadeeva Irina 
5. Filip Angela 
6. Gribincea Alexandru 
7. Lisnic Victoria 
8. Mulic Andrei 
9. Onofrei Alexandru 
10. Rotaru Lilia 
11. Scacunova Ludmila 
12. Sperelup Liliana 
13. Ștefaniuc Olga 
14. Tcaci Alexandru 
15. Tîrșu Valentina 

 

V. Limba engleză (Ianuarie-mai 2016) 

1. Balmuș Mihaela 
2. Cojocaru Maria 
3. Garștea Ala 
4. Iacob Aliona 
5. Gavrilaș Natalia 
6. Ignatiuc Diana 
7. Șestacovscaia Angela 
8. Ștefaniuc Olga 
9. Tîrșu Valentina 
10. Ulian Galina 
11. Doga Mârzac Mariana 
12. Hămuraru Maria 
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Finanțe și Bănci 

Nr. Disciplina 
Numarul de titluri 

Manuale Studii, cărți, monografii 

1. Matematică economică 55 111 

2. Teorie economică 204 510 

3. Monedă și credit 22 63 

4. Sociologia - 60 

5. Psihologia - 31 

6. Tehnologii informaționale de 
comunicare 

- 122 

7. Limba străină - 31 

8. Educația fizică - 7 

9. Marketing 59 165 

10. Dreptul afacerilor 105 312 

11. Statistica 33 57 

12. Bazele contabilității 58 117 

13. Finanțele întreprinderii 19 31 

14. Finanțele publice 18 36 

15.  Bazele funcționării pieții de capital 14 36 

16. Bazele activității bancare 29 77 

17. Bazele asigurărilor și reasigurărilor 15 34 

18. Prețuri și tarife 42 112 

19. Burse internaționale 16 32 

20. Bazele managementului bancar 3 7 

21. Contabilitate financiară 11 12 

22. Integrare economică și economia 
generală 

- 88 

23. Managementul 89 253 

24. Analiza financiară a întreprinderii 7 18 

25. Econometrie 18 40 

26. Tehnica operațiunilor bursiere 6 11 

27. Bazele managementului financiar 15 30 

28. Finanțe internaționale 16 337 

29. Relații valutar financiare 8 13 

30. Bazele activității investiționale 11 56 

31. Tehnologia operațiunilor bancare 4 5 

32. Gestiunea finanțelor publice 1 6 

33. Contabilitate bancară 1 2 

34. Fiscalitate 41 99 

35. Control și audit bancar 1 3 

36. Sisteme informatice financiar 
contabile 

3 12 
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37. Etica profesională - 27 

38. Control financiar 8 34 

39. Practici bancare internaționale 4 73 

40. Evaluare întreprinderii 2 6 

41. Creditare bancară 20 36 

42. Sisteme fiscale internaționale 6 13 

43. Instrumente și sisteme de plăți - 27 

 TOTAL - titluri 964 3152 
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Anexa 14 – Resurse informaţionale oferite studenţilor programului Finanţe şi bănci de către 

serviciul Biblioteca USM 

SERVICIUL RESURSE INFORMATIONALE. BIBLIOGRAFIE 

Acces la Baze de date 

Catalogul electronic USM (Colecţia bibliotecii USM) 

În Cadrul proiectului eIFL 

EBSCO: Adresa web: http://search.ebscohost.com  

12 baze de date IP www.usm.md   baner 

1. Academic Search Premier Această bază de date multidisciplinară oferă textul integral a 

peste 4.600 de publicaţii, inclusiv textul complet a peste 3.900 de titluri verificate de experţi. 
Sunt disponibile versiuni în format PDF începând din 1975 pentru peste o sută de publicaţii şi vă 
sunt oferite referinţe citate care oferă posibilitatea de căutare în peste 1.000 de titluri. 

2. Business Source Premier  

Business Source Premier este cea mai utilizată bază de date pentru căutări în domeniul afacerilor, 
oferind texte integrale din peste 2.300 de jurnale, inclusiv texte complete din peste 1.100 de 
titluri verificate de experţi. Această bază de date oferă texte integrale începând din 1886 şi 
referinţe citate cu posibilitate de căutare începând din 1998. Business Source Premier este 
superioară bazelor de date concurente deoarece oferă texte integrale din toate domeniile 
afacerilor: marketing, management, MIS, POM, contabilitate, financiar şi economie. Această bază 
de date este actualizată zilnic în EBSCOhost. 

3. Health Source: Nursing/Academic Edition  

Această bază de date oferă texte integrale din aproximativ 550 de jurnale academice, din diverse 
discipline medicale. De asemenea, Health Source: Nursing/Academic Edition include AHFS 
Consumer Medication Information, care oferă 1.300 de fişe informative pentru pacienţi despre 
medicamente generice, cu peste 4.700 de nume de mărci. 

4. Library, Information Science & Technology Abstracts  

Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) indexează peste 560 de publicaţii de 
bază, aproximativ 50 de jurnale prioritare şi aproape 125 de publicaţii selective, precum şi cărţi, 
rapoarte de cercetare şi dezbateri. Sunt incluse subiecte precum biblioteconomia, clasificarea, 
catalogarea, bibliometria, regăsirea online a informaţiilor, administrarea informaţiilor şi multe 
altele. Sunt cuprinse materiale începând cu mijlocul anilor 1960. 

5. ERIC ERIC, Education Resource Information Center, oferă acces la literatură şi resurse din 

domeniul educaţiei. Baza de date conţine peste 1,3 milioane de înregistrări şi oferă acces la 
informaţii din jurnale cuprinse în Current Index of Journals in Education şi Resources in Education 
Index. 

6. Health Source: Nursing/Academic Edition Această bază de date oferă texte integrale din 

aproximativ 550 de jurnale academice, din diverse discipline medicale. De asemenea, Health 
Source: Nursing/Academic Edition include AHFS Consumer Medication Information, care oferă 
1.300 de fişe informative pentru pacienţi despre medicamente generice, cu peste 4.700 de nume 
de mărci. 

7. MasterFILE Premier Concepută special pentru bibliotecile publice, această bază de date 

multidisciplinară oferă texte integrale din aproximativ 1.700 de publicaţii de interes general, cu 
texte integrale disponibile din anul 1975 până astăzi. MasterFILE Premier abordează practic toate 
subiectele de interes general şi include texte integrale din aproximativ 500 de cărţi de referinţă şi 

http://search.ebscohost.com/
http://www.usm.md/
javascript:__doPostBack('ctl00$ctl00$MainContentArea$MainContentArea$SelectDbControl$dbList$ctl01$ctl00$titleLink','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ctl00$MainContentArea$MainContentArea$SelectDbControl$dbList$ctl02$ctl00$titleLink','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ctl00$MainContentArea$MainContentArea$SelectDbControl$dbList$ctl06$ctl00$titleLink','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ctl00$MainContentArea$MainContentArea$SelectDbControl$dbList$ctl07$ctl00$titleLink','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ctl00$MainContentArea$MainContentArea$SelectDbControl$dbList$ctl03$ctl00$titleLink','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ctl00$MainContentArea$MainContentArea$SelectDbControl$dbList$ctl06$ctl00$titleLink','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ctl00$MainContentArea$MainContentArea$SelectDbControl$dbList$ctl08$ctl00$titleLink','')
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164.400 de documente din surse primare, precum şi o colecţie de imagini de 592.000 de 
fotografii, hărţi şi steaguri. Baza de date este actualizată zilnic prin intermediul EBSCOhost. 

8. Newspaper Source Newspaper Source oferă texte integrale complete din peste 40 de ziare din 
Statele Unite şi din lume. Baza de date conţine, de asemenea, texte integrale selective din 389 de 
ziare regionale (din Statele Unite). În plus, sunt puse la dispoziţie transcrieri de ştiri televizate şi 
radiofonice cu text integral. 

9. Regional Business News  

Această bază de date cuprinde texte integrale din publicaţii regionale de afaceri. Regional 
Business News include peste 80 de publicaţi regionale de afaceri, din toate zonele urbane şi 
rurale din Statele Unite. Faceţi clic aici pentru o listă completă de titluri. Faceţi clic aici pentru 
mai multe informaţii. 

2. Cambridge.org/online    IP 

Cambridge University  Oferă acces la revistele din domeniul biologiei şi ştiinţelor biomedicale; fiziologiei; 
psihologiei şi psihiatriei; tehnica de calcul; ştiinţe tehnice; ştiinţele naturii; ecologiei; matematicii; fizicii; 
ştiinţelor agricole; economiei; istoriei; filosofiei; politologiei; jurisprudenţei; lingvisticii; religiei şi altor 
ştiinţe. Sunt accesibile în full-text cu adâncimea cronologică din 1997.  

New agreement for Cambridge Books Online  
Renewal agreement for Cambridge Journals Online  

Oxford University Revistele ştiinţifice ale companiei editoriale Universităţii Oxford. În aceste baze de 
date apar articolele revistelor din diferite domenii ca ştiinţe sociale şi umanitare; fizica şi matematica; 
biologie şi medicină. Conţine peste 180 de titluri de reviste cu adâncimea cronologică din anul 1996 
până în prezent. 

Oxford English Dictionary Online   http://www.oed.com.  

Oxford Reference's               Oxford Quick Reference 
 
Se oferă utilizatorilor un set bogat de peste 125 subiecte de bază, limbaj, și dicționare de cotare de 
avergura într-o multitudine de domenii, oferind utilizatorilor cu intrări concise și accesibil scrise - dacă 
doresc să verifice rapid un fapt, sau de a afla informații cheie despre un concept, persoană sau pe 
termen lung. Listă completă de titluri e aici. http://www.oxfordrefence.com.  

3. journals.cambridge.org /   - online journal Packages 2- 3 luni / acces limitat 

4. Taylor&Francis / Online journal collections 

www.tandf.co.uk/libsite/productinfo/journals/online/onlineCollections 

5. Higher Education Database WHED Portal (http://www.whed.net/).  

6. http://link.springer.com/ Springer 

7.  Oxford Reference's Oxford Quick Reference 

8. Compania OOO ИВИС (Rusia) oferă acces de test la versiunea electronica a revistelor editate în Rusia. 
  
Domenii: Istorie, Filozofie, Literatură, Lingvistică, Drept, Economie, Sociologie, Psihologie, Economie, 
Medicina, Arheologie, Ştiinţe ale Educaţiei,  
Biblioteconomie şi Ştiinţe ale Informării precum şi alte domenii.  
  
Perioada de acces: 23 septembrie – 07 octombrie 2013.  

javascript:__doPostBack('ctl00$ctl00$MainContentArea$MainContentArea$SelectDbControl$dbList$ctl10$ctl00$titleLink','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ctl00$MainContentArea$MainContentArea$SelectDbControl$dbList$ctl10$ctl00$titleLink','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ctl00$MainContentArea$MainContentArea$SelectDbControl$dbList$ctl10$ctl00$titleLink','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ctl00$MainContentArea$MainContentArea$SelectDbControl$dbList$ctl11$ctl00$titleLink','')
http://journals.cambridge.org/action/login;jsessionid=315E035398B0FBC9E3AAACD6019BF107.tomcat1
http://www.eifl.net/news/new-agreement-cambridge-books-online
http://www.eifl.net/news/renewal-agreement-cambridge-journals-online-0
http://www.oxfordjournals.org/
http://www.oed.com/
http://www.oxfordreference.com/
http://www.oxfordreference.com/
http://www.tandf.co.uk/libsite/productinfo/journals/online/onlineCollections
http://www.whed.net/
http://link.springer.com/
http://www.oxfordreference.com/
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Accesul este garantat de la orice calculator conectat la reţeaua internet, inclusiv de la domiciliu.   
 http//dlib.eastview.com 
 
Renewal agreement for Project MUSE  

 

EIFL has signed a renewal agreement with the Johns Hopkins University for Project 
MUSE. The agreement runs to 31 December 2016 and is open to members of EIFL-
partner consortia in over 30 countries. 

Extension of pilot agreement for Wiley-Blackwell Standard Journal Collections  

 

The pilot agreement for Wiley-Blackwell Standard Journal Collections has been 
extended until 31 December 2014. 

New agreement for Intellect Journals Collection  

 

EIFL has signed a new agreement with Intellect for the Intellect Journals Collection. The 
agreement runs to 31 December 2016 and is open to members of EIFL-partner consortia 
in over 20 countries. 

EIFL-OA update 

EIFL globally recognized in ASAP Portfolio  

 

The Accelerating Science Award Program (ASAP) blue ribbon panel of industry experts 
selected EIFL to be one of seven high-impact open access organizations, among public action 
advocates.  

 

DOAJ                        http://doaj.org 

Electronic Journals Library 

Open Journal Systems Journals   http://pkp.sfu.ca/?q=ojs 

PubMedCentral Journals   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc 

PubMedCentral Articles      http://www.pubmedcentral.nih/gov 

Directory of Open Access Repositories http://www.opendoar.org/ 

Registry of Open Access Repositories http://roar.eprints.org 

arXIv         Cornell University               http://arxiv.org 

RePEc (Research Papers in Economics)   http://www.repec.org 

E-LIS                    http://eprints.rclis.org 

DOAJ – Directory of Open Access Journals 
DOAJ – Directoriu Revistelor cu Acces Deschis (8233 reviste academice din 121 de ţări şi publicate în 50 
de limbi).  

E-Journals Library 
E-Biblioteca de Reviste – Elektronische Zeitschriftenbibliothek EZB (Electronic Jurnale Library) oferă o 

http://www.eifl.net/news/renewal-agreement-project-muse
http://www.eifl.net/news/extension-pilot-agreement-wiley-blackwell-s-0
http://www.eifl.net/news/new-agreement-intellect-journals-collection
http://www.eifl.net/news/eifl-globally-recognized-asap-portfolio
http://doaj.org/
http://pkp.sfu.ca/?q=ojs
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc
http://www.pubmedcentral.nih/gov
http://www.opendoar.org/
http://roar.eprints.org/
http://roar.eprints.org/
http://roar.eprints.org/
http://arxiv.org/
http://www.repec.org/
http://eprints.rclis.org/
http://www.doaj.org/
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml?colors=7&lang=en&selected_colors%5B%5D=1&bibid=AAAAA
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utilizare eficientă a 28 de reviste ştiinţifice şi academice full-text. Acest serviciu a fost dezvoltat de 
Biblioteca Universităţii din Regensburg în cooperare cu Biblioteca Universităţii Tehnice din München 

 

 

Reviste din RM on-line 

AKADEMOS: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă 
Menţiune de responsabilitate: Academia de Ştiinţe a Moldovei 
Perioada: 2006-2011 

Analele Universităţii de Stat din Moldova (Seriile: Ştiinţe chimico-biologice; Ştiinţe fizico-matematice; 
Ştiinţe filologice; Ştiinţe socio-umaniste) 
Menţiune de responsabilitate: Universitatea de Stat din Moldova 
Perioada: 1998-2006 

Intellectus 
Menţiune de responsabilitate: Agenţia de Stat pentru proprietatea Intelectuală din Republica Moldova 
(AGEPI); Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare (CNAA) 
Perioada: 2001-2011 

Managementul funcţionarilor publici. Buletin informativ 
Menţiune de responsabilitate: Guvernul Republicii Moldova 
Perioada: 2005-2011 

Studia Universitatis: Ştiinţe ale naturii (Biologie, Chimie, Fizică); Ştiinţe exacte şi economice 
(Matematică, Informatică, Economie); Ştiinţe sociale (Drept, Ştiinţe Politice şi Administrative, Sociologie, 
Asistenţă Socială, Jurnalism, Ştiinţe ale Comunicării); Ştiinţe umanistice (Istorie, Arheologie, Filosofie, 
Antropologie, Lingvistică şi Literatură, Studiul artelor); Ştiinţe ale educaţiei (Pedagogie, Psihologie, 
Didactici particulare) 
Menţiune de responsabilitate: Universitatea de Stat din Moldova 
Perioada: 2007-2009 

Studii economice: Revista ştiinţifică 
Menţiune de responsabilitate: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova 
Perioada: 2010 

Studii internaţionale: Viziuni din Moldova 
Menţiune de responsabilitate: Universitatea de Stat din Moldova 
Perioada: 2006-2008 

V.B. Musteaţă, şef serviciu RIB BC USM 

Coordonator, eIFL Direct Project, REM, USM 

Tel.de contact: 022 577515 

 

 

http://www.akademos.asm.md/
http://usm.md/?page_id=2345
http://www.agepi.md/md/cid_pi/periodice/intellectus/index.php
http://www.cancelaria.gov.md/lib.php?l=ro&idc=331
http://usm.md/?page_id=2343
http://economie.ulim.md/activitate-stiintifica/editorial/revista-stiintifica-studii-economice
http://usm.md/?page_id=2349
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Biblioteca Centrală a Universităţii de Stat din Moldova 

Chişinău, str. A.Mateevici, 60 

Tel. 022 577504 

Lista abonamentelor la periodice din ţară şi de peste hotare pentru anul 2014 

Nr d/o Index Titlu 

 

nr. 

abonamente 

 

 

Periodicitate 

pe an 

1.  76957 Administrarea publică  1  4 
2.  21693 Asigurarea socială. Социальное страхование 1 12 
3.  000061 Buletin de standartizare al Institut. Naţ. De 

Standart. şi Metrologie 
1 12 

4.  77032 Buletinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de 
pe lîngă Ministerul Finanţelor 

1 12 

5.  76909 Buletinul Curţii Supreme de Justiţie 1 12 
6.  67770 Capital Market 1 50 
7.  77084 Contabilitate şi audit 2 12 
8.  31706 Didactica  Pro… 1 6 
9.  21596 Dreptul  1 12 
10.  31822 Dreptul muncii 1 12 
11.  31627 Economica 1 4 
12.  67919 Funcţionarul public 1 24 
13.  31625 Justiţia constitutionala in R.M. 1 4 
14.  77030 Legea şi viaţa 1 12 
15.  31618 Mediul ambiant 1 6 
16.  00000 Metrologie. Revista Institututlui naţional 

deStandartiyare şi Metrologie al RM  
1 4 

17.  77033 Mesagerul Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei 
Sociale 

1 12 

18.  21128 Monitorul oficial al RM. (l.rom.) 4 2 pe săpt. 
19.  21137 Monitorul oficial al RM. (l.rus.) 2 2 pe săpt. 
20.  31536 Revistă naţională de drept 1 12 
21.  31199 Бухгалтерские и налоговые консультации 

(Consultaţii contabile şi fiscale) 
1 12 

22.  76960 Банки и финансы (Profit) (Bănci şi finanţe) 1 12 
23.  31875 Busines-class  1 12 
24.  77031 Закон и жизнь (Lege şi viaţa) 1 12 
25.  21124 Экономическое обозрение „Логос-пресс” 

(“Logos-Press” Analiză economică) 
1 48 

26.  4030 Dreptul 1 12 
27.  003073 Economie teoretică şi aplicată 1 12 
28.  61227 Economie şi administraţie locală 1 12 
29.  000518 Marketing-Management. Studii, cercetari, 

consulting 
1 6 

30.  002016 Revista de Asistenţă Socială (Universitatea din 

Bucureşti) 
1 4 

31.  001769 Revistă de Drept Public 1 4 
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32.  001942 Revistă Română de Drept al Afacerilor 1 10 
33.  001943 Revistă Română de Drept Comunitar 1 6 
34.  001882 Revistă română de Drept al proprietăţii 

Intelectuale 
1 4 

35.  00000 Revistă Română de Drept Internaţional, editura 
C.H. Beck 

1 2 

36.  001944 Revistă de Drept Penal 1 4 
37.  002575 Revistă Română de Marketing 1 4 
38.  4037 Revista finanţe publice şi contabilitate 1 10 
39.  85481 Банковское право (Drept bancar) 1 6 
40.  71601 Библиотека и закон (Biblioteca şi legea) 1 2 
41.  71012 Вестник МГУ. Политические науки (Buletinul 

Universităţii de Stat din Moscova. Ştiinţe Politice) 
1 6 

42.  71011 Вестник МГУ. Право (Buletinul Universităţii de 

Stat din Moscova. Drept) 
1 6 

43.  71500 Вестник МГУ. Социология и политология 
(Buletinul Universităţii de Stat din Moscova. 
Sociologie şi Politologie) 

1 4 

44.  70997 Вестник МГУ. Экономика (Buletinul Universităţii 

de Stat din Moscova. Economie) 
1 6 

45.  70156 Вопросы философии (Probleme de filosofie) 1 12 
46.  70866 Государство и право (Statul şi dreptul) 1 12 
47.  70530 Международная жизнь (Viaţa internaţională) 1 12 
48.  70542 Мировая экономика и междунар.отнош. 

(Economie mondială şi relaţii internaţionale) 
1 12 

49.  79243 Современное право (Drept modern) 1 12 
50.  80423 РЖ Социология (Sociologie. Revistă referativă) 1 4 
51.  81652 Финансы, деньги инвестиции (Finanţe, monedă, 

investiţii) 
1 4 

52.  47642 Экологическое право (Drept ecologic) 1 6 
53.   Communication Law and Policy 1 4 
54.   Crime & Delinquency 1 4 
55.   The Gheorgetown Law Journal 1 6 
56.   Hasting International and Comparative Law Review 1 2 
57.   Hasting Law Journal 1 4 
58.   Oxford Journal of Legal Studies 1 4 
59.   The Prison Journal 1 4 

 

 


