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REGULAMENTUL  

cu privire la normarea activității științifico-didactice la ciclurile de 

învățământ superior I – licență și II – master  
 

I. Duspoziții generale 

 

1. Prezentul Regulament stabileşte principiile generale și cerinţele de bază pentru normarea 

activităţii ştiinţifico-didactice a personalului din Instituția Publică Universitatea de Stat „Bogdan 

Petriceicu Hasdeu” din Cahul, la ciclurile de învățământ superior I - licență, și  II – master 
 

2. La baza prezentului Regulament se află următorul cadru juridic: 

 Codul educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17.07.2014 (Monitorul Oficial, 24.10.2014, 

nr. 319-324, art. nr: 634) 

 Codul muncii al Republicii Moldova, adoptat prin Legea nr. 154-XV din 28.03.2003 

 Hotărîrea Guvernului nr. 1234 din 12.12.2018 privind condiţiile de salarizare a personalului 

din instituţiile de învăţămînt care funcţionează în regim de autogestiune financiar-economică 

 Anexa nr. 5 la Hotărîrea Guvernului nr. 1231 din 12.12.2018 pentru punerea în aplicare a 

prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar 

 Carta Instituției Publice Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, aprobată 

de Senatul USC la 29.03.2015, proces verbal nr. 08   

 Statutul Instituției Publice Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, 

aprobat de Senatul USC la 03.09.2015, proces verbal nr. 01 și înregistrat la Ministerul Justiției 

al Republicii Moldova cu nr. 5972 din 10.11.2015 
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 Regulamentul privind organizarea și funcționarea organelor de conducere ale Instituției 

Publice Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, aprobat de Senatul USC 

la 17.03.2015, proces verbal nr. 05 

 Regulamentul de organizare a studiilor în învăţămîntul superior în baza Sistemului Naţional 

de Credite de Studiu, aprobat de Senatul Universității de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul la 

21.04.2016, proces verbal nr. 06 

 Regulamentul de organizare și desfășurare a studiilor superioare de master, aprobat de Senatul 

Universității de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul la 23.12.2015, proces verbal nr. 04 

 Planul-cadru pentru studii superioare (ciclul I - Licență, ciclul II - Master, studii integrate, 

ciclul III – Doctorat), aprobat prin Ordinul Ministrului Educației nr. 1045 din 29.10 2015 

 Regulamentul privind evaluarea activităţii de învăţare a studenţilor, aprobat de Senatul 

Universității de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul la 18.02.2010, proces verbal nr. 07 

 Regulamentul-cadru cu privire la normarea activităţii ştiinţifico-didactice în învăţămîntul 

superior, aprobat prin Ordinul Ministrului Educației nr. 304 din 22.04.2016. 

 

3. În Instituția Publică Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul (in 

continuare Universitate sau USC) schema de încadrare a personalului universitar prin stabilirea 

numărului de norme didactice și ştiinţifico-didactice se elaborează de către Consiliul de Administrație 

şi se aprobă de către Sentaul USC, de regulă, pînă la începutul anului de studii. Pentru anul I de studii 

precizările referitor la normarea ştiinţifico-didactică se fac pînă la 30 septembrie al anului nou de 

studii, în dependență de rezultatele înmatriculării.  

 

4. Personalul din învăţămîntul superior se constituie din: 

a) personal ştiinţifico-didactic: lector universitar, conferenţiar universitar, profesor 

universitar; 

b) personal ştiinţific: cercetător ştiinţific, cercetător ştiinţific superior, cercetător 

ştiinţific coordonator, cercetător ştiinţific principal; 

c) personal didactic: asistent universitar, formator, maestru de concert, maistru de 

instruire, antrenor; 

d) personal didactic auxiliar: bibliotecar, informatician, laborant, metodist, 

acompaniator;  

e) alte categorii de personal: personal administrativ şi tehnic, secretar-referent, 

tehnician, inginer-tehnician, medic, asistent medical, precum şi personal auxiliar şi de 

deservire. 

 

5. Funcţiile didactice, ştiinţifice și ştiinţifico-didactice se ocupă prin concurs, iar numărul 

posturilor și norma ştiinţifico-didactică se stabilește diferențiat de către Senatul universitar, în 

corespundere cu planurile de învăţămînt şi în baza prevederilor prezentului Regulament și alte acte 

normative instituționale. 

 

6. Norma activităţii de cercetare pentru cadrele ştiinţifice titulare se stabileşte în conformitate 

cu legislaţia în vigoare. 

 

7. Norma de activitate a altor categorii de personal din învăţămîntul superior se stabileşte în 

conformitate cu Codul muncii. 

 

8. În statele de personal sînt înscrise, în ordine ierarhică, posturile didactice, științifico-

didactice și științifice ocupate sau vacante. 
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9. În raport cu relaţiile de muncă stabilite cu / în cadrul Universității, personalul din 

învăţămîntul superior poate fi: titular sau cumulard.  

9.1. Prin personal titular se înţelege persoana care ocupă o funcţie didactică / științifică / 

ştiinţifico-didactică, a cărei activitate de bază se desfăşoară în instituţia respectivă de 

învăţămînt superior şi care este înscrisă nominal în schema de încadrare a instituţiei. 

9.2. Prin personal cumulard se înţelege persoana cu activitatea de baza în altă organizație 

sau instituție, care desfășoară, în afara orelor de program, activități didactice, științifice 

sau științifico-didactice anunțate vacante în instituția respectivă de învatamînt superior 

(cumulard extern); sau persoana care nu ocupă o funcţie didactică/ științifică/ 

ştiinţifico-didactică de baza în instituția de învățămînt superior respectivă, dar care 

desfășoară suplimentar muncii de bază activități didactice, științifice sau științifico-

didactice în aceeași instituție (cumulard intern). 

 

10. Angajarea prin cumul a personalului didactic, ştiinţifico-didactic şi ştiinţific se realizează 

în baza echivalării funcţiilor, după cum urmează: a) funcţia de cercetător ştiinţific se echivalează cu 

funcţia de asistent universitar şi viceversa; b) funcţia de cercetător ştiinţific superior se echivalează 

cu funcţia de lector universitar şi viceversa; c) funcţia de cercetător ştiinţific coordonator se 

echivalează cu funcţia de conferenţiar universitar şi viceversa; d) funcţia de cercetător ştiinţific 

principal se echivalează cu funcţia de profesor universitar şi viceversa. 

 

11. În condiţiile autonomiei universitare financiare, în vederea acoperirii necesităţilor 

academice proprii, rectorul USC poate aproba, pe o durată determinată, invitarea în cadrul instituţiei 

de învăţămînt superior a unor cadre didactice universitare cu valoare recunoscută în domeniu, din ţară 

sau din străinătate, în bază contractuală. 

 

12. Rectorul și prorectorii pot cumula funcţii ştiinţifico-didactice şi ştiinţifice în conformitate 

cu legislația în vigoare și regulamentele instituţionale.  

 

II. Normarea activităţii ştiinţifico-didactice şi de cercetare 

 

13. Norma ştiinţifico-didactică se constituie din: 

a) activitatea didactică auditorială (contact direct cu studenţii), realizată prin: 

 ore de curs; 

 seminare, lucrări de laborator, lucrări practice, lucrări de proiectare; 

 consultaţii pentru examene; 

b) activitatea didactică neauditorială, realizată prin: 

 conducerea stagiilor de practică; 

 conducerea proiectelor sau tezelor de an, de licenţă, de master; 

 monitorizarea activităţii individuale a studenţilor; 

 activităţi de evaluare curentă și finală, şi de monitorizare a reușitei academice a 

studenţilor; 

 monitorizarea activităţilor educaționale extracurriculare ale studenţilor (activitatea de 

curator); 

c) activitatea de cercetare și transfer tehnologic, realizată prin: 

 efectuarea cercetărilor ştiinţifice; 

 elaborarea produselor de program; 

 publicarea articolelor ştiinţifice; 

 brevetarea rezultatelor cercetării; 
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 elaborarea şi editarea monografiilor, culegerilor ştiinţifice; 

 realizarea tezelor de doctorat /postdoctorat; 

 participarea la proiecte ştiinţifice şi coordonarea de proiecte ştiinţifice; 

 participarea la conferinţe ştiinţifice; 

 alte activităţi prevăzute de regulamentele instituţionale; 

d) activitatea metodică, realizată prin: 

 pregătirea pentru predarea cursului; 

 elaborarea suporturilor de curs; 

 proiectarea didactică a activităţilor, inclusiv a celor individuale; 

 elaborarea de curricula; 

 elaborarea recomandărilor metodice pentru studenţi; 

 elaborarea metodologiilor şi a testelor de evaluare a rezultatelor academice; 

 conducerea seminarelor metodologice; 

 alte activităţi prevăzute de regulamentele instituţionale. 

 

14. Activitatea didactică auditorială și neauditorială se cuantifică în ore convenţionale. Ora 

convenţională constituie 45 de minute. 

 

15. În învățământul superior, unitatea de timp pentru organizarea și desfășurarea activităților 

didactice auditoriale (curs, seminar, consultații pentru examene, activități de laborator, lucrări 

practice, lucrări de proiectare), planificată și stabilită în orarul activităților didactice (după caz: pe 

săptămână, pe semestru, pe an), este de 2 ore convenționale sau 90 minute.  

 

16. Norma didactică constituită din activităţile didactice auditoriale și neauditoriale poate fi 

majorată sau redusă pentru realizarea activităţilor de cercetare, transfer tehnologic, metodice, 

precum urmează: 

a) Majorarea normei didactice (orelor didactice auditoriale și neauditoriale) cu până la 25% din 

norma didactică de bază și/sau cumulată – în proporția în care la planificarea normei științifico-

didactice anuale se prevede necompletarea normei anuale de activitate metodică și/sau normei 

de activitate științifică și transfer tehnologic.  

b) Micșorarea normei didactice (orelor didactice auditoriale și neauditoriale): 

- cu până la 25% din norma didactică de bază și/sau cumulată – în proporția în care la 

planificarea normei științifico-didactice anuale se prevede un volum supranormat, ce depășește 

norma anuală de activitate științifică și de transfer tehnologic; 

- cu până la 10% din norma didactică de bază și/sau cumulată – în proporția în care la 

planificarea normei științifico-didactice anuale se prevede un volum supranormat, ce depășește 

norma anuală  de activitate metodică. 

17. Suma totală a orelor de muncă dintr-o normă ştiinţifico-didactică, realizată prin 

cumularea activităţilor didactice auditoriale, neauditoriale, de cercetare, transfer tehnologic, metodice, 

este de 35 de ore astronomice pe săptămînă, ceea ce constituie 1470 de ore astronomice în 10 luni 

de muncă (o lună - cca 4,2 săptămîni). 

 

18. Planificarea normei ştiinţifico-didactice se efectuează conform Anexelor 1 - 3 la prezentul 

Regulament.  

 

19. Senatul USC este în drept să stabilească și să revadă normele ştiinţifico-didactice efective, 
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în funcţie de programul de studii, ponderea disciplinelor fundamentale, de specialitate, de formare a 

competențelor generale, de orientare socio-umanistică – obligatorii și opţionale, de mărimea 

formaţiunilor de studii şi de performanţele cadrelor științifico-didactice sau de cercetare, în 

conformitate cu legislaţia în vigoare.  

 

III. Normarea activităţii didactice auditoriale 

 

20. Catedrele/departamentele stabilesc diferenţiat, conform funcțiilor, numărul de ore pentru 

activitatea didactică auditorială anuală a fiecărui cadru didactic concret, reieşind din numărul de 

norme didactice efective la catedră/departament. 

 

21. Norma didactică auditorială planificată la catedre/departamente pentru fiecare cadru 

didactic se avizează de decan şi se aprobă de prorectorul responsabil de activitatea didactică. 

 

22. Activitatea didactică auditorială anuală (curs, seminar, activităţi de laborator, lucrări 

practice, consultaţii pentru examen), calculată în ore convenţionale și cu respectarea condițiilor 

expuse în art. 23, se stabileşte conform funcțiilor didactice, științifice și științifico-didactice, după 

cum urmează:  

a) profesor universitar(cercetător ştiinţific principal): 250 ore convenţionale sau 188 ore 

astronomice; 

b) conferenţiar universitar(cercetător ştiinţific coordonator): 350 ore convenţionale sau 

262 ore astronomice; 

c) lector universitar (cercetător ştiinţific superior): 450 ore convenţionalesau 338 ore 

astronomice; 

d) asistent universitar (cercetător ştiinţific): 550 ore convenţionale sau 413 ore astronomice. 

 

23. Norma didactică a profesorului universitar şi a conferenţiarului universitar va consta, 

prioritar, din ore de curs (prelegeri). Norma didactică a lectorului universitar va include diverse tipuri 

de activitate didactică auditorială. În norma didactică a asistentului universitar nu pot fi incluse ore de 

curs. Excepție constituie asistentul universitar care deține grad științific. 

 

24. În cazul predării unor cursuri de specialitate în limbi străine de circulaţie internaţională (cu 

excepţia predării limbii respective și a specialităților/ programelor de studiere a limbilor moderne 

respective) sau utilizării unor metode interactive, inovaționale de predare și evaluare (de ex.: E-learning: 

MOODLE, Open Learning, Open Classroom, Problem-Based Learning etc.), activităţile în cauză vor fi 

normate cu un coeficient suplimentar multiplicativ de 2 (doi).  Metodele interactive menționate trebuie 

să includă obligatoriu ambele componente – și predarea și evaluarea. Coeficientul multiplicativ se 

atribuie după un an de predare a cursului sau de utilizare a metodei interactive de predare și evaluare 

respective, cu condiția asigurării realizării permanente și continue a activităților didactice menționate, 

în prezența dovezii documentale/formale. Întreruperea predării cursului numit sau utilizării metodei 

respective de predare-evaluare privează automat atribuirea coeficientului multiplicativ.  

 

25. Formaţiunile de studiu caracteristice învăţămîntului superior reprezintă grupele academice 

care conţin, de regulă, 25-30 de studenţi la ciclul I, licență și 15-20 studenţi la ciclul II, master. 

 

26. Orele de curs se planifică pentru serii de studii, numărul şi mărimea cărora depind de 

specificul programului de studii şi capacitatea instituţională.  

 

27. În scopul asigurării eficienței economice în condițiile activității universitare cu autonomie 
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financiară, pentru normarea sarcinilor didactice, de regulă, pînă la începutul anului de studii, în baza 

planurilor de învățământ și a contingentului de studenți, decanul facultății în coordonare cu serviciul 

Financiar-economic și Serviciul planificare, evidență și documentare a procesului de studii, stabilește 

și propune spre aprobare prin ordinul rectorului USC - lista formaţiunilor de studii, care va prevedea: 

a) organizarea grupelor academice singulare – formaţiuni de specialitate cu contingentul 

de 15 - 30 studenţi la fiecare an de studii; 

b) organizarea, pe discipline (unităţi de curs/module) comune, a grupelor comune de până 

la 25 - 30 de studenţi, compuse din formaţiuni de specialitate cu un contingent mai mic 

de 15 studenţi la fiecare an de studii; 

c) organizarea prelegerilor din cadrul disciplinelor comune în serii (torente) cu contingentul 

de peste 50 studenţi, compuse din grupe academice singulare şi grupe comune. Orele de 

curs (prelegeri) predate pentru serii de studii (torente) sunt normate cu un coeficient 

suplimentar multiplicativ de 1,5 (unu și cinci zecimi); 

d) organizarea grupelor comune de până la 15-20 studenţi, pentru studierea limbii române 

în grupele alolingve și limbii moderne (cu excepţia specialităţilor duble 141.08/141.09.01 

Limba şi literatură română şi franceză, 141.08/141.09.04 Limba şi literatură română şi 

engleză, 141.09.01/141.09.04 Limba şi literatură franceză şi engleză, 141.09.04/141.09.01 

Limba şi literatură engleză şi franceză), şi a disciplinei „Tehnologii de comunicare 

informaţională”; 

e) organizarea subgrupelor de până la 15 studenţi (în cadrul grupelor singulare de 15-30 

studenţi sau grupelor comune) pentru: 

 ore practice/de laborator la disciplinele de profil susţinute în limba modernă 

respectivă, în cadrul specialităţilor duble: 141.08/141.09.01 Limba şi literatură 

română şi franceză, 141.08/141.09.04 Limba şi literatură română şi engleză, 

141.09.01/141.09.04 Limba şi literatură franceză şi engleză, 141.09.04/141.09.01 

Limba şi literatură engleză şi franceză, 

 lucrări practice/de laborator la disciplinele de profil în cadrul specialităților: 

141.02/141.01 Informatică şi matematică, 141.02/141.03 Informatică şi fizică, 

444.1 Informatică, 521.8 Inginerie și Management în Industria Alimentară, 521.8 

Inginerie și Management în Agricultură, alte specialități de profil ingineresc/științe 

exacte/aplicate ce necesită studiu practic în laborator. 

f) pentru organizarea lucrărilor practice şi de laborator la disciplina „Tehnologii de 

comunicare informaţională”, grupele academice singulare/grupele comune, cu un 

contingent mai mare de 25 studenţi, vor fi divizate în 2 (două) subgrupe.  

 

28. La calcularea volumului de ore didactice pentru activitățile organizate conform art. 27 lit. 

e) și f), fondul de timp din planurile de învăţământ, stabilit pentru orele/lucrările practice/de laborator 

la disciplina indicată, va fi prevăzut pentru fiecare subgrupă. 

 

IV. Normarea activităţii didactice neauditoriale 

 

29. Activitatea didactică neauditorială reprezintă parte componentă a normei didactice şi se 

constituie din conducerea stagiilor de practică, conducerea proiectelor sau tezelor de an, de licenţă, de 

master, monitorizarea activităţii individuale a studenţilor, activităţi de evaluare curentă și finală, 

monitorizarea activităţilor educaționale extracurriculare ale studenţilor (activitatea de curator).  

 

30. Activitatea didactică neauditorială anuală (conducerea stagiilor de practică, 

conducerea proiectelor sau tezelor de an, de licenţă, de master, monitorizarea activităţii individuale a 

studenţilor, activităţi de evaluare curentă și finală, monitorizarea activităţilor educaționale 
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extracurriculare ale studenţilor/activitatea de curator), calculată în ore convenţionale, se stabileşte  

conform funcțiilor didactice, științifice și științifico-didactice, după cum urmează:  

a) profesor universitar (cercetător ştiinţific principal): 350 ore convenţionale sau 262 ore 

astronomice; 

b) conferenţiar universitar (cercetător ştiinţific coordonator): 330 ore convenţionale sau 

248 ore astronomice; 

c) lector universitar (cercetător ştiinţific superior): 270 ore convenţionale sau 202 ore 

astronomice; 

d) asistent universitar (cercetător ştiinţific): 200 ore convenţionale sau 150 ore 

astronomice. 

 

31. Activitatea de conducere a stagiilor de practică de specialitate (iniţiere, pedagogică, 

tehnologică, în producţie etc.) pentru ciclul I – studii superioare de licenţă, cu verificarea dărilor de 

seamă şi evaluarea curentă, se include în norma didactică doar în baza Contractului privind 

organizarea şi desfăşurarea stagiului de practică şi se organizează în corespundere cu planurile de 

învățămînt, în alternanţă cu orele teoretice sau separat, pe etape sau în mod continuu, în funcţie de 

programul de studii. 

 

32. Normarea activității pentru evaluarea finală, apreciată cu notă de către comisia special 

creată de catedra/departamentul de profil, compusă din 3 persoane, a stagiilor de practică de 

specialitate (iniţiere, pedagogică, tehnologică, în producţie etc. ) pentru ciclul I - studii superioare de 

licenţă se va efectua conform normativelor stabilite doar în baza Contractului privind organizarea şi 

desfăşurarea stagiului de practică. 

 

33. Norma didactică anuală a personalului didactic include şi ghidarea directă a activităţii 

individuale a studentului, implicit, studiul suplimentar al materialelor din cadrul cursului, consultaţii 

suplimentare, organizarea activităților cu utilizarea formelor interactive; verificarea testelor, lucrărilor 

de control, eseurilor, referatelor, rapoartelor, portofoliilor, studiilor de caz și alte activități incluse în 

curricula disciplinei. Orele respective se includ într-un orar suplimentar la nivelul facultății şi 

reprezintă parte din volumul de lucru al studentului pe săptămînă. 

 

34. Activitatea didactică a personalului, inclusiv cea neauditorială, implică obligatoriu 

organizarea evaluărilor curente a reuşitei studenţilor pe parcursul semestrelor, precum şi a 

evaluărilor finale în timpul sesiunilor de examinare, în conformitate cu planurile de învăţămînt. 

 

35. Organizarea şi desfăşurarea activităţilor de evaluare a studenţilor intră în responsabilitatea 

catedrelor/departamentelor, care în baza Regulamentului privind evaluarea activităţii de învăţare a 

studenţilor, aprobat de Senatul USC la 18.02.2010, proces verbal nr. 07, pot adopta metodologii 

specifice în acest sens. Activităţile de evaluare a studenţilor se cuantifică în ore convenționale şi 

constituie parte din norma didactică a cadrului didactic. 

 

36. In calitate de conducători ai tezelor de licenţă/master sînt admise cadre didactice, 

științifice și științifico-didactice care corespund cerințelor stabilite în art. 26-28 al Regulamentului 

privind elaborarea tezei (proiectului) de licență și a tezei de master, aprobat de Senatul USC la 

27.12.2012 (proces verbal nr. 03) cu modificările aprobate la 22.05.2014 (proces verbal. Nr. 07) și la 

23.04.2015 (proces verbal nr. 07). 

 

37. Limita maximă de studenți/masteranzi la un conducător a tezelor de licenţă/master 
dintr-un an respectiv de studii se stabilește în art. 29 al Regulamentului privind elaborarea tezei 
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(proiectului) de licență și a tezei de master, aprobat de Senatul USC la 27.12.2012 (proces verbal nr. 03) 

cu modificările aprobate la 22.05.2014 (proces verbal nr. 07) și la 23.04.2015 (proces verbal nr. 07). 

 

V. Reguli de normare a activității didactice auditoriale și neauditoriale  

 

38. La stabilirea normei didactice decanii facultăţilor, şefii de catedră/departament, serviciile 

de planificare și evidență, vor respecta prevederile art. 27, având în vedere următoarele condiţii: 

a) Pentru formaţiunile de specialitate cu un contingent mai mic de 15 studenţi la fiecare an 

de studii, atât prelegerile cât şi seminarele/lecţiile practice/de laborator din cadrul 

disciplinelor comune, obligatoriu, vor fi planificate în orarul activităţilor didactice, 

organizate şi predate în grupe comune, şi respectiv, planificate în normele didactice cu 1 

oră convențională pentru 1 oră academica din fondul prevăzut de planul de studii pentru 

una grupă academică singulară la disciplina respectivă. 

b) În cazul când la o disciplină (unitate de curs/modul) prelegerile sunt organizate în serie 

(torent) din câteva grupe academice singulare, atunci seminarele/lucrările practice şi de 

laborator din cadrul cursului dat sunt organizate pe grupe academice singulare, şi se 

planifică conform normativelor stabilite în Anexa 2.  

c) În cazul când la o disciplină (unitate de curs/modul) prelegerile sunt organizate în serie 

(torent) din mai multe grupe comune sau din una grupă academică singulară şi una/câteva 

grupe comune, atunci seminarele/lucrările practice şi de laborator din cadrul cursului 

respectiv sunt organizate pe grupe comune, sau, respectiv, separat pentru grupa academică 

singulară şi pentru fiecare grupă comună din seria dată, şi se planifică conform 

normativelor stabilite în Anexa 2.  

 

39. Normarea cursurilor opţionale (cod A) se va efectua la formarea grupei academice de 

minim 15 persoane, în baza informaţiilor din Contractele anuale de studii al studenţilor.  

 

40. Normarea orelor la disciplinele la libera alegere (cod L) şi/sau a Modulului psihopedagogic 

pentru specialităţile din alte domenii decât domeniul 14 Științe ale educației, se va efectua doar la 

formarea grupei academice de minim 15 persoane, în baza cererilor studenţilor avizate de Decanul 

facultăţii şi informaţiilor din Contractul anual de studii al studentului. De regulă, cererile cu privire la 

solicitarea studierii cursurilor la libera alegere şi/sau a Modulului psihopedagogic pentru specialităţile 

din alte domenii decât domeniul 14 Științe ale educației, se depun la decanate pentru perfectarea 

Contractului anual de studii şi sunt transmise catedrelor/departamentelor vizate în primele 10 zile ale 

anului de studii. 

 

41. Normarea activității de conducere a stagiilor de practică de specialitate (iniţiere, 

pedagogică, tehnologică, în producţie etc.) pentru ciclul I – studii superioare de licenţă se va efectua 

conform normativelor stabilite în Anexa 3 la prezentul Regulament 

 

42. Norma didactică auditorială și neauditorială se constituie din orele finanţate din buget şi 

din taxă pentru studii. Șefii de catedră/departament sunt obligați să asigure normarea anuală de bază 

a cadrului didactic titular (angajat în funcție de bază), la nivelul normei didactice de bază, stabilite în 

art. 17 al prezentului, pe categorii de personal.  

 

43. La stabilirea normei didactice anuale (auditorială și neauditorială inclusiv), activităţile 

incluse în normă vor fi diferenţiate pe surse de finanţare a formaţiunii/grupei academice. În cazul 

când completarea formaţiunii/grupei academice este mixtă (buget şi contract) orele pentru activitățile 
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didactice auditoriale se vor calcula din fondul orelor finanțate din buget, iar activităţile didactice 

neauditoriale se vor calcula separat, pe surse de finanţare. 

 

44. La stabilirea normei didactice anuale (auditorială și neauditorială inclusiv) se admite o 

abatere de plus sau minus 50 (cincizeci) ore convenționale, compensate reciproc - pentru activități 

auditoriale - din norma activităților neauditoriale sau pentru activități neauditoriale - din norma 

activităților auditoriale, datorate variației numărului de studenți sau imposibilității încadrării în 

numărul fix prevăzut de norma didactică pentru funcția respectivă.  

 

45. Norma didactică anuală (auditorială și neaudtorială inclusiv), calculată în ore 

convenţionale, se stabileşte  conform funcțiilor didactice, științifice și științifico-didactice, după cum 

urmează:  

a) profesor universitar (cercetător ştiinţific principal): 600 ore convenţionale sau 450 ore 

astronomice; 

b) conferenţiar universitar (cercetător ştiinţific coordonator): 680 ore convenţionale sau 

510 ore astronomice; 

c) lector universitar (cercetător ştiinţific superior): 720 ore convenţionale sau 540 ore 

astronomice;  

d) asistent universitar (cercetător ştiinţific): 750 ore convenţionale sau 563 ore astronomice. 

 

VI. Normarea activităţii metodice, de cercetare și transfer tehnologic 

 

46. Activitatea metodică, de cercetare ştiinţifică şi transfer tehnologic reprezintă componente 

obligatorii ale normei ştiinţifico-didactice. 

 

47. Se consideră activitate metodică elaborarea şi editarea următoarele tipuri de publicații: 

manuale; compendii; curricula disciplinare, planuri de învățămînt, suporturi de curs, dicţionare; 

articole ştiințifico-didactice; ghiduri pentru studenţi; culegeri de exerciţii, crestomaţii; metodologii de 

evaluare, teste, sarcini pentru lucrul individual etc.  

 

48. În funcţie de profil şi specializare, activitatea metodică, de cercetare, transfer tehnologic, 

incluse în norma ştiinţifico-didactică, se cuantifică în ore astronomice, conform Anexei 4 la 

prezentul Regulament. 

 

49. Activitatea metodică, calculată în ore astronomice, se stabileşte conform funcțiilor 

didactice, științifice și științifico-didactice, după cum urmează:  

a) profesor universitar (cercetător ştiinţific principal): 300 ore astronomice; 

b) conferenţiar universitar (cercetător ştiinţific coordonator): 330 ore astronomice; 

c) lector universitar (cercetător ştiinţific superior): 360 ore astronomice;  

d) asistent universitar (cercetător ştiinţific): 390 ore astronomice. 

 

50. În USC, activităţile de cercetare, dezvoltare şi inovare (transfer tehnologic) se 

efectuează în cadrul catedrelor, departamentelor, centrelor/laboratoarelor şi altor unităţi proprii şi/sau 

în parteneriat cu alte instituţii, agenţi economici sau autorităţi publice. 

 

51. Modul de organizare şi desfăşurare a cercetării ştiinţifice în cadrul USC se reglementează 

prin Carta universitară, prin regulamentele instituționale, aprobate de Senat, şi prin alte acte 

normative.  
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52. Activitatea de cercetare, dezvoltare și inovare (transfer tehnologic), calculată în ore 

astronomice, se stabileşte conform funcțiilor didactice, științifice și științifico-didactice, după cum 

urmează:  

a) profesor universitar (cercetător ştiinţific principal): 720 ore astronomice; 

b) conferenţiar universitar (cercetător ştiinţific coordonator): 630 ore astronomice; 

c) lector universitar (cercetător ştiinţific superior): 570 ore astronomice;  

d) asistent universitar (cercetător ştiinţific): 517 ore astronomice. 

 

53. Normarea activităţii metodice, de cercetare și transfer tehnologic se face diferenţiat, conform 

sursei de finanţare a statelor de personal/de funcții (din bugetul de stat sau din surse proprii/contract), 

conform normativelor și cerințelor stabilite în Anexa 4 și Anexa 5 la prezentul Regulament. 

 

54. În cadrul Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, atestarea îndeplinirii 

normei privind activitatea metodică, de cercetare, dezvoltare şi inovare (transfer tehnologic) este 

condiționată de realizarea unui minimum de publicații, care vor apărea în edițiile periodice ale USC 

(Buletinul Științific al USC, Culegeri de materiale ale conferințelor organizate de instituție) sau vor 

constitui lucrări publicate de către Universitate și care, anual, va include obligatoriu 3 (trei) 

lucrări, precum urmăeză: 

 1 (una) lucrare metodică (inclusiv lucrare realizată în coautorat); 

 1 (unu) articol științific (inclusiv lucrare realizată în coautorat); 

 1 (unu) text (inclusiv realizat în coautorat) al comunicării științifice prezentate în cadrul 

conferințelor organizate de către USC.   

Îndeplinirea minimului nu scutește cadrul didactic de îndeplinirea normei anuale integrale de 

activitate metodică, științifică și de transfer tehnologic, ci este o precondiție obligatorie pentru 

raportarea îndeplinirii acesteia. 

 

55. În normarea activităţii metodice, de cercetare și transfer tehnologic pot fi incluse doar 

activități conforme direcțiilor de cercetare ale Universității, aprobate de Senatul USC și incluse în 

Strategia de Dezvoltare a Universității. 

 

56. Activităţile de cercetare neconforme direcţiilor de cercetare ale Universității, precum şi 

rezultatele recunoscute necalitative de către catedră/departament sau de Comisia metodico-

științifică/Consiliul științific nu se cuantifică. 

 

VII. Norma științfico-didactică anuală de bază și cumularea 

  

57. Norma științifico-didactică anuală de bază reprezintă suma totală a orelor de muncă din 

una normă ştiinţifico-didactică a titularului (angajat în funcția de bază la USC) pentru un an 

universitar, expusă în art. 17 din prezentul Regulament, și constituie 1470 ore astronomice care 

obligatoriu includ toate tipurile de activități – și didactice auditoriale, și didactice neauditoriale, 

și de cercetare, dezvoltare și inovare, și metodice. 

 

58. Norma științifico-didactică anuală se stabilește conform indicatorilor selectați din Anexele 

2 - 4 cu condiția respectării cerințelor din Anexele 1 - 5 la prezentul Regulament. 

 

59. a) Suplimentar la norma științifico-didactică anuală de bază, personalul titular (care ocupă 

o funcție didactică sau științifico-didactică de bază în USC poate cumula în timpul orelor de program 

(în limitele duratei normale a timpului de muncă la locul de muncă de bază) 0,5 normă didactică (cu 
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remunerarea lunară suplimentară pentru munca cumulată, pe parcursul a 10 luni a anului de studii), care 

include strict una jumătate din norma anuală pentru fiecare tip de activități –  didactice 

auditoriale și didactice neauditoriale - prevăzută pentru funcția didactică sau științifico-didactică 

respectivă în Anexa 1. Alte variante de normare până la sau peste 0,5 normă didactică, sau normare 

parțială (doar activitatea didactică auditorială, doar activitatea didactică neauditorială) se exclud.  

b) Personalul didactic auxiliar (metodist, laborant metodist, laborant) poate cumula în timpul 

orelor de program (în limitele duratei normale a timpului de muncă la locul de muncă de bază) 0,5 

normă didactică, în condițiile art. 59 lit. a) din Prezentul Regulament.  

 

60.  a) Sarcina didactică anuală a titularului care ocupă o funcție didactică sau 

științifico-didactică de bază în USC nu poate depăși 1,5 normă didactică, realizată în orele de 

program (în limitele duratei normale a timpului de muncă la locul de muncă de bază). 

b) Volumul maximal de muncă anuală, în orele de program, a titularului care ocupă o 

funcție didactică sau științifico-didactică de bază în USC constituie 1 (una) normă științifico-

didactică (1470 ore astronomice care includ normele de activitate didactică (auditorială și 

neauditorială), metodică, de cercetare și transfer tehnologic) și 0,5 normă didactică (auditorială și 

neauditorială) cumulată. 

 

61. a) În afara orelor de program a funcției de bază, personalul didactic și științifico-

didactic poate fi salarizat prin plata cu ora sau prin cumul. Calculul salariului pe oră pentru personalul 

antrenat în activitatea didactică în toate ramurile economiei naționale se efectuează în modul stabilit 

de Guvern (conform Anexei 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1231 din 12.12.2018).  

b) Personalul titular (care ocupă o funcție didactică sau științifico-didactică de bază în USC), 

secretarul științific al Senatului și personalul didactic auxiliar (metodist, laborant metodist, laborant) 

poate cumula în afara orelor de program:  

- până la 240 ore didactice (auditoriale și/sau neauditoriale) prin plata cu ora (conform art. 104 

alin (5) din Codul Muncii al Republicii Moldova, adoptat prin Legea nr. 154 din 28.03.2003), 

remunerate la sfârșitul fiecărui semestru al anului universitar,  

sau  

- 0,5 normă științifico-didactică (735 ore astronomice care includ strict una jumătate din 

normele didactică (auditorială și neauditorială), metodică, de cercetare și transfer tehnologic, 

prevăzută pentru funcția didactică sau științifico-didactică respectivă, cu remunerarea lunară 

suplimentară pentru munca prin cumul (conform art. 267 alin. (1) al Codului Muncii), pe 

parcursul a 10 luni a anului de studii. Alte variante de normare, cum ar fi: până la 0,5 normă 

științifico-didactică, sau normare parțială (doar activitatea didactică auditorială, doar 

activitatea didactică neauditorială, doar activitatea metodică, doar activitatea de cercetare și 

transfer tehnologic), se exclud.  

c) Pentru activitățile didactice realizate în afara orelor de program a funcției de bază (până la 

240 ore didactice prin plata cu ora sau 0,5 normă științifico-didactică prin cumul) se întocmește 

Contractul de muncă prin cumul pe perioadă determinată, semnat de angajator și angajat, și 

Ordinul angajatorului privind angajarea prin cumul a salariatului, cu indicarea obligatorie a 

regimului (graficului/orarului) de muncă realizată în afara orelor de program a funcției de bază sau 

prin cumul.  

d) Evidența timpului de muncă în afara orelor de program a funcției de bază se va face în 

tabele de pontaj separate de cele a pontajului timpului de muncă al funcției de bază. 

 

62. a) Se permite personalului USC cu funcții de conducere de bază (rector, prorector, decan, 

prodecan, șef de catedră sau de departament, șef centru/secție/serviciu) și secretarului științific al 

Senatului, să desfășoare activitate didactică în timpul orelor de program în limita de până la 0,5 din 
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norma didactică, conform prevederilor art. 119 alin. (11) al Codului Educației, art. 156 alin. (1) al 

Codului Muncii și art. 35 al Hotărârii Guvernului nr. 1234 din 12.12.2018. 

b) La cumularea de până la 0,5 din norma didactică, salariaților USC cu funcții de conducere 

de bază (rector, prorector, decan, prodecan, șef de catedră sau de departament, șef 

centru/secție/serviciu) și secretarului științific al Senatului li se plătește un spor lunar pentru 

cumularea de profesii (funcţii) în mărimea normei didactice anuale cumulate, repartizate pe 10 luni. 

 

63. a) Cumulardul extern poate fi angajat strict pe 0,5 normă științifico-didactică, în 

condițiile art. 52 din prezentul Regulament, cu remunerarea lunară, pe parcursul a 10 luni a anului de 

studii, doar în cazul când personalul titular (care ocupă o funcție didactică, științifică, științifico-

didactică de bază în USC), este asigurat cu norma științifico-didactică anuală de bază. Alte variante 

de tarificare până la 0,5 normă științifico-didactică se exclud. 

b) Conform art. 267 alin. (1) al Codului Muncii, personalul științifico-didactic sau didactic din 

afara USC poate fi angajat în cadrul USC la munca prin cumul în afara orelor de program la munca 

de bază, în temeiul unui contract individual de muncă distinct, pe durată determinată.   

 

64. Cumulardul extern, care realizează munca prin cumul, poate fi angajat în regim de plata 

cu ora pentru un volum de până la 240 ore didactice auditoriale și/sau neauditoriale, care vor fi 

remunerate la sfârşitul fiecărui semestru al anului universitar. 

 

65. Personalul USC care cumulează funcții științifico-didactice sau didactice (cumularzii 

interni) și personalul dinafara USC cu munca prin cumul la USC (cumularzii externi) trebuie să 

corespundă standardului minim de calificare pentru activitatea didactică în instituțiile de învățământ 

superior stabilit în Codul Educației al Republicii Moldova (art. 132, pct. 3, 4) – studii superioare de 

licență și master in domeniu și pregătire prin modulul psihopedagogic. 

 

66. Normele științifico-didactice se vor întocmi în baza structurii postului didactic de bază 

şi/sau postului didactic cumulat. Șeful catedrei/departamentului va informa cadrul didactic, iar cadrul 

didactic urmează să cunoască postul pe care îl cumulează, şi condiţiile când poate pierde posibilitatea 

cumulării, conform art. 273 al Codului Muncii. 

 

VIII. Evidenţa şi controlul îndeplinirii normei științifico-didactice 
 

67. Planificarea, calcularea și aprobarea normei științifico-didactice se va diferenţia în 

dependență de sursa de finanţare, conform Formularelor de stabilire a normei științifico-didactice 

anuale, elaborate de Serviciul Financiar-Economic, Serviciul Știință și Serviciul planificare, evidență 

și documentare a procesului de studii, şi aprobate prin ordinul rectorului USC. 

 

68. Volumul de muncă a fiecărui cadru didactic, științific și științifico-didactic (inclusiv cei 

angajaţi prin cumul) este planificat și înscris în Formularele de stabilire a normei științifico-didactice 

anuale și se aprobă de persoanele responsabile de procedura respectivă (se indică în formularele 

aprobate prin ordinul rectorului). 

 

69. Volumul de muncă a fiecărui cadru didactic, științific și științifico-didactic (inclusiv cei 

angajaţi prin cumul) este înregistrat în planul individual, întocmit pentru întregul an de studii, în 

conformitate cu planul de activitate a catedrei/departamentului. 

 

70. Planul individual conţine următoarele compartimente:  

 activitatea didactică auditorială,  
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 activitatea didactică neauditorială,  

 activitatea de cercetare, transfer tehnologic,  

 activitatea metodică,  

cuantificate în ore convenţionale și astronomice, precum şi termenele realizării acestora. 

 

71. Planurile individuale ale cadrelor didactice, științifice, ştiinţifico-didactice sînt discutate la 

şedinţa catedrei/departamentului și avizate de către conducerea subdiviziunii respective, de către decan, 

precum și de prorectorul responsabil de activitatea didactică și prorectorul responsabil de activitatea de 

cercetare. Planul activităților de organizare și monitorizare a activităţilor educaționale extracurriculare ale 

studenţilor (activitatea de curator) este avizat de către prorectorul responsabil de domeniu. 

 

72. Planul individual al şefului catedrei/departamentului este avizat de decan și aprobat de 

către prorectorul responsabil de activitatea didactică și prorectorul responsabil de activitatea de 

cercetare.  

 

73. În planul individual pot fi introduse modificări pe parcursul anului, la necesitate sau la 

solicitarea cadrului didactic, în baza hotărîrii catedrei/departamentului, doar după operarea 

schimbărilor respective în Formularele de stabilire a normei științifico-didactice anuale și aprobarea 

lor de persoanele responsabile de procedura respectivă. 

 

74. Evaluarea, evidența și raportarea realizării normelor didactice, ştiinţifice și metodice a 

cadrelor se efectuează semestrial și/sau anual la şedinţa catedrei/departamentului și la Consiliul 

facultății. 

 

75. Cadrele didactice, științifice, ştiinţifico-didactice (titulari și cumularzi) raportează despre 

realizarea normei științifico-didactice în rapoartele semestriale și anuale conform Formularelor de 

realizare a normei științifico-didactice anuale, stabilite de Serviciul Financiar-Economic și Serviciul 

planificare, evidență și documentare a procesului de studii, şi aprobate prin ordinul rectorului USC. 

 

76. În cazul nerealizării normei științifico-didactice anuale, planificate conform Anexei nr.1 

la prezentul Regulament, în condiţiile autonomiei financiare, conducerea Universității poate opera 

modificări în salarizarea angajatului respectiv în baza normei efectiv realizate.  

 

77. Punerea în aplicare a prevederilor prezentului Regulament se va efectua din contul și în 

limita alocațiilor bugetare aprobate anual. 

 

78. Prezentul intră în vigoare la data adoptării și se aplică începând cu anul universitar 2016-

2017. 

 

IX. Dispoziții speciale 

 

79. Normarea activității didactice și metodice a Catedrei militare, cursurilor generale de 

educație fizică, protecție civilă, protecția muncii etc., stabilite de actele normative în vigoare se va 

efectua separat, conform Anexei 6. Suma totală a orelor de muncă dintr-o normă didactică 

(auditorială și neauditorială) și metodică, realizată la Catedra militară sau prin ținerea de cursuri 

generale de educație fizică, protecție civilă, protecția muncii etc., constituie 1470 de ore astronomice 

în 10 luni de muncă.  
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Anexa nr. 1 

la Regulamentul cu privire la normarea activităţii ştiinţifico-didactice 

la ciclurile de învățământ superior I - licență, și  II – master 

(Modificată prin Hotărârea Senatului USC din 14.09.2016, proces verbal. nr. 02) 

 

Normele timpului de lucru pentru cadrele didactice și ştiinţifico-didactice 

 

Nr. 

cr. 

Funcția 

ştiinţifico-

didactică/ 

didactică 

Activitatea 

didactică 

auditorială* 

Activitatea 

didactică 

neauditorială* 

Activitatea 

metodică 

Activitatea 

ştiinţifică 
Total 

(ore convenționale) (ore astronomice) 

1. 
Profesor 

universitar 

250 

(188 ore 

astronomice) 

350 

(262 ore 

astronomice) 

300 720 

1470 

600  

(450 ore astronomice) 
1020 

2. 
Conferenţiar 

universitar 

350 

(262 ore 

astronomice) 

330 

(248 ore 

astronomice) 

330 630 

1470 

680 

 (510 ore astronomice) 
960 

3. 
Lector 

universitar 

450 

(338 ore 

astronomice) 

270 

(202 ore 

astronomice) 

360 570 

1470 

720  

(540 ore astronomice) 
930 

4. Asistent 

550 

(413 ore 

astronomice)  

200 

(150 ore 

astronomice) 

390 517 

1470 

750  

(563 ore astronomice)  
907 

   

*Notă: volumul de lucru pentru activitatea didactică auditorială și neauditorială este calculat în ore 

convenționale de 45 minute. 
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Anexa nr. 2  

la Regulamentul cu privire la normarea activităţii ştiinţifico-didactice 

la ciclurile de învățământ superior I - licență, și  II – master 

(Modificată prin Hotărârea Senatului USC din 14.09.2016, proces verbal. nr. 02) 

 

Normativele de calculare a volumului activităţilor didactice 

auditorilale şi neauditoriale 

 

(se calculează în ore convenționale – 45 minute) 

 
Nr. 

cr. 
Tipul activităţii 

didactice 

Normarea muncii Note 

1 2 3 4 

Activități didactice auditoriale 

1. Cursuri (prelegeri), 

seminare, lucrări de 

laborator, lucrări practice 

predate/ realizate în 

grupe academice 

singulare sau grupe 

comun  

1 oră convenţională pentru 1 oră predată conform 

planului de învățământ 

 

Prevăzute de planul 

de studii pentru una 

grupă academică 

singulară; 

Conform art. 27, lit. 

a); b) și art. 39 din 

Regulament 

2. Ore de curs (prelegere) 

predate pentru serii de 

studii (torente) cu 

contingentul de peste 50 

studenţi, compuse din 

grupe academice 

singulare şi grupe 

comune. 

1,5 oră convențională - pentru 1 oră convențională 

predată pentru serii de studii (torente) cu 

contingentul de peste 50 studenţi, compuse din 

grupe academice singulare şi grupe comune. 

Prelegeri pevăzute 

de planul de studii 

pentru una grupă 

academică 

singulară; Conform 

art. 27 lit. (c) din 

Regulament 

3. Cursuri predate în limbi 

de circulaţie 

internaţională (cu 

excepţia predării limbii 

respective și a 

specialităților/ 

programelor de studiere a 

limbilor moderne 

respective) sau cu 

utilizarea unor metode 

interactive, inovaționale 

de predare și evaluare (de 

ex: E-

learning/MOODLE, 

Open Learning, Open 

Classroom, Problem-

Based Learning etc.) 

2 ore convențională - pentru 1 oră convențională 

predată. 

Realizarea se 

adeverește prin 

confirmarea 

(ciclului de  

materiale didactice/ 

planului/curriculum

ului/materialului 

interactiv utilizat) 

de către Consiliul 

facultății (se indică 

nr. și data 

procesului verbal) și 

aprobarea de către 

Comisia Metodico-

științifică 

4. Consultaţii pentru: 

- examen de promovare  

 

 2 ore convenţionale - pentru o grupă academică 

singulară sau o grupă comună la disciplina 

respectivă  

 2 ore convenţionale - pentru o grupă academică 

singulară sau o grupă comună la disciplina 

respectivă 

 

Conform art. 27, lit. 

a); b) și art. 39 din 

Regulament 
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- examen de licenţă  4 ore convenţionale - pentru o grupă academică 

singulară sau o grupă comună la fiecare probă 

de examen; 

 4 ore convenţionale - pentru o grupă academică 

singulară sau o grupă comună la fiecare probă 

de examen 

Conform art. 27, lit. 

a); b) și art. 39 din 

Regulament 

5. Conducerea catedrelor/ 

departamentelor  
 100 ore – în cazul când la catedră/departament 

sînt mai mult de 30 cadre didactice, științifice 

și științifico-didactice de bază și cumularzi 

 80 ore – în cazul a 20-30 cadre didactice, 

științifice și științifico-didactice de bază și 

cumularzi 

 60 ore – în cazul a 10-20 cadre didactice, 

științifice și științifico-didactice de bază și 

cumularzi 

 50 ore – în cazul cînd la catedră/departament 

sînt mai puţin de 10 de cadre didactice, 

științifice și științifico-didactice de bază și 

cumularzi 

supliment de plată 

în mărime de 10-20 

la sută din salariul 

lunar de funcție 

științifico-didactică 

(HG nr. 195 din 

13.03.2013) 

6. Conducerea facultăţii 

 decanului 

 prodecanului 

 

100 de ore pe an - decanului 

80 de ore pe an - prodecanului 

supliment de plată 

în mărime de 25 și 

15 la sută din 

salariul lunar de 

funcție științifico-

didactică (HG nr. 

195 din 

13.03.2013) 

 

Activități didactice neauditoriale 

7. Ghidarea de către 

profesori a activităţii 

individuale a studenţilor 

 0,5 oră convențională - la una disciplină pentru 

un student la studii superioare licență; 

 1 ore convenționale - la una disciplină pentru un 

student la studii superioare de master; 

 

 cîte 2 ore convenționale pentru fiecare student 

din grupul de elaborare a proiectului de echipă, 

conform metodei interactive bazată pe 

cercetarea în grup a problemei/problemelor 

(Problem Based Learning - PBL). Fondul total 

de ore pentru grupul respectiv de studenți se 

repartizează proporțional cadrelor didactice din 

modulul de discipline relaționate la proiect. 

 

 

 

 

 

 

Conform planului 

de învăţământ 

8. Verificarea testelor, 

lucrărilor de control, 

eseurilor, referatelor, 

rapoartelor, portofoliilor, 

studiilor de caz etc. 

 0,5 oră convențională pentru o lucrare per 

student 

În semestru, la fiecare disciplină, studentul va 

realiza 1 (una) lucrare (de control, eseu, referat, 

raport, portofoliu, studiu de caz etc.)  

 

Constituie o 

componentă a 

ghidării de către 

profesor a activității 

individuale a 

studentului 

9. Examen de promovare  3 studenți la 1 oră convențională - la proba 

orală/ asistată de calculator; 

 2 studenți la 1 oră convențională - la proba 

scrisă 
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10. Conducerea, consultarea, 

recenzarea şi susţinerea 

tezelor/proiectelor de an 

prevăzute de planul de 

studii 

 3 ore convenționale - pentru o teză/un proiect  

 

 Cîte 3 ore convenționale pentru fiecare 

student din grupul de elaborare a proiectului de 

echipă, conform metodei interactive bazată pe 

cercetarea în grup a problemei/problemelor 

(Problem Based Learning - PBL). Fondul total 

de ore pentru grupul respectiv de studenți se 

repartizează proporțional cadrelor didactice din 

modulul de discipline relaționate la proiect. 

 

 

 

Conform planului 

de învăţământ 

11. Conducerea stagiilor de 

practică de specialitate 

(iniţiere, pedagogică, 

tehnologică, în producţie 

etc. ) pentru ciclul I – 

studii superioare de 

licenţă, cu verificarea 

dărilor de seamă şi 

evaluarea curentă  

 

Se calculează în ore convenționale, 

conform Anexei 3 

Normele de 

remunerare se 

indică și în 

Contractul încheiat 

cu organizațiile –

bază. 

12. Evaluarea finală a 

stagiilor de practică de 

specialitate (iniţiere, 

pedagogică, tehnologică, 

în producţie etc. ) pentru 

ciclul I - studii 

superioare de licenţă, 

apreciată cu notă de către 

comisia compusă din 3 

persoane, special creată 

de catedra/departamentul 

de profil  

 

 3 studenţi la una oră convențională - pentru 

fiecare din cei 3 membri ai Comisiei; 

 

 

 

 

 

 

Se vor tarifica doar 

în baza 

Contractului 

privind organizarea 

şi desfăşurarea 

stagiului de 

practică 

13. Conducerea stagiilor de 

practică cu verificarea 

dărilor de seamă şi 

evaluarea finală pentru 

ciclul II – studii 

superioare de master  

1 oră convențională pe săptămână - pentru fiecare 

masterand 

14. Conducerea, recenzarea 

(avizarea) şi susţinerea 

tezelor / proiectelor de 

licenţă 

Conducătorului: 

 16 ore pentru fiecare lucrare susținută, cu 

excepția specialităților inginerești 

 18 ore pentru fiecare lucrare susținută la 

specialitățile inginerești 

 

 

15. Examenul de licenţă: 

(probe teoretice și 

susținerea tezelor) 

 

Pentru feicare probă (examen integrator și/sau 

examen de specialitate, susținerea tezei)  

 0,5 oră pentru 1 student - preşedintelui şi 

membrilor Comisiei pentru Examenul de 

Licență (CEL) 

și 

 6 ore - preşedintelui CEL pentru perfectarea 

raportului analitic cu privire la rezultatele 

CEL lucrează 

nu mai mult de 6 

ore pe zi pentru o 

subgrupă din 12 

studenţi  

 

Numărul de probe și 

modalitatea 
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examenului organizării 

Examenului de 

licență sunt stabilite 

de Senat 

16. Conducerea, recenzarea 

(avizarea) şi susţinerea 

tezelor de master 

Conducătorului - 24 ore pentru fiecare lucrare 

susținută  

 

 

17. Examenul de master: 

(susținerea tezelor de 

master)  

 1 oră pentru 1 student - preşedintelui şi 

membrilor Comisiei pentru Examenul de 

Master (CEM) 

și 

 6 ore - preşedintelui CEL pentru perfectarea 

raportului analitic cu privire la rezultatele 

examenului 

CEM lucrează 

nu mai mult de 6 

ore pe zi 

18. Consultaţii curente pe 

parcusul semestrului 
 2,5% din numărul total de ore auditoriale 

prevăzute de Planul de învăţămînt cu frecvență 

- pentru o grupă academică singulară/grupă 

comună  

 5% din numărul total de ore auditoriale 

prevăzute de Planul de învăţămînt cu frecvență 

redusă - pentru o grupă academică 

singulară/grupă comună 

Se repartizează pe 

discipline și stagii 

din Planul de 

învățământ 

19. Conducerea secţiilor 

sportive  /activităților 

didactico-artistice de 

către cadrele cu activitate 

didactică/ științifico-

didactică de bază 

15 ore pentru fiecare membru al secţiei 

sportive/cercului/formației dar nu mai mult de 150 

ore pentru fiecare cadru didactic anual 
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Anexa nr. 3  

la Regulamentul cu privire la normarea activităţii ştiinţifico-didactice 

la ciclurile de învățământ superior I - licență, și  II – master 

(Modificată prin Hotărârea Senatului USC din 18.04.2019, proces verbal nr. 06) 

 

Normele de remunerare a stagiilor de practică la ciclul I -studii superioare de licenţă 

 

(se indică în ore convenționale – 45 minute)   

 

Cod Specialitatea 
Tipul stagiului 

de practică 
Condiţii de remunerare 

ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENȚĂ 

Programe/specialități din domeniul 011. ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI 

0114.8 Limba şi literatura 

română 

 

Practica de specialitate: 

- de  iniţiere  

 Conducătorului de la catedra: 

- Pentru grupa academică singulară – formaţiune de specialitate cu 

contingentul de până la 15 studenţi – 5 (cinci) ore pentru ziua de lucru, cu 

aflarea nemijlocită la locul desfășurării practicii și conducerea nemijlocită, 

zilnică a grupei. 

- Pentru grupa academică singulară – formaţiuni de specialitate cu 

contingentul de 15 - 24 studenţi - 6 (șase) ore pentru ziua de lucru, cu 

aflarea nemijlocită la locul desfășurării practicii și conducerea nemijlocită, 

zilnică a grupei. 

- Pentru grupa comună de 25 - 30 de studenţi - 8 (opt) ore pentru ziua de 

lucru, cu aflarea nemijlocită la locul desfășurării practicii și conducerea 

nemijlocită, zilnică a grupei. 

 Profesorului-diriginte de la școală, instituția unde are loc practica – 1 (una) oră 

pentru 1 student pentru întreaga perioadă. 

 Directorului şcolii, instituţiei unde are loc practica – 0,5 ore pentru 1 student 

pentru întreaga perioadă.  

 Directorului adjunct al şcolii, instituţiei unde are loc practica – 0,5 ore pentru 1 

student pentru întreaga perioadă. 

Practica de specialitate: 

- Pedagogică I: 

 Conducătorului de la catedra catedră – 1 (una) oră pe săptămână pentru 1 student.  

 Profesorului-îndrumător de la școală – 1 (una) oră pe săptămână pentru 1 student. 
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Practica de specialitate: 

 Pedagogică II: 

 

 Directorului instituţiei, şcolii unde are loc practica – 0,5 ore pentru 1 student, 

pentru întreaga perioadă.  

 Directorului adjunct al instituţiei, şcolii unde are loc practica – 0,5 ore pentru 1 

student, pentru întreaga perioadă. 

Practica de cercetare de 

licenţă (cercetare, 

documentare, redactare finală 

a tezei de licenţă) 

Conducătorului de la catedră – 0,5 ore pe săptămână pentru 1 student. 

0114.8/ 

0114.10.2 

Limba şi literatura 

română şi franceză 

 

Practica de specialitate: 

- de  iniţiere 

(psihopedagogică) 

 Conducătorului de la catedra: 

- Pentru grupa academică singulară – formaţiune de specialitate cu 

contingentul de până la 15 studenţi – 5 (cinci) ore pentru ziua de lucru, cu 

aflarea nemijlocită la locul desfășurării practicii și conducerea nemijlocită, 

zilnică a grupei. 

- Pentru grupa academică singulară – formaţiuni de specialitate cu 

contingentul de 15 - 24 studenţi - 6 (șase) ore pentru ziua de lucru, cu 

aflarea nemijlocită la locul desfășurării practicii și conducerea nemijlocită, 

zilnică a grupei. 

- Pentru grupa comună de 25 - 30 de studenţi - 8 (opt) ore pentru ziua de 

lucru, cu aflarea nemijlocită la locul desfășurării practicii și conducerea 

nemijlocită, zilnică a grupei. 

 Profesorului-diriginte de la școală, instituția unde are loc practica – 1 (una) oră 

pentru 1 student pentru întreaga perioadă. 

 Directorului şcolii, instituţiei unde are loc practica – 0,5 ore pentru 1 student 

pentru întreaga perioadă.  

 Directorului adjunct al şcolii, instituţiei unde are loc practica – 0,5 ore pentru 1 

student pentru întreaga perioadă. 

Practica de specialitate: 

- Pedagogică I: 

Limba și literatura română 

 Conducătorului de la catedra catedră – 1 (una) oră pe săptămână pentru 1 student.  

 Profesorului-îndrumător de la școală – 1 (una) oră pe săptămână pentru 1 student. 

 Directorului instituţiei, şcolii unde are loc practica – 0,5 ore pentru 1 student, 

pentru întreaga perioadă.  

 Directorului adjunct al instituţiei, şcolii unde are loc practica – 0,5 ore pentru 1 

student, pentru întreaga perioadă. 

Practica de specialitate: 

 Pedagogică II: 

Limba și literatura română  

Limba și literatura franceză 

  

Practica de cercetare de 

licenţă (cercetare, 

documentare, redactare finală 

a tezei de licenţă) 

Conducătorului de la catedră – 0,5 ore pe săptămână pentru 1 student. 
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0114.8/ 

0114.10.1 

Limba şi literatura 

română şi engleză 

 

Practica de specialitate: 

- de  iniţiere 

(psihopedagogică) 

 Conducătorului de la catedra: 

- Pentru grupa academică singulară – formaţiune de specialitate cu 

contingentul de până la 15 studenţi – 5 (cinci) ore pentru ziua de lucru, cu 

aflarea nemijlocită la locul desfășurării practicii și conducerea nemijlocită, 

zilnică a grupei. 

- Pentru grupa academică singulară – formaţiuni de specialitate cu 

contingentul de 15 - 24 studenţi - 6 (șase) ore pentru ziua de lucru, cu 

aflarea nemijlocită la locul desfășurării practicii și conducerea nemijlocită, 

zilnică a grupei. 

- Pentru grupa comună de 25 - 30 de studenţi - 8 (opt) ore pentru ziua de 

lucru, cu aflarea nemijlocită la locul desfășurării practicii și conducerea 

nemijlocită, zilnică a grupei. 

 Profesorului-diriginte de la școală, instituția unde are loc practica – 1 (una) oră 

pentru 1 student pentru întreaga perioadă. 

 Directorului şcolii, instituţiei unde are loc practica – 0,5 ore pentru 1 student 

pentru întreaga perioadă.  

 Directorului adjunct al şcolii, instituţiei unde are loc practica – 0,5 ore pentru 1 

student pentru întreaga perioadă. 

  

Practica de specialitate: 

- Pedagogică I: 

Limba și literatura română 

 Conducătorului de la catedra catedră – 1 (una) oră pe săptămână pentru 1 student.  

 Profesorului-îndrumător de la școală – 1 (una) oră pe săptămână pentru 1 student. 

 Directorului instituţiei, şcolii unde are loc practica – 0,5 ore pentru 1 student, 

pentru întreaga perioadă.  

 Directorului adjunct al instituţiei, şcolii unde are loc practica – 0,5 ore pentru 1 

student, pentru întreaga perioadă. 

Practica de specialitate: 

 Pedagogică II: 

Limba și literatura română  

Limba și literatura engleză 

Practica de cercetare de 

licenţă (cercetare,  

documentare, redactare finală 

a tezei de licenţă)  

Conducătorului de la catedră – 0,5 ore pe săptămână pentru 1 student. 

0114.10.1 Limba şi literatura 

engleză  

 

Practica de specialitate: 

- de  iniţiere  

(psihopedagogică) 

 Conducătorului de la catedra: 

- Pentru grupa academică singulară – formaţiune de specialitate cu contingentul 

de până la 15 studenţi – 5 (cinci) ore pentru ziua de lucru, cu aflarea 

nemijlocită la locul desfășurării practicii și conducerea nemijlocită, zilnică a 

grupei. 

- Pentru grupa academică singulară – formaţiuni de specialitate cu contingentul 

de 15 - 24 studenţi - 6 (șase) ore pentru ziua de lucru, cu aflarea nemijlocită 

la locul desfășurării practicii și conducerea nemijlocită, zilnică a grupei. 
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- Pentru grupa comună de 25 - 30 de studenţi - 8 (opt) ore pentru ziua de lucru, 

cu aflarea nemijlocită la locul desfășurării practicii și conducerea 

nemijlocită, zilnică a grupei. 

 Profesorului-diriginte de la școală, instituția unde are loc practica – 1 (una) oră 

pentru 1 student pentru întreaga perioadă. 

 Directorului şcolii, instituţiei unde are loc practica – 0,5 ore pentru 1 student 

pentru întreaga perioadă.  

 Directorului adjunct al şcolii, instituţiei unde are loc practica – 0,5 ore pentru 1 

student pentru întreaga perioadă. 

Practica de specialitate: 

- Pedagogică I: 

 Conducătorului de la catedra catedră – 1 (una) oră pe săptămână pentru 1 student.  

 Profesorului-îndrumător de la școală – 1 (una) oră pe săptămână pentru 1 student. 

 Directorului instituţiei, şcolii unde are loc practica – 0,5 ore pentru 1 student, 

pentru întreaga perioadă.  

 Directorului adjunct al instituţiei, şcolii unde are loc practica – 0,5 ore pentru 1 

student, pentru întreaga perioadă. 

Practica de specialitate: 

 Pedagogică II: 

Practica de cercetare de 

licenţă (cercetare, 

documentare, redactare finală 

a tezei de licenţă)  

Conducătorului de la catedră – 0,5 ore pe săptămână pentru 1 student 

0114.10.1/ 

0114.10.2 

 

Limba şi literatura 

engleză şi franceză 

 

Practica de specialitate: 

- de  iniţiere  

(psihopedagogică) 

 Conducătorului de la catedra: 

- Pentru grupa academică singulară – formaţiune de specialitate cu contingentul 

de până la 15 studenţi – 5 (cinci) ore pentru ziua de lucru, cu aflarea 

nemijlocită la locul desfășurării practicii și conducerea nemijlocită, zilnică a 

grupei. 

- Pentru grupa academică singulară – formaţiuni de specialitate cu contingentul 

de 15 - 24 studenţi - 6 (șase) ore pentru ziua de lucru, cu aflarea nemijlocită 

la locul desfășurării practicii și conducerea nemijlocită, zilnică a grupei. 

- Pentru grupa comună de 25 - 30 de studenţi - 8 (opt) ore pentru ziua de lucru, 

cu aflarea nemijlocită la locul desfășurării practicii și conducerea 

nemijlocită, zilnică a grupei. 

 Profesorului-diriginte de la școală, instituția unde are loc practica – 1 (una) oră 

pentru 1 student pentru întreaga perioadă. 

 Directorului şcolii, instituţiei unde are loc practica – 0,5 ore pentru 1 student 

pentru întreaga perioadă.  

 Directorului adjunct al şcolii, instituţiei unde are loc practica – 0,5 ore pentru 1 

student pentru întreaga perioadă. 
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Practica de specialitate: 

- Pedagogică I: 

Limba și literatura engleză 

 Conducătorului de la catedra catedră – 1 (una) oră pe săptămână pentru 1 student.  

 Profesorului-îndrumător de la școală – 1 (una) oră pe săptămână pentru 1 student. 

 Directorului instituţiei, şcolii unde are loc practica – 0,5 ore pentru 1 student, 

pentru întreaga perioadă.  

Directorului adjunct al instituţiei, şcolii unde are loc practica – 0,5 ore pentru 1 

student, pentru întreaga perioadă. 

Practica de specialitate: 

 Pedagogică II: 

Limba și literatura engleză  

Limba și literatura franceză 

Practica de cercetare de 

licenţă (cercetare, 

documentare, redactare finală 

a tezei de licenţă)  

Conducătorului de la catedră – 0,5 ore pe săptămână pentru 1 student 

0114.11/ 

0114.15 
Istorie şi educaţie 

civică 

Practica arheologică 

 (la libera alegere, se 

planifică în baza contractului 

anual de studii al studentului) 

Conform fondului de timp, ore contact direct, stabilit în Planul de învățământ 

Practica muzeistică/ 

arhivistică  (la libera alegere, 

se planifică în baza 

contractului anual de studii 

al studentului) 

Conform fondului de timp, ore contact direct, stabilit în Planul de învățământ 

Practica de specialitate: 

     - de  iniţiere  

 Conducătorului de la catedra: 

- Pentru grupa academică singulară – formaţiune de specialitate cu contingentul 

de până la 15 studenţi – 5 (cinci) ore pentru ziua de lucru, cu aflarea 

nemijlocită la locul desfășurării practicii și conducerea nemijlocită, zilnică a 

grupei. 

- Pentru grupa academică singulară – formaţiuni de specialitate cu contingentul 

de 15 - 24 studenţi - 6 (șase) ore pentru ziua de lucru, cu aflarea nemijlocită 

la locul desfășurării practicii și conducerea nemijlocită, zilnică a grupei. 

- Pentru grupa comună de 25 - 30 de studenţi - 8 (opt) ore pentru ziua de lucru, 

cu aflarea nemijlocită la locul desfășurării practicii și conducerea 

nemijlocită, zilnică a grupei. 

 Profesorului-diriginte de la școală, instituția unde are loc practica – 1 (una) oră 

pentru 1 student pentru întreaga perioadă. 

 Directorului şcolii, instituţiei unde are loc practica – 0,5 ore pentru 1 student 

pentru întreaga perioadă.  

 Directorului adjunct al şcolii, instituţiei unde are loc practica – 0,5 ore pentru 1 

student pentru întreaga perioadă. 
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Practica de specialitate:  

   - pedagogică I : 

Istorie 

 Conducătorului de la catedra catedră – 1 (una) oră pe săptămână pentru 1 student.  

 Profesorului-îndrumător de la școală – 1 (una) oră pe săptămână pentru 1 student. 

 Directorului instituţiei, şcolii unde are loc practica – 0,5 ore pentru 1 student, 

pentru întreaga perioadă.  

 Directorului adjunct al instituţiei, şcolii unde are loc practica – 0,5 ore pentru 1 

student, pentru întreaga perioadă. 

Practica de specialitate:  

   - pedagogică II : 

Istori și Educație civică 

Practica de cercetare de  

licenţă (cercetare, 

documentare, redactare finală 

a tezei de licenţă) 

Conducătorului de la catedră – 0,5 ore pe săptămână pentru 1 student. 

0114.11 Istorie  Practica de specialitate: 

     - de  iniţiere  

 Conducătorului de la catedra: 

- Pentru grupa academică singulară – formaţiune de specialitate cu contingentul 

de până la 15 studenţi – 5 (cinci) ore pentru ziua de lucru, cu aflarea 

nemijlocită la locul desfășurării practicii și conducerea nemijlocită, zilnică a 

grupei. 

- Pentru grupa academică singulară – formaţiuni de specialitate cu contingentul 

de 15 - 24 studenţi - 6 (șase) ore pentru ziua de lucru, cu aflarea nemijlocită 

la locul desfășurării practicii și conducerea nemijlocită, zilnică a grupei. 

- Pentru grupa comună de 25 - 30 de studenţi - 8 (opt) ore pentru ziua de lucru, 

cu aflarea nemijlocită la locul desfășurării practicii și conducerea 

nemijlocită, zilnică a grupei. 

 Profesorului-diriginte de la școală, instituția unde are loc practica – 1 (una) oră 

pentru 1 student pentru întreaga perioadă. 

 Directorului şcolii, instituţiei unde are loc practica – 0,5 ore pentru 1 student 

pentru întreaga perioadă.  

 Directorului adjunct al şcolii, instituţiei unde are loc practica – 0,5 ore pentru 1 

student pentru întreaga perioadă. 

Practica de specialitate:  

   - pedagogică I : 

          Istorie 

 Conducătorului de la catedra catedră – 1 (una) oră pe săptămână pentru 1 student.  

 Profesorului-îndrumător de la școală – 1 (una) oră pe săptămână pentru 1 student. 

 Directorului instituţiei, şcolii unde are loc practica – 0,5 ore pentru 1 student, 

pentru întreaga perioadă.  

 Directorului adjunct al instituţiei, şcolii unde are loc practica – 0,5 ore pentru 1 

student, pentru întreaga perioadă. 

Practica de specialitate:  

   - pedagogică II : 

           Istorie 

Practica de cercetare de  

licenţă (cercetare, 

documentare, redactare finală 

a tezei de licenţă) 

Conducătorului de la catedră – 0,5 ore pe săptămână pentru 1 student. 
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0113.1/ 

0112.1 
Pedagogie în 

Învăţământul primar 

şi Pedagogie preșcolară 

Practica de  de specialitate: 

 - iniţiere (debutul şcolar, cu 

realizarea în prima săptămână 

a anului școlar la instituția 

preșcolară/școală) 

 Conducătorului de la catedra: 

- Pentru grupa academică singulară – formaţiune de specialitate cu 

contingentul de până la 15 studenţi – 5 (cinci) ore pentru ziua de lucru, cu 

aflarea nemijlocită la locul desfășurării practicii și conducerea nemijlocită, 

zilnică a grupei. 

- Pentru grupa academică singulară – formaţiuni de specialitate cu 

contingentul de 15 - 24 studenţi - 6 (șase) ore pentru ziua de lucru, cu 

aflarea nemijlocită la locul desfășurării practicii și conducerea nemijlocită, 

zilnică a grupei. 

- Pentru grupa comună de 25 - 30 de studenţi - 8 (opt) ore pentru ziua de 

lucru, cu aflarea nemijlocită la locul desfășurării practicii și conducerea 

nemijlocită, zilnică a grupei. 

 Învățătorului-diriginte de la școală, instituția unde are loc practica – 1 (una) oră 

pentru 1 student pentru întreaga perioadă. 

 Directorului şcolii, instituţiei unde are loc practica – 0,5 ore pentru 1 student 

pentru întreaga perioadă.  

 Directorului adjunct al şcolii, instituţiei unde are loc practica – 0,5 ore pentru 1 

student pentru întreaga perioadă. 

Practica de  de specialitate: 

 - pedagogică I 

 La instituția preșcolară 

 La instituția de 

învățământ primar 

 

 Conducătorului de la catedra catedră – 1 (una) oră pe săptămână pentru 1 student  

 Educatorului-îndrumător de la școală – 1 (una) oră pe săptămână pentru 1 student 

 Directorului instituţiei, şcolii unde are loc practica – 0,5 ore pentru 1 student, 

pentru întreaga perioadă.  

 Directorului adjunct al instituţiei, şcolii unde are loc practica – 0,5 ore pentru 1 

student, pentru întreaga perioadă. 

Practica de  de specialitate: 

 - pedagogică  II 

 La instituția preșcolară 

 La instituția de 

învățământ primar 

 Conducătorului de la catedra catedră – 1 (una) oră pe săptămână pentru 1 student.  

 Educatorului-îndrumător de la școală – 1 (una) oră pe săptămână pentru 1 student. 

 Directorului instituţiei, şcolii unde are loc practica – 0,5 ore pentru 1 student, 

pentru întreaga perioadă.  

 Directorului adjunct al instituţiei, şcolii unde are loc practica – 0,5 ore pentru 1 

student, pentru întreaga perioadă. 

Practica de cercetare de  

licenţă (cercetare, 

documentare, redactare finală 

a tezei de licenţă) 

Conducătorului de la catedră - 0,5 ore pe săptămână pentru 1 student. 

0111.3/ 

0111.2 
Psihopedagogie şi 

Pedagogie socială 

Practica de  de specialitate: 

 - iniţiere 

 Conducătorului de la catedra: 

- Pentru grupa academică singulară – formaţiune de specialitate cu contingentul 

de până la 15 studenţi – 5 (cinci) ore pentru ziua de lucru, cu aflarea 
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nemijlocită la locul desfășurării practicii și conducerea nemijlocită, zilnică a 

grupei. 

- Pentru grupa academică singulară – formaţiuni de specialitate cu contingentul 

de 15 - 24 studenţi - 6 (șase) ore pentru ziua de lucru, cu aflarea nemijlocită 

la locul desfășurării practicii și conducerea nemijlocită, zilnică a grupei. 

- Pentru grupa comună de 25 - 30 de studenţi - 8 (opt) ore pentru ziua de lucru, 

cu aflarea nemijlocită la locul desfășurării practicii și conducerea 

nemijlocită, zilnică a grupei. 

 Psihologului-diriginte de la școală, instituția unde are loc practica – 1 (una) oră 

pentru 1 student, pentru întreaga perioadă. 

 Directorului şcolii, instituţiei unde are loc practica – 0,5 ore pentru 1 student, 

pentru întreaga perioadă.  

 Directorului adjunct al şcolii, instituţiei unde are loc practica – 0,5 ore pentru 1 

student, pentru întreaga perioadă. 

Notă: În cazul desfășurării practicii în cadrul USC - se va planifica doar norma 

didactică pentru Conducătorul de la catedră. 

Practica de  de specialitate: 

 - psihologică 

 Conducătorului de la catedra catedră – 1 (una) oră pe săptămână pentru 1 student.  

 Psihologului-îndrumător, profesorului-diriginte de la școală, instituția unde are 

loc practica – 1 (una) oră pe săptămână pentru 1 student. 

 Directorului instituţiei, şcolii unde are loc practica – 0,5 ore pentru 1 student, 

pentru întreaga perioadă.  

 Directorului adjunct al instituţiei, şcolii unde are loc practica – 0,5 ore pentru 1 

student, pentru întreaga perioadă. 

Notă: În cazul desfășurării practicii în cadrul USC - se va planifica doar norma 

didactică pentru Conducătorul de la catedră. 

Practica de  de specialitate: 

 - pedagogică  

Practica de cercetare de  

licenţă (cercetare, 

documentare, redactare finală 

a tezei de licenţă) 

Conducătorului de la catedră – 0,5 ore pe săptămână pentru 1 student. 

Programe/specialități din alte domenii: SOCIAL-ECONOMICE, EXACTE ȘI INGINEREȘTI 

0400.1 

 

 

Administraţie Publică  
  

Practica de specialitate: 

- iniţiere 
 Conducătorului de la catedra sau de la întreprindere /organizaţie – 6 (șase) ore 

pentru ziua de lucru la o grupă de studenţi în cazul conducerii nemijlocite, 

zilnice a grupei la întreprindere /organizaţie sau în cazul desfășurării practicii 

în cadrul USC.  

Practica de specialitate: 

   - în producţie 
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 Conducătorului de la catedra (pentru controlul desfăşurării practicii) în cazul 

când stagiul NU este condus nemijlocit de acesta, ci de specialistul de la 

întreprindere/organizație – 0,5 ore pe săptămână pentru 1 student. 

 Specialistului-îndrumător de la întreprinderea, organizația, instituția unde are loc 

practica – 1 (una) oră pe săptămână pentru 1 student. 

 Conducătorului întreprinderii/organizaţiei – 1 (una) oră pentru 1 student, pentru 

întreaga perioadă. 

Practica de cercetare de  

licenţă (cercetare, 

documentare şi redactarea 

finală a  tezei de licenţă) 

Conducătorului de la catedră – 0,5 ore pe săptămână pentru 1 student 

0411.1 Contabilitate 

 

Practica de specialitate: 

  - de  iniţiere  
 Conducătorului de la catedra sau de la întreprindere /organizaţie – 6 (șase) ore 

pentru ziua de lucru la o grupă de studenţi în cazul conducerii nemijlocite, 

zilnice a grupei la întreprindere /organizaţie sau în cazul desfășurării practicii 

în cadrul USC.  

 Conducătorului de la catedra (pentru controlul desfăşurării practicii) în cazul 

când stagiul NU este condus nemijlocit de acesta, ci de specialistul de la 

întreprindere/organizație – 0,5 ore pe săptămână pentru 1 student. 

 Specialistului-îndrumător de la întreprinderea, organizația, instituția unde are loc 

practica – 1 (una) oră pentru 1 student pentru întreaga perioadă. 

 Conducătorului întreprinderii, organizației, instituţiei unde are loc practica – 1 

(una) oră pentru 1 student pentru întreaga perioadă. 

Practica de specialitate: 

- de producţie 

Practica de cercetare de  

licenţă (cercetare, 

documentare, redactare finală 

a tezei de licenţă) 

Conducătorului de la catedră – 0,5 ore pe săptămână pentru 1 student.  

0413.1 Business şi 

administrare 

 

Practica de specialitate: 

  - de  iniţiere  
 Conducătorului de la catedra sau de la întreprindere /organizaţie – 6 (șase) ore 

pentru ziua de lucru la o grupă de studenţi în cazul conducerii nemijlocite, 

zilnice a grupei la întreprindere /organizaţie sau în cazul desfășurării practicii 

în cadrul USC.  

 Conducătorului de la catedra (pentru controlul desfăşurării practicii) în cazul 

când stagiul NU este condus nemijlocit de acesta, ci de specialistul de la 

întreprindere/organizație – 0,5 ore pe săptămână pentru 1 student. 

 Specialistului-îndrumător de la întreprinderea, organizația, instituția unde are loc 

practica – 1 (una) oră pentru 1 student pentru întreaga perioadă. 

 Conducătorului întreprinderii, organizației, instituţiei unde are loc practica – 1 

(una) oră pentru 1 student pentru întreaga perioadă. 
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Practica de specialitate: 

- de producţie 
  

Practica de cercetare de  

licenţă (cercetare, 

documentare, redactare finală 

a tezei de licenţă) 

Conducătorului de la catedră – 0,5 ore pe săptămână pentru 1 student.  

0421.1 Drept 

 

Practica de specialitate I  Conducătorului de la catedra sau de la întreprindere /organizaţie – 6 (șase) ore 

pentru ziua de lucru la o grupă de studenţi în cazul conducerii nemijlocite, 

zilnice a grupei la întreprindere /organizaţie sau în cazul desfășurării practicii 

în cadrul USC.  

 Conducătorului de la catedra (pentru controlul desfăşurării practicii) în cazul 

când stagiul NU este condus nemijlocit de acesta, ci de specialistul de la 

întreprindere/organizație – 0,5 ore pe săptămână pentru 1 student. 

 Specialistului-îndrumător de la întreprinderea, organizația, instituția unde are loc 

practica – 1 (una) oră pe săptămână pentru 1 student. 

 Conducătorului întreprinderii/organizaţiei – 1 (una) oră pentru 1 student, pentru 

întreaga perioadă. 

  Practica de specialitate II  Conducătorului de la catedra (pentru controlul desfăşurării practicii) în cazul 

când stagiul NU este condus nemijlocit de acesta, ci de specialistul de la 

întreprindere/organizație – 0,5 ore pe săptămână pentru 1 student. 

 Specialistului-îndrumător de la întreprinderea, organizația, instituția unde are loc 

practica – 1 (una) oră pe săptămână pentru 1 student. 

 Conducătorului întreprinderii/organizaţiei – 1 (una) oră pentru 1 student, pentru 

întreaga perioadă. 

Practica de cercetare de  

licenţă (cercetare,  

documentare şi redactarea 

finală a  tezei de licenţă) 

Conducătorului de la catedră – 0,5 ore pe săptămână pentru 1 student 

0613.4 Informatica 

 

Practica de specialitate: 

- tehnologică 
 Conducătorului de la catedra sau de la întreprindere /organizaţie – 6 (șase) ore 

pentru ziua de lucru la o grupă de studenţi în cazul conducerii nemijlocite, 

zilnice a grupei la întreprindere /organizaţie sau în cazul desfășurării practicii 

în cadrul USC.  

 Conducătorului de la catedra (pentru controlul desfăşurării practicii) în cazul 

când stagiul NU este condus nemijlocit de acesta, ci de specialistul de la 

întreprindere/organizație – 0,5 ore pentru 1 student pe săptămână 

 Specialistului-îndrumător de la întreprinderea, organizația, instituția unde are loc 

practica – 1 (una) oră pe săptămână pentru fiecare student. 
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 Conducătorului întreprinderii/organizaţiei unde are loc practica – 1 (una) oră 

pentru 1 student, pentru întreaga perioadă. 

Practica de cercetare de  

licenţă (cercetare,  

documentare, redactare finală 

a tezei de licenţă) 

Conducătorului de la catedră – 0,5 ore pe săptămână pentru 1 student.  

0710.1 Inginerie şi 

Management în 

Industria Alimentară  

 

 

Practica de specialitate: 

- managerială   
 Conducătorului de la catedra sau de la întreprindere /organizaţie – 6 (șase) ore 

pentru ziua de lucru la o grupă de studenţi în cazul conducerii nemijlocite, 

zilnice a grupei la întreprindere /organizaţie sau în cazul desfășurării practicii 

în cadrul USC.  

 Conducătorului de la catedra (pentru controlul desfăşurării practicii) în cazul 

când stagiul NU este condus nemijlocit de acesta, ci de specialistul de la 

întreprindere/organizație – 0,5 ore pentru 1 student pe săptămână 

 Specialistului-îndrumător de la întreprinderea, organizația, instituția unde are loc 

practica – 1 (una) oră pe săptămână pentru fiecare student. 

 Conducătorului întreprinderii/organizaţiei – 1 (una) oră pentru 1 student, pentru 

întreaga perioadă. 

Practica de specializare: 

- tehnologică 

Practica de cercetare și 

proiectare de 

licenţă(cercetare, 

documentare, redactare finală 

a tezei/proiectului) 

 

Conducătorului de la catedră – 0,5 ore pe săptămână pentru 1 student. 

0710.1 Inginerie şi 

Management în 

Construcția de Mașini  

 

 

Practica de specialitate: 

- managerială   
 Conducătorului de la catedra sau de la întreprindere /organizaţie – 6 (șase) ore 

pentru ziua de lucru la o grupă de studenţi în cazul conducerii nemijlocite, 

zilnice a grupei la întreprindere /organizaţie sau în cazul desfășurării practicii 

în cadrul USC.  

 Conducătorului de la catedra (pentru controlul desfăşurării practicii) în cazul 

când stagiul NU este condus nemijlocit de acesta, ci de specialistul de la 

întreprindere/organizație – 0,5 ore pentru 1 student pe săptămână 

 Specialistului-îndrumător de la întreprinderea, organizația, instituția unde are loc 

practica – 1 (una) oră pe săptămână pentru fiecare student. 

 Conducătorului întreprinderii/organizaţiei – 1 (una) oră pentru 1 student, pentru 

întreaga perioadă. 

Practica de specializare: 

- tehnologică 
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Practica de cercetare și 

proiectare de 

licenţă(cercetare, 

documentare, redactare finală 

a tezei/proiectului) 

 

 

 Conducătorului de la catedră – 0,5 ore pe săptămână pentru 1 student.  

ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ 

Programe/specialități din domeniul 011. ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI 

0114.8 Limba şi literatura 

română  

Practica de specialitate: 

- de  iniţiere 

(psihopedagogică) 

Conducătorului de la catedră – 0,5 ore pentru 1 student, pentru  întreaga perioadă. 

Practica de specialitate: 

- pedagogică I (didactică) 

- pedagogică II (metodică) 

Conducătorului de la catedră – 1 (una) oră pentru 1 student, pentru  întreaga 

perioadă. 

Practica de licenţă (de 

cercetare, documentare şi 

redactarea finală a  tezei de 

licenţă) 

Conducătorului de la catedră – 0,5 ore pe săptămână pentru 1 student. 

0114.11/ 

0114.15 
Istorie şi educație 

civică 

Practica de specialitate: 

- de  iniţiere 
Conducătorului de la catedră – 0,5 ore pentru 1 student, pentru  întreaga perioadă. 

Practica de specialitate: 

- Pedagogică I 

- Pedagogică II 

 

Conducătorului de la catedră – 1 (una) oră pentru 1 student, pentru  întreaga 

perioadă. 

Practica de cercetare de  

licenţă (cercetare, 

documentare şi redactarea 

finală a  tezei de licenţă)  

Conducătorului de la catedră – 0,5 ore pe săptămână pentru 1 student. 

0114.11 Istorie Practica de specialitate: 

- de  iniţiere 
Conducătorului de la catedră – 0,5 ore pentru 1 student, pentru  întreaga perioadă. 

Practica de specialitate: 

- Pedagogică I 

- Pedagogică II 

 

Conducătorului de la catedră – 1 (una) oră pentru 1 student, pentru  întreaga 

perioadă. 

Practica de cercetare de  

licenţă (cercetare, 

documentare şi redactarea 

finală a  tezei de licenţă)  

Conducătorului de la catedră – 0,5 ore pe săptămână pentru 1 student. 
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0113.1/ 

0112.1 
Pedagogie în 

Învăţământul primar 

şi Pedagogie preșcolară 

Practica de  de specialitate: 

 - iniţiere (debutul şcolar, cu 

realizarea în prima săptămână 

a anului școlar la instituția 

preșcolară/școală) 

Conducătorului de la catedră – 0,5 ore pentru 1 student, pentru  întreaga perioadă. 

Practica de  de specialitate: 

 - pedagogică I 

 La instituția preșcolară 

 La instituția de 

învățământ primar 

 
Conducătorului de la catedră – 1 (una) oră pentru 1 student, pentru  întreaga 

perioadă. 
Practica de  de specialitate: 

 - pedagogică  II 

 La instituția preșcolară 

La instituția de învățământ 

primar 

Practica de cercetare de  

licenţă (cercetare, 

documentare, redactare finală 

a tezei de licenţă) 

Conducătorului de la catedră – 0,5 ore pe săptămână pentru 1 student. 

0111.3/ 

0111.2 
Psihopedagogie şi 

Pedagogie socială 

Practica de  de specialitate: 

 - iniţiere Conducătorului de la catedră – 0,5 ore pentru 1 student, pentru  întreaga perioadă. 

Practica de  de specialitate: 

 - psihologică Conducătorului de la catedră - 1 (una) oră pentru 1 student, pentru  întreaga 

perioadă.  Practica de  de specialitate: 

 - pedagogică  

Practica de cercetare de  

licenţă (cercetare, 

documentare, redactare finală 

a tezei de licenţă) 

Conducătorului de la catedră – 0,5 ore pe săptămână pentru 1 student. 

Programe/specialități din alte domenii: SOCIAL-ECONOMICE, EXACTE ȘI INGINEREȘTI 

0400.1 Administraţie Publică  Practica de cercetare de  

licenţă (cercetare,  

documentare şi redactarea 

finală a  tezei de licenţă) 

Conducătorului de la catedră – 0,5 ore pe săptămână pentru 1 student. 

0411.1 Contabilitate Practica de cercetare de  Conducătorului de la catedră – 0,5 ore pe săptămână pentru 1 student. 
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licenţă (cercetare,  

documentare şi redactarea 

finală a  tezei de licenţă) 

0413.1 Business şi 

administrare 

Practica de cercetare de  

licenţă (cercetare,  

documentare şi redactarea 

finală a  tezei de licenţă) 

Conducătorului de la catedră – 0,5 ore pe săptămână pentru 1 student. 

0421.1 Drept Practica de cercetare de  

licenţă (cercetare,  

documentare şi redactarea 

finală a  tezei de licenţă) 

Conducătorului de la catedră – 0,5 ore pe săptămână pentru 1 student. 
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Anexa nr. 4 

la Regulamentul cu privire la normarea activităţii ştiinţifico-didactice 

la ciclurile de învățământ superior I - licență, și  II – master 

(Modificată prin Hotărârea Senatului USC din 14.09.2016, proces verbal. nr. 02 

Modificată prin Hotărârea Senatului USC din 02.11.2017, proces verbal. nr. 03 

Modificată prin Hotărârea Senatului USC din 28.08.2018, proces verbal. nr. 01) 

 

Normativele de calculare a volumului activităţilor metodice, de cercetare şi transfer tehnologic 

 

(se indică în ore astronomice – 60 minute) 

 

Nr. 

crt 
Tipul activităţii Normarea muncii Note 

Activități metodice 

1.  Pregătirea către cursuri, 

lecţii practice, seminare şi 

lucrări de laborator 

a) pentru persoanele – titulari 

de curs de pînă la 5 ani - însă nu 

mai mult de 150 ore pe an, 

inclusiv: 

 prelegeri – 2 ore pentru o 

oră didactică  

 lecţii practice (seminare), 

lucrări de laborator – 1 oră 

pentru o oră didactică 

b) pentru persoanele – titulari 

de curs mai mult de 5 ani - însă 

nu mai mult de 100 ore pe an, 

inclusiv: 

 prelegeri – 1,5 ore pentru o 

oră didactică  

 lecţii practice (seminarii), 

lucrări de laborator – 1 oră 

pentru o oră didactică 
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2.  Elaborarea: 

 planurilor de învăţămînt 

 curricula disciplinare 

 50 ore pentru 1 plan - pentru 

șeful de catedra/departament și 

directorul de program de 

studii conform art. 91 alin.(3) 

lit. (f) din Carta USC  

 50 ore pentru 1 curriculum 

Este planificată în normă în baza deciziei catedrei/departametnului. 

Șeful catedrei/ departamentului poate fi director la cel mult 1 (un) 

program. 

Realizarea se adeverește prin aprobarea planului/curriculumului de 

către Consiliul facultății (se indică nr. și data procesului verbal) și 

stocarea/depozitarea la catedra/departamentul de profil și documentația 

facultății  

3.  Elaborarea unui ciclu de 

materiale didactice 

(placarde, diagrame, 

prezentări digitale (power-

point etc.), fragmente de 

film, video etc.) 

5 ore pentru 1 temă din 

curriculum, însă nu mai mult de 

100 ore pe an 

Este planificată în normă în baza demersului 

catedrei/departamentului aprobat de Consiliul facultății.  

Realizarea se adeverește prin aprobarea ciclului de  materiale 

didactice de către Consiliul facultății (se indică nr. și data procesului 

verbal) și stocarea/depozitarea la catedra/departamentul de profil, și pe 

platforma digitală (după caz)  

4.  Elaborarea cursurilor 

digitale interactive sau a 

cursurilor cu utilizarea unor 

metode interactive, 

inovaționale de predare și 

evaluare (E-learning/ 

MOODLE, Open Learning, 

Open Classroom, Problem-

Based Learning etc.)   

20 ore pentru un credit de studii Este planificată în normă în baza demersului 

catedrei/departamentului aprobat de Consiliul facultății.  

 

Realizarea se adeverește prin aprobarea cursului digital sau 

interactiv/planului/curriculumului de către Consiliul facultății (se indică 

nr. și data procesului verbal) și stocarea/depozitarea la 

catedra/departamentul de profil, și pe platforma digitală (după caz) 

5.  Elaborarea şi montarea unei 

lucrări noi de laborator sau 

modernizarea unei lucrări în 

acţiune 

 100 ore pentru o lucrare cu 

caracter de cercetare; 

 40 ore pentru o lucrare cu 

caracter instructiv 

 

Este planificată în normă în baza demersului 

catedrei/departamentului aprobat de Consiliul facultății. 

Realizarea se adeverește prin aprobarea de către Consiliul facultății 

(se indică nr. și data procesului verbal) și stocarea/depozitarea la 

catedra/departamentul de profil/laborator. 

6.  Elaborarea probelor pentru 

examenul de promovare 
 6 ore pentru o variantă la 

proba scrisă; 

 6 ore pentru un set la proba 

orală 

Este planificată în normă în baza demersului catedrei/departamentului 

aprobat de Consiliul facultății. 

 

Realizarea se adeverește prin aprobarea de către Consiliul facultății (se 

indică nr. și data procesului verbal) și stocarea/depozitarea la 

catedra/departamentul de profil/laborator. 

 

7.  Elaborarea testelor pentru 

realizarea evaluărilor 

curente la o disciplină. 

 

10 ore pentru un test 
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8.  Întocmirea probelor pentru 

examenul de licenţă 
 50 ore pentru un set la proba 

orală 

 20 ore pentru o variantă la 

proba scrisă 

Pachetul obligatoriu va conține: 

- Setul de teste; 

- Baremul 

- Cerințele pentru notare 

9.  Elaborarea lucrărilor 

metodice (textelor de 

prelegeri, culegerilor de 

probleme şi exerciţii, a 

lucrărilor didactico-

metodice 

 120 ore pentru 1 (una) coală 

de autor - pentru manual, 

compendii, note/ suport de 

curs,  

 100 ore pentru 1 (una) coală 

de autor - pentru ghiduri, 

culegeri de probleme şi 

exerciţii. 

 

 

Publicațiile cu un volum mai mare de 

norma satbilită se cuantifică doar în 

anul de raportare. 

 

Pentru publicațiile USC este obligatorie 

expertizarea antiplagiat. 

 

Se planifică în normă în baza demersului 

catedrei/departamentului aprobat de 

Consiliul facultății. 

 

Realizarea se adeverește prin prezentarea 

publicației tipărite sau electronice: 

 înregistrate de Camera națională a 

Cărții (ISBN, ISSN); 

 conform cerințelor stabilite în 

Regulamentul privind publicaţiile 

ştiinţifice şi ştiinţifico-metodice, 

aprobat de Consiliul Naţional pentru 

Acreditare şi Atestare prin Hotărârea 

nr. AT-8/1-2 pentru aprobarea 

Regulamentului privind publicaţiile 

ştiinţifice şi ştiinţifico-metodice 

(Proces-verbal nr.8 din 23 decembrie 

2010) și Regulamentul de funcționare a 

sistemului ISBN în Republica Moldova, 

aprobat prin Ordinul Ministerului 

Culturii al Republicii Moldova nr. 79  

din 5 mai 2015;  

    sau 

 

În cazul elaborării în grup 

– se împarte la numărul de 

coautori sau proporțional 

volumului de lucru realizat 

de coautor. 

 

O coală de autor este 

unitatea de măsură 

editorială egală cu 40000 

de semne tipografice, 

inclusiv spațiile dintre ele, 

sau cu 3000 cm2 de desen. 
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 acceptarea materialelor de către 

Consiliul facultății și aprobarea de către 

Comisia metodico-științifică (se indică nr. 

și data procesului verbal) spre publicare 

(se referă doar la publicațiile USC).  

10.  Recenzarea suporturilor de 

curs, a lucrărilor didactico-

metodice  

 

 

pentru fiecare coală de autor: 

 8 ore pentru compendii 

(cicluri) de prelegeri 

 6 ore pentru culegeri de 

probleme şi exerciţii, lucrări 

didactico-metodice 

Realizarea se adeverește prin prezentarea 

copiei recenziei, confirmată de editorul 

publicației 

 

11.  Participare în activitatea de 

ghidare în carieră privind 

admiterea la studii 

50 ore pe an Realizarea se adeverește prin prezentarea copiei recenziei, confirmată de 

editorul publicației 

12.  Activitatea în comisii 

universitare și de profil 

 

 Comisia Metodico-Științifică 

a USC - 70 ore pe an 

 Comisia de etică a  USC– 60 

ore pe an  

 Comisii de evaluare a 

calității – 50 ore pe an 

 Comisii de evaluare și 

expertizare – 30 ore pe an 

 

 

 

 

 

Realizarea se adeverește prin: 

 prosecele verbale  

 fișele de evidențăa prezenței 

13.  Participarea la şedinţele 

catedrei/departamentului, 

consiliului facultăţii, 

Senatului  

 ședinţele 

catedrei/departamentului – 

20 de ore/an,  

 ședinţele Consiliul facultăţii 

– 30 de ore/an,  

 ședinţele Senatului – 40 de 

ore/an 

14.  Pregătirea şi desfăşurarea 

competiţiilor sportive 

universitare 

10 ore pntru o activitate, dar nu 

mai mult de 70 ore pe an 
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15.  Activitatea în calitate de 

director de program de 

studii  

70 ore pe an  Se numește de șeful catedrei/departamentului conform art. 91 alin.(3) 

lit. (e) din Carta USC. Șeful catedrei/departamentului poate fi 

director la cel mult 1 (un) program. 

Se adeverește prin: 

 Extrasul din procesul verbal al Catedrei / Departamentului 

16.  Participarea în proiecte de 

dezvoltare a capacităților 

instituționale, metodice, 

dezvoltare curriculară, 

promovare și perfecționare a 

calității, finanțate din 

programe/fonduri naționale 

și internaționale (cu excepția 

proiectelor de mobilitate 

academică) 

 50 ore - pentru fiecare 

proiect programe/fonduri 

naționale ale Republicii 

Moldova 

 100 ore - pentru fiecare 

proiect  finanțat din 

programe/fonduri  

internaționale 
 

Se vor planifica în baza și la prezentarea Contractului de implementare a 

proiectului, cu indicarea concretă a persoanei vizate în calitate de 

executant. Contractul (în copie) se prezintă și se păstrează la 

Departamentul/catedra la care este afiliat cadrul științifico-didacic/ 

didactic. 

 

În cazul când volumul de muncă stabilit în contractul de realizare a 

proiectului depășește limitele stabilite – volumul activităților de 

cercetare și transfer tehnologic poate fi compensat și din contul orelor 

didactice, conform art. 16 din  Regulament 

 

Se cuantifică în baza raportului de executare a lucrărilor, aprobat de 

Conducătorul proiectului. Raportul (în copie) se prezintă și se păstrează 

la Departament/catedră la care este afiliat cadrul științifico-didacic/ 

didactic. 

17.  Participarea în stagii de 

formare /perfecționare 

profesională, inclusiv în 

cadrul proiectelor de 

mobilitate academică 

 4 ore pe zi – pentru stagiile 

cu durata mai mică de una 

săptămână 

 20 ore pentru una săptămână 

(5 zile lucrătoare) - pentru 

stagiile cu durata mai mare 

de una săptămână 

Se planifică în baza Planului anual de dezvoltare a resurselor umane al 

Departamentului/catedrei, avizat de către șeful departamentului/ 

catedrei, decanul facultății și prorectorul pe activitate didactică, calitate 

și parteneriate de formare profesională  

 

Se cuantifică în baza certificatelor de absolvire a stagiilor, eliberate de 

instituția organizatoare 

18.  Alte activităţi cu caracter 

educativ 

6 ore pentru fiecare activitate 

planificată 

 

Activității științifice și de transfer tehnologic 

19.  Monografii, capitole în 

monografii comune, tratate 

de specialitate publicate la 

500 ore pentru o coală de autor 

 
 

Publicațiile cu un volum mai mare de 

norma satbilită se cuantifică doar în 
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edituri în străinătate (cu 

ISBN) 
anul de raportare. 
 

Pentru publicațiile USC este obligatorie 

expertizarea antiplagiat. 

 

Realizarea se adeverește prin prezentarea 

publicației tipărite sau electronice: 

 înregistrate de Camera națională a Cărții 

(ISBN, ISSN); 

 conform cerințelor stabilite în 

Regulamentul privind publicaţiile 

ştiinţifice şi ştiinţifico-metodice, aprobat 

de Consiliul Naţional pentru Acreditare şi 

Atestare prin Hotărârea nr. AT-8/1-2 

pentru aprobarea Regulamentului privind 

publicaţiile ştiinţifice şi ştiinţifico-

metodice (Proces-verbal nr.8 din 23 

decembrie 2010) și Regulamentul de 

funcționare a sistemului ISBN în 

Republica Moldova, aprobat prin Ordinul 

Ministerului Culturii al Republicii 

Moldova nr. 79  din 5 mai 2015. 

 (Anexa nr.2 la Ordinul Ministerului 

Culturii nr. 79  din 5 mai 2015);  

    sau 

 acceptarea materialelor de către 

Consiliul facultății  și aprobarea de către 

Comisia metodico-științifică (se indică nr. 

și data procesului verbal) spre publicare 

(se referă doar la publicațiile USC).  

 

 

În cazul elaborării în grup 

– se împarte la numărul de 

coautori sau proporțional 

volumului de lucru realizat 

de coautor. 

 

 

 

O coală de autor este 

unitatea de măsură 

editorială egală cu 40000 

de semne tipografice, 

inclusiv spațiile dintre ele, 

sau cu 3000 cm2 de desen. 

 

 

 

Monografii, capitole în 

monografii comune, tratate 

de specialitate publicate la 

edituri în edituri naţionale 

recunoscute (cu ISBN) 

350 ore pentru o coală de autor 

 

Articole, studii publicate în 

reviste şi culegeri ştiinţifice 

internaţionale 

 300 ore pentru o coală de 

autor  

 350 ore pentru o coală de 

autor – în reviste ISI ( cu 

impact)  

Articole, studii publicate în 

reviste şi culegeri ştiinţifice 

naţionale 

250 ore pentru o coală de autor 

 

Articole, studii publicate în 

reviste şi culegeri ştiinţifice 

editate de USC 

300 ore pentru o coală de autor 

 

20.  Redactarea şi recenzarea 

manualelor, materialelor 

didactice, articolelor 

ştiinţifice şi referatelor  

 

80 ore pentru o coală de autor 

 

21.  Brevetarea rezultatelor 

cercetării  

24ore pentru o coală de autor 

 

Realizarea se adeverește prin:  

 prezentarea brevetului 

 actului de confirmare a impactului 
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22.  Tehnologie avansată 

elaborată şi confirmată 

documentar  

250 ore pentru o coală de autor 

 

Realizarea se adeverește prin:  

 prezentarea actului de implementare 

23.  Redactarea tezei de 

doctor/doctor habilitat  la 

etapa de finalizare  a 

stagiului/studiilor 

100 ore – pentru teza de doctor 

200 ore – pentru teza de doctor 

habilitat 

 

Se vor planifica/cuantifica doar una singură dată, pentru întraga 

perioadă de presusțineri și sisțineri (catedra/secția, seminar științific, 

consiliu științific). 

24.  Obținerea titlului științific 100 ore – doctor în științe 

200 ore – doctor habilitat în 

științe 

Se cuantifică doar în anul obținerii titlului, în baza diplomei  

25.  Conducerea societăţilor 

ştiinţifice studenţeşti, 

birourilor de construcţie, 

cercurilor, studiourilor etc. 

100 ore pe an  

 

Se planifică în normă în baza deciziei Consiliului de Administrație și 

ordinul rectorului. 

26.  Activitatea în colegiile de 

redacţie a revistelor şi 

culegerilor ştiinţifice ale 

USC 

 Redactor șef - 100 ore pe an 

 Responsabilul de ediție/ 

președinte al comitetului 

științific – 80 ore pe an 

 Membrul colegiului de 

redacție/comitetului științific 

– 60 ore pe an 

 

27.  Activitatea în cadrul 

comisiilor de experţi ale 

CNAA, consiliilor şi 

comisiilor de experţi ale 

ministerelor, Guvernului, 

Parlamentului 

nu mai mult  de 100 ore pe an, 

inclusiv: 

 expert al CNAA - 100 ore pe 

an 

 expert al ministerelor, 

Guvernului, Parlamentului - 

50 ore pe an 

 expert proiecte internaționale 

de modernizare a 

învațamînitului - 50 ore pe an 

Se cuantifică în baza acelor justificative, emise de autoritatea vizată 

28.  Activitatea în cadrul 

seminarelor științifice de 

profil și Consiliilor 

 Recenzentului din cadrul 

Seminarului științific de 

Se cuantifică în baza acelor justificative, emise de autoritatea vizată 
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Științifice specializate profil: 

 – 15 ore pentru una teză de 

doctor 

- 30 ore pentru una teză de 

doctor habilitat 

 Membrului sau 

Recenzentului din cadrul 

Consiliului Științific 

Specializat: 

 – 25 ore pentru una teză de 

doctor 

- 50 ore pentru una teză de 

doctor habilitat 

29.  Avizarea proiectelor de acte 

normative, hotărîri de 

Guvern, ale CSJ, colegiile 

ministerelor de resort etc. 

50 ore pentru fiecare act 

normativ, dar nu mai mult de 

150 ore pe an 

 

Se cuantifică în baza acelor justificative, emise de autoritatea vizată 

30.  Participarea la simpozioane, 

conferinţe, congrese 

ştiinţifice naționale / 

internaţionale 

 4 ore pentru o participare în 

localitatea de reședină a 

USC (or. Cahul) 

 8 ore pentru o participare în 

alte localități din 

Republica Moldova 

 prin decizia Consiliului de 

Administrație – pînă la 20 

ore pentru o participare 

peste hotarele R.M. 

Se planifică în normă în baza invitației oficiale a organizatorilor și 

acceptului catedrei/departamentului, aprobat de Consiliul facultății  

 

Realizarea se adeverește prin:  

 Invitația oficială a organizatorilor și acceptului 

catedrei/departamentului, aprobat de Consiliul facultății 

 Programul conferinței cu indicarea numelui, prenumelui 

participantului și temei comunicării, și/sau certificatul de 

participare 
 

Activităţile neconforme direcţiilor de cercetare ale Universității, precum 

şi rezultatele recunoscute necalitative de către catedră/ departament sau 

de Consiliul facultății nu se cuantifică 

 

31.  Organizarea de conferințe, 

simpozioane, congrese, 

organizate în domeniul de 

nu mai mult  de 100 ore pe an, 

inclusiv: 

 20 ore – pentru una 

Se planifică în normă în baza deciziei Consiliului de Administrație și 

ordinul rectorului. 
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specialitate sau în domenii 

conexe 

conferință etc. la nivel de 

facultate  

 40 ore – pentru una 

conferință etc. universitară/ 

interuniversitară de nivel 

național 

 60 ore – pentru una 

conferință etc. universitară/ 

interuniversitară de nivel 

inernațional 

32.  Înființarea, amenajarea și 

modernizarea laboratoarelor, 

centrelor de excelență 

(cercetare), muzeelor 

universitare, centrelor 

culturale etc. 

50 ore – penru una activitate, dar 

nu mai mult de 100 ore pe an 

 

Se planifică în normă în baza deciziei Consiliului de Administrație și 

ordinul rectorului. 

33.  Organizarea de schimburi 

academice între diferite 

universități din țară și 

străinătate 

50 ore – penru una activitate, dar 

nu mai mult de 100 ore pe an 

 

Se planifică în normă în baza deciziei Consiliului de Administrație și 

ordinul rectorului. 

34.  Ghidarea studenților în 

elaborarea și publicarea 

articolelor științifice 

60 ore – pentru o coală de autor Se vor recunoaște doar materialele elaborate ce corespund cerințelor față 

de articolele științifice, vor trece expertiza anti-plagiat și  vor fi publicate 

în culegerea „Materiale științifice ale studenților USC” 

35.  Participarea în proiecte de 

cercetare, finanțate din 

programe/fonduri naționale 

și internaționale 

100 ore - pentru fiecare proiect 

de cercetare la care se participă,  

finanțat din programe/fonduri 

naționale ale Republicii 

Moldova 

300 ore - pentru fiecare proiect 

de cercetare la care se participă,  

finanțat din programe/fonduri  

internaționale 

 

Se vor planifica în baza și la prezentarea Contractului de implementare a 

proiectului, cu indicarea concretă a persoanei vizate în calitate de 

executant. Contractul (în copie) se prezintă și se păstrează la 

Departamentul/catedra la care este afiliat cadrul științifico-didacic/ 

didactic. 

 

În cazul când volumul de muncă stabilit în contractul de realizare a 

proiectului depășește limitele stabilite – volumul activităților de 

cercetare și transfer tehnologic poate fi compensat și din contul orelor 

didactice, conform art. 16 din  Regulament 

 



42 

 

Se cuantifică în baza raportului de executare a lucrărilor aprobat de 

Conducătorul proiectului. Raportul (în copie) se prezintă și se păstrează 

la Departament/catedră la care este afiliat cadrul științifico-didacic/ 

didactic. 
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Anexa nr. 5 

la Regulamentul cu privire la normarea activităţii ştiinţifico-didactice 

la ciclurile de învățământ superior I - licență, și  II – master 

 

 

PUBLICAȚIILE. CARACTERISTICI DEFINITORII. 

(din Regulamentul privind publicaţiile ştiinţifice şi ştiinţifico-metodice, 

aprobat de Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare prin Hotărârea nr. AT-8/1-2 pentru 

aprobarea Regulamentului privind publicaţiile ştiinţifice şi ştiinţifico-metodice (Proces-verbal nr.8 

din 23 decembrie 2010) 

 

 

I. Tipuri de lucrări științifice 

 

1. Monografia este o lucrare ştiinţifică, un studiu ştiinţific amplu asupra unui subiect din domeniul 

ştiinţei, tehnicii, artei, sportului, tratat amănunţit, complet şi multilateral, din toate punctele de vedere. 

(a) Monografia este, de regulă, o lucrare ştiinţifică a unui singur autor. Dacă acest tip de lucrare 

ştiinţifică este elaborată de un colectiv de autori, ea se numeşte monografie colectivă. Numărul 

rezonabil de coautori la o monografie este până la 5 persoane, fiecăreia revenindu-i cel puţin 2 coli de 

autor. Coala de autor este unitatea de măsură editorială egală cu 40000 de semne tipografice, inclusiv 

spațiile dintre ele, sau cu 3000 cm2 de desen. 

(b) Monografia are un caracter teoretic sau teoretico-aplicativ bine proiectat şi însumează nu 

mai puţin de 80-100 pagini. Subiectul monografiei trebuie să fie unul puţin abordat, abordat unilateral 

de către cercetători sau chiar unul ambiguu. Alegerea subiectului se face în baza unei documentări 

temeinice.  

(c) Ca structură, monografia înglobează pagina de acreditare editorială, recomandarea spre 

publicare, colegiul de redacţie, sumarul, nota de introducere a autorului, conţinutul de bază, glosare 

explicative (la necesitate), anexe (la necesitate), referinţele bibliografice.  

(d) Conţinutul de bază al monografiei este structurat în părţi, capitole, paragrafe şi subparagrafe 

şi înglobează 2 componente de bază: compartimentul analitic, retrospectiv, sintetic care formează 10-

15 % din conţinutul de bază al monografiei şi compartimentul interpretativ, creativ, original în care 

este expusă viziunea autorului (autorilor) asupra subiectului abordat.  

(e) În cadrul procesului de atestare ştiinţifică monografia trebuie să aibă aprobarea unei structuri 

de cercetare ştiinţifică, să fie recenzată de 2-3 specialişti de înaltă calificare în domeniu şi să fie în 

concordanţă cu tema tezei de doctorat.  

 

2. Articolul ştiinţific este o lucrare ştiinţifică publicată într-o revistă ştiinţifică, care prezintă reflecţii 

personale asupra unui subiect, promovând atât idei ale cercetătorilor în domeniu, cât şi experienţa 

proprie.  

(a) Ideile expuse în articolul ştiinţific trebuie să aibă un înalt nivel de generalizare, să conţină 

rezultate originale, neabordate anterior, cu menţionarea oportunităţii studierii problemei respective;  

(b) Articolul ştiinţific poate avea unul sau mai mulţi autori, fiind indicată clar contribuţia 

fiecăruia în coli de autor;  

(c) Articolul ştiinţific este asigurat de o listă bibliografică care se plasează la sfârşit, făcându-se 

referinţele necesare în conţinutul articolului; 

(d) Volumul articolului ştiinţific variază între 5-10 pagini. Nu se recomandă ca un articol de 

volum mic sau mediu să aibă mai mulţi coautori, deoarece aportul lor la elaborarea lucrării poate fi 

contestat.  
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3. Articolul de sinteză prezintă un şir de contribuţii substanţiale în domeniu, abordând critic şi 

comparativ lucrările autorilor la temă, având un text, de regulă, voluminos (circa 2,5 coli de autor) şi 

o bibliografie bogată (circa 60 surse bibliografice). În asemenea articole se descriu rezultatele obţinute 

în domeniu prin utilizarea unui instrumentar analitic amplu, care permite evidenţierea aspectelor 

pozitive şi problematice ale lucrărilor analizate. Acest tip de articole științifice au rolul de a sensibiliza 

comunitatea asupra unui subiect actual, de multe ori controversat, prin lectura unei singure publicaţii, 

fără ca să aibă nevoie să studieze şi alte surse la temă.  

 

4. Articolul de fond este un articol care exprimă punctul de vedere al redacţiei unei publicaţii 

periodice (reviste ştiinţifice) asupra unei probleme ştiinţifice importante, de actualitate.  

 

5. Componentele structurale ale unui articol ştiinţific sunt, de obicei, următoarele:  

• Titlul  

• Rezumatul (cel puţin în două limbi)  

• Cuvintele-cheie 

• Expunerea conţinutului de bază  

• Rezultatele şi interpretarea lor  

• Concluzii  

• Bibliografia (referinţele bibliografice, referinţe Webgrafice)  

(a) Rezumatul unui articol ştiinţific este un text scurt despre conţinutul articolului, oferind 

informaţii despre studiu şi servind la indexare. Un rezumat bun este suficient de cuprinzător, este 

exact, redactat cu atenţie deosebită, nu include informaţii care nu se regăsesc în text. Se scrie cu 

claritate, la diateza activă, la timpul prezent (timpul trecut se utilizează numai la descrierea modului 

de manipulare a variabilelor). Rezumatul unui articol ştiinţific conţine în jurul la 75-100 cuvinte sau 

20 de rînduri. 

(b) Conţinutul de bază al unui articol este prezentat astfel, ca să se evidenţieze partea 

introductivă, retrospectivă, interpretativ-creativă. 

(c) Concluziile articolului expun esenţa subiectului abordat, aplicabilitatea rezultatelor şi 

deschiderile de perspectivă în domeniul vizat.  

 

6. Manifestările ştiinţifice au o funcţie de aprobare, valorificare a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice 

şi a cercetătorului însuşi.  

(a) Comunicarea la foruri ştiinţifice, inclusiv internaţionale (conferinţe, simpozioane, 

congrese, consfătuiri, seminarii ştiinţifice, colocvii etc.), este o lucrare ştiinţifică, ce prezintă, într-un 

cerc de specialişti, contribuţia personală într-o problemă ştiinţifică; o expunere făcută în public asupra 

unei teme din domeniul ştiinţei, cu intenţia de a informa, care este publicată (ulterior sau anticipat) în 

formă scrisă.  

(b) Comunicarea ştiinţifică este un raport compact, complex, esenţial privind principalele 

rezultate (intermediare sau finale) ale unei cercetări ştiinţifice a unei probleme. Comunicarea 

ştiinţifică se prezintă în 3-5 pagini, în textul comunicării fiind desemnate: contribuţia la tema cercetată, 

noutatea şi valoarea cercetării, aplicabilitatea ei. Textul se redactează concis, în fraze şi propoziţii 

scurte, la obiect, în mod explicit, în termeni simpli.  

(c) Tezele comunicărilor la manifestările ştiinţifice au un caracter mai limitat, restrictiv, 

sintetic, dând o idee generală asupra conţinutului, exprimând esenţialul într-un număr mic de cuvinte. 

(d) Volumul tezelor unei comunicări este de la 1 la 6 pagini. 

(e) Tezele unei comunicări au un caracter descriptiv, sumativ şi conclusiv, prezentându-se ca un 

text coeziv, logic, coerent, finisat în aspectul formei, conţinutului şi intenţiei.  

(f) Spre deosebire de comunicări, tezele nu înglobează citate din lucrările ştiinţifice.  
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II. Tipuri de lucrări științifico-metodice/metodice 

 

7. Manualul este o lucrare cu caracter didactic, cuprinzând noţiunile fundamentale dintr-un anumit 

domeniu teoretic sau practic, este o carte ce conţine:  

(a) Elementele fundamentale ale unei ştiinţe (discipline), utilizată, de obicei, în sistemul de 

învăţământ;  

(b) Informaţii, noţiuni de bază despre o anumită disciplină;  

(c) Totalitatea procedeelor utilizate în învăţarea fundamentelor disciplinei respective;  

(d) Reguli de învăţare.  

 

8. Ghidul este o carte sau o broşură ce conţine informaţii, indicaţii de orientare într-un proces, întro 

activitate, într-o acţiune. Ghidul (recomandările, indicaţiile) metodic /metodologic tratează probleme 

de metodică sau de metodologie (în accepţiunea expusă anterior). 

(a) Conţinutul de bază al ghidului este repartizat în părţi, capitole, paragrafe, subparagrafe, 

înglobând şi diverse note explicative, indicaţii, probe, imagini etc., fiind scris într-un limbaj accesibil, 

corect ştiinţific.  

(b) Alegerea subiectului ghidului metodologic se face în funcţie de necesităţile depistate printr-

un sondaj şi, de asemenea, în funcţie de interesele investigaţionale ale autorului (autorilor). 

 

9. Broşura metodică (metodologică) este o lucrare tipărită în formă de carte, de dimensiuni nu prea 

mari (circa 50 de pagini), legată în copertă moale, care are un rol informativ, abordând metode şi 

metodologii de predare/învăţare /evaluare.  

 

10. Un curs universitar este o expunere clară, sistematică de idei şi fapte concrete, organizate în 

sistem de conţinut, cu o tematică precisă. Un curs universitar este un fenomen intelectual, care se 

remarcă prin corectitudinea expunerii, prin noutate, prin bogăţia de informaţii. Cursul universitar se 

axează pe două aspecte principale: descoperirea şi însuşirea de cunoştinţe ştiinţifice şi de valori 

culturale, iar la baza formării stă conştiinţa intelectuală, având ca reper respectul valorilor ştiinţifice 

şi culturale ale celor care învaţă.  

 

11. Note (suport) de curs este o lucrare metodică de proiectare a unor unităţi de învăţare şi a activităţii 

didactice (de formare), prezentînd componentele principale ale procesului educaţional într-o 

succesiune logică de conţinut şi metodologie. Elementele componente ale demersului educaţional se 

constituie din: tema abordată; preliminarii (se descrie domeniul, actualitatea şi raţionalitatea temei); 

scopul activităţii instructive /formative; obiective şi finalităţi de referinţă ale activităţii; strategii 

/tehnologii /metodologia aplicate; unităţile de conţinut stimulatoare şi activităţile practice (sarcini, 

probe, exerciţii, ce încurajează reflexiv, flexibil, imaginativ, creativ subiectul care învaţă); modalităţi 

de evaluare.  

 

12. Cursul de lecţii este o lucrare ştiinţifico-metodică în care sunt expuse fundamentele unei 

discipline conturate în direcţiile şi deschiderile de cercetare. Cursul de lecţii se scrie într-un limbaj 

ştiinţific, accesibil, corect, conţine un succint compartiment teoretic şi unul aplicativ, original, 

proiectat asupra subiectelor abordate, propunându-se o nouă interpretare a lor. Volumul unui curs de 

lecţii este în limita de 50-150 pagini şi mai mult. Fiecare componentă a cursului de lecţii înglobează 

exerciţii, probe, teste ce ajută la înţelegerea şi asimilarea mai facilă a materialului expus.  

 

13. Dicţionarele (glosarele) metodice /metodologice sunt lucrări de referinţa cu caracter 

lexicographic, care codifică lexicul metodic /metodologic al unei discipline, aşezate, de obicei, în 

ordine alfabetică, definite succint sau explicate pe scurt în aceeaşi limbă sau traduse în una sau mai 
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multe limbi străine.  

 

14. Comentariul metodic /metodologic este o lucrare de explicitare a unei cercetări sau acţiuni 

metodologice, o explicare critică, interpretativă a unei probleme; un ansamblu de informaţii, 

explicaţii, note, opinii critice şi aprecieri relative la procesul de învăţământ.  

 

15. Culegerea de exerciţii sau teste este o lucrare metodică cu caracter practico-aplicativ, utilizată 

în cadrul activităţilor practice cu studenţii (elevii).  

 

16. Antologiile, crestomaţiile, cărţile de lectură sunt lucrări metodice de proporţii, elaborate în baza 

principiului tematic, fiind un supliment la manuale. Conţinutul lor este repartizat în părţi şi capitole 

în concordanţă cu subiectele abordate.  

 

 

 

REGULAMENTUL DE FUNCŢIONARE A SISTEMULUI ISBN 

 ÎN REPUBLICA MOLDOVA 

 

(Anexa nr.2 la Ordinul Ministerului Culturii nr. 79  din 5 mai 2015) 

 

I. DISPOZIŢII GENERALE 

 

1. Regulamentul de funcţionare a Sistemului ISBN în Republica Moldova este elaborat în 

temeiul Legii cu privire la activitatea editorială nr. 939-XIV din 20.04.2000 (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2000, nr.70-72, art.511) cu modificările şi completările ulterioare, în acord cu 

politica şi strategia Agenţiei Internaţionale ISBN, stabileşte modul de gestionare a sistemului 

(numerelor) ISBN şi de gestionare a Registrului Naţional ISBN al Republicii Moldova. 

 

2. Noţiuni principale 

În prezentul Regulament, se utilizează următoarele noţiuni: 

broşură – publicaţie neperiodică care conţine cel puţin 4 pagini şi cel mult 48 de pagini legate 

în copertă; 

carte – document tipărit, neserial, care conţine peste 48 de pagini legate sau broşate în copertă; 

carte electronică (ebook) – document electronic, care reprezintă un text (însoţit sau nu de 

imagini, sunet, animaţie, video) avînd elemente de identificare bibliografică proprii (titlu, autor, an de 

publicare, ISBN), în diferite formate (epub, pdf, mobi etc.); 

carte audio (audiobook) – publicaţie care reprezintă un text înregistrat cu voce (însoţit sau nu 

de fundal muzical şi efecte sonore), avînd elemente de identificare bibliografică proprii (titlu, autor, 

an de publicare, ISBN), în formă de fişier electronic, transmis şi audiat prin mijloace electronice; 

coediţie – lucrare realizată de doi sau mai mulţi editori care sînt menţionaţi pe pagina de titlu; 

copii digitizate ale documentelor tipărite – ediţie electronică a cărei informaţie este captată în 

format digital, corespunzătoare ediţiei tipărite (structurarea textului în pagini, ilustraţii, link-uri, note 

etc.); 

document multimedia – document care combină diferite moduri de prezentare a informaţiei: 

text, fotografii, imagini grafice, video, audio, pentru utilizare interactivă; 

ediţie – totalitatea exemplarelor unui document produs în principal după aceeaşi matriţă şi 

editat de aceeaşi editură, agenţie sau grup de edituri, agenţii; 

ISBN (Număr Standard Internaţional pentru Cărţi) – International Standard Book Number – 

număr alcătuit din treisprezece cifre, inclusiv o cifră de control, precedat de prefixul alfabetic ISBN. 
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ISBN-ul identifică o ediţie a unei lucrări publicate de un anumit editor şi este unic pentru ediţia dată. 

Este atribuit de către Agenţia Naţională ISBN şi se bazează pe ISO 2108; 

pagină de titlu – pagină aflată la începutul unei publicaţii, care conţine titlul propriu zis şi, de 

regulă, dar nu neapărat, menţiunea de responsabilitate şi date referitoare la publicare; 

program de calculator – produs software în orice format (.EXE sau nu) ce poate fi utilizat pe 

orice calculator şi care reprezintă un subiect, o temă, un experiment etc. 

 

3. Sistemul informaţional ISBN în Republica Moldova este destinat pentru evidenţa numerelor 

ISBN atribuite cărţilor şi broşurilor editate de către editorii din Republica Moldova atît în ţară, cît şi 

peste hotare. 

 

4. Codul ISBN este atribuit de către Camera Naţională a Cărţii în calitate de Agenţie Naţională 

ISBN Moldova şi se bazează pe standardul ISO: International Standard Organization (Organizaţia 

Internaţională de Standardizare) nr. 2108-2005 "Information and Documentation – International 

Standard Book Number (ISBN)". 

 

5. Funcţionarea Sistemului ISBN în Republica Moldova este asigurată de Camera Naţională a 

Cărţii, în calitate de Agenţie Naţională ISBN Moldova care activează conform legislaţiei în vigoare a 

Republicii Moldova, standardelor internaţionale în domeniu, aprobate de Agenţia Internaţională ISBN 

de la Londra. 

 

II. CATEGORII DE DOCUMENTE CARE PRIMESC COD ISBN 

 

6.Categorii de documente care primesc cod ISBN: 

 

Documente tipărite : 

a) cărţi şi broşuri; 

b) cărţi şi broşuri într-un volum; 

c) cărţi în mai multe volume; 

d) coediţii; 

e) reeditări; 

f) atlase şi hărţi geografice cu text; 

g) calendare în formă de carte şi revistă cu text; 

h) documente cu foi volante, cu condiţia să apară sub un titlu unic; 

i) partituri muzicale cu text; 

j) albume de artă; 

k) documente micro-forme; 

l) documente Braille. 

 

Documente electronice: 

a) cărţi electronice; 

b) copii digitizate ale cărţilor şi broşurilor tipărite, CD-ROM, on-line; 

c) programe de calculator; 

d) documente multimedia. 

 

Documente combinate şi complexe: 

a) documente combinate pe diverse suporturi; 

b) documente complexe, în care principalul constituent este textul scris. 
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Documente audio: 

a) cărţi audio sub toate formele de suporturi. 

 

Documente video: 

a) manuale şi ghiduri video. 

7. Categorii de documente care nu primesc cod ISBN: 

a) documente care conţin exclusiv informaţii publicitare; 

b) documente care conţin informaţie efemeră; 

c) documente interne sau confidenţiale; 

d) documente al căror conţinut predominant nu este textul; 

e) documente manuscris, non-documente; 

f) documente muzicale audio; 

g) înregistrări muzicale; 

h) publicaţii seriale; 

i) documente care contravin legislaţiei Republicii Moldova. 

 

III. STRUCTURA ISBN 

 

8. Numărul standard internațional este format din abreviatura ISBN separată de un spațiu, 

precum și 13 cifre grupate în 5 segmente de lungimi variabile, separate de cratimă: 

a) segmentul 1 - prefixul 978 este indicativul pentru identificarea producţiei editoriale de carte 

la nivel internaţional (în continuare se va utiliza prefixul 979) este furnizat de Asociaţia Europeană de 

Numerotare a Articolelor (EAN); 

b) segmentul 2 - codul de ţară, indică grupul de înregistrare naţional, lingvistic sau geografic. 

Codul grupului de înregistrare pentru Republica Moldova este - cifra 9975 şi cifra 5; 

c) segmentul 3 - codul de editură, identifică un anumit editor producător de documente, cod 

atribuit de Camera Naţională a Cărţii în calitate de Agenţie Naţională ISBN Moldova. Lungimea sa 

variază în funcţie de numărul lucrărilor publicate de editor; d) segmentul 4 - numărul de ordine al 

publicaţiei, indică numerotarea documentului printre publicaţiile editorului; 

e) segmentul 5 - cifra de control, este ultima cifră a codului ISBN, ea permite verificarea 

validităţii codului ISBN. Acest segment înscrie o cifră sau litera alfabetică X. 

 

9. Algoritmul de calcul al cifrei de control aparţine Agenţiei Internaţionale ISBN de la Londra. 

 

IV. MODUL DE ACORDARE ŞI UTILIZARE A CODURILOR ISBN 

 

10. Codurile ISBN sînt destinate pentru documentele scoase de editorii care activează în 

Republica Moldova după înregistrarea acestora la Camera Naţională a Cărţii. 

 

11.Pentru înregistrare editorul e necesar să prezinte: 

a) statutul editorului, în original, în care se prevede activitatea editorială; 

b) certificatul de înregistrare eliberat de Camera Înregistrării de Stat – original şi copie; 

c) extrasul din Registrul de Stat al Camerei Înregistrării de Stat cu specificarea activităţilor. 

 

12. Datele prezentate se înregistrează în Registrul Naţional ISBN al Republicii Moldova. După 

înregistrare, între editor şi Camera Naţională a Cărţii se încheie un contract în baza "Contractului-tip 

cu privire la aderarea la Agenţia Naţională ISBN Moldova" (anexă la prezentul Regulament). 

 

13. La înregistrare, editorii primesc cîte un cod ISBN pentru fiecare titlu document/document 
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în parte, indiferent de numărul de titluri/documente solicitate într-o zi. Obţinerea următorului cod 

ISBN, se va face prin justificarea (obligatorie) a codurilor ISBN solicitate anterior, conform legii. 

 

14. Pentru obţinerea unui cod ISBN, editorul prezintă Camerei Naţionale a Cărţii manuscrisul 

cu ştampila "Bun de tipar", aplicată pe pagina de titlu a acestuia, confirmată de semnătura directorului 

editurii sau redactorului-şef , prin care îşi asumă răspunderea pentru forma şi conţinutul lucrării. Dacă 

manuscrisul este în format electronic se va prezenta pe suport de hîrtie numai pagina de titlu cu 

aplicarea ştampilei "Bun de tipar". Dacă se solicită ISBN-ul on line, se va expedia prin e-mail 

Formularul CIP completat şi varianta PDF a lucrării integrale (în scopul atribuirii corecte a indexului 

CZU). 

 

15.Pentru acordarea codului ISBN se încasează taxa conform Nomenclatorului serviciilor cu 

plată aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1311 din 12.12.2005. 

 

16. Editorul care are mai multe case de edituri şi care publică lucrări sub numele fiecăreia, 

trebuie să solicite coduri ISBN diferite pentru fiecare editură. 

 

17. Codurile ISBN sînt transmise editorului de către Camera Naţională a Cărţii în scris, direct, 

prin fax sau e-mail prin fişa structurii CIP-ului, în termen de 2 zile lucrătoare din momentul 

recepţionării materialelor. 

 

18. Modul de imprimare a codurilor ISBN de către editor este unic: sigla ISBN este urmată de 

spaţiu şi de cele 13 cifre separate de cratime, reproduse conform originalului, exact cum sînt înscrise 

în fişa structurii descrierii CIP. 

 

19. Codul ISBN se imprimă pe versoul paginii de titlu, în partea stîngă de jos, în structura 

descrierii CIP şi pe coperta a patra. 

 

20. Cărţile şi broşurile editate într-un volum primesc un cod ISBN. Cărţile în mai multe volume 

primesc un cod ISBN pentru partea generală (lucrarea în totalitatea sa) şi cîte un cod ISBN pentru 

fiecare volum în parte. Cele două coduri ISBN ale fiecărui volum se imprimă pe versoul paginii de 

titlu, unul sub altul, în partea stîngă de jos, în structura Descrierii CIP a Camerei Naţionale a Cărţii şi 

pe coperta a 4-a. 

 

21. Retipăririle păstrează codul ISBN original. 

 

22. Reeditările primesc un nou cod ISBN. 

 

23. Coediţiile realizate de mai mulţi editori primesc cîte un cod ISBN pentru fiecare editor în 

parte. 

24. Documentele electronice primesc cod ISBN după aceleaşi reguli ca şi formatul tipărit. 

Codul ISBN se menţionează, în funcţie de suportul documentului, pe coperta acestuia, pe ecranul de 

prezentare, cum ar fi: 

25. Cărţile electronice online: 

a) primesc cod ISBN distinct pentru fiecare format (epub, pdf, mobi etc.); 

b) primesc cod ISBN diferit ediţiile care au acelaşi tip de sistem de protecţie, dar au drepturi 

de utilizare media diferite (copiere, imprimare/tipărire etc.); 

c) copiile digitizate ale cărţilor tipărite primesc un cod ISBN distinct, diferit faţă de cel al 

ediției tipărite, cod care se menţionează pe ecranul de prezentare; 
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d) programele de calculator educaţional sau didactic primesc cod ISBN care se menţionează 

pe ecranul de prezentare şi/sau pe coperta documentului. 

 

26. Utilizarea aceluiaşi cod ISBN la mai multe publicaţii, precum şi imprimarea de către editori 

a codurilor ISBN care nu se regăsesc în baza de date ISBN şi în "Bibliografia Naţională", se califică 

drept uz de fals şi se sancţionează conform legislaţiei în vigoare. 

 

V. CODUL ISBN ŞI CODUL DE BARE 

 

27. Codul ISBN asigură baza pentru calculul codului de bare. Codul ISBN este tipărit de asupra 

reprezentării grafice a codului cu bare. 
 

 
 

28. Codul de bare pentru edițiile în mai multe volume este determinat prin ISBN-ul volumului. 

 

29.Codul de bare emis în comun de mai mulţi editori, se întocmeşte pe baza ISBNului unuia 

dintre editorii-parteneri. 

 

VI. AGENŢIA NAŢIONALĂ ISBN MOLDOVA 

 

30. Agenţia Naţională ISBN Moldova a fost înfiinţată şi funcţionează în cadrul Camerei 

Naţionale a Cărţii din anul 1993. 

 

31. Agenţia Naţională ISBN funcţionează sub asistenţa de specialitate oferită de Agenţia 

Internaţională ISBN de la Londra. 

 

32. Agenţia Naţională ISBN are următoarele responsabilităţi: 

a) înregistrarea şi asigurarea evidenţei editorilor din Republica Moldova;  

b) acordarea codului ISBN conform prevederilor prezentului Regulament, indiferent de limba 

în care sînt editate documentele, conţinutul sau forma sa; 

c) efectuarea controlului imprimării corecte a codului ISBN de către editori; 

d) organizarea si actualizarea bazei de date "ISBN-Moldova", ce conţine informaţii 

(înregistrări bibliografice) redactate conform normelor specifice ISBN corespunzătoare cărţilor, 

broşurilor cărora le-au fost atribuite coduri ISBN; 

e) participarea la activităţile de standardizare referitoare la cărţi, broşuri şi controlul 

bibliografic asupra lor la nivel naţional şi internaţional; 

f) cooperarea şi dezvoltarea Sistemului ISBN în Republica Moldova prin armonizarea 

proceselor, formatelor, normelor şi participarea activă la sistemul internaţional ISBN; 

g) întreţinerea şi transmiterea informaţiilor Agenţiei Internaţionale ISBN (Londra) pentru 

integrarea lor în banca internaţională de date; 

h)stabilirea de contacte cu editorii naţionali şi alţi factori la orice subiect în raport cu sistemul 
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ISBN; 

i) cooperarea cu programele naţionale referitoare la cărţi, broşuri prin editarea "Bibliografiei 

Naţionale a Moldovei"; 

j) cooperarea cu agenţiile naţionale ISBN din alte ţări; 

k) prezentarea raportului anual Agenţiei Internaţionale ISBN asupra activităţii editoriale la 

nivel naţional, spre a fi inclusă în Catalogul Internaţional al Editorilor - Publisher’s International ISBN 

Directory; 

l) organizarea si actualizarea bazei de date a editorilor din Republica Moldova, deţinători de 

ISBN, completarea bazei de date ISBN-Moldova cu noi potenţiali editori, clasificarea editorilor; 

m) corelarea bazei de date ISBN cu înregistrarea CIP; 

n) verificarea şi completarea înregistrărilor documentelor publicate din baza de date ISBN cu 

baza de date CIP pentru realizarea "Bibliografiei Naţionale a Moldovei"; 

o) realizarea şi distribuirea materialelor promoţionale şi implementarea corectă a sistemului 

ISBN în Republica Moldova, în acord cu politica şi strategia Agenţiei Internaţionale ISBN; 

p) oferirea consultaţiilor editorilor privind modul de folosire a codurilor ISBN. 

 

VII. OBLIGAŢIILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE EDITORULUI 

 

33. Aderarea la sistemul ISBN, în conformitate cu prezentul Regulament, impune editorului 

următoarele responsabilităţi: 

a) utilizarea numerelor ISBN, acordate doar de Camera Națională a Cărţii; 

b) imprimarea numărului ISBN solicitat în concordanţă cu titlul documentului; 

c) interzicerea transmiterii codului ISBN altui editor; 

d) informarea Camerei Naţionale a Cărţii despre anularea tipăririi unui sau altui titlu cu 

numerele ISBN atribuite/acordate editorului; 

e) informarea Camerei Naţionale a Cărţii despre schimbarea denumirii, adresei juridice, 

încetarea activităţii sale, dacă acestea au avut loc; 

f) prezentarea Camerei Naţionale a Cărţii а raportului/informaţiei anuale asupra editării 

documentelor, pînă la data de 10 ianuarie a anului în curs; 

g) editorul poartă întreaga responsabilitate pentru corectitudinea şi valabilitatea datelor 

înscrise în formularul CIP. 

 

VIII. DISPOZIŢII FINALE 

 

34. Controlul asupra respectării prezentului Regulament se exercită de către Ministerul 

Culturii. 

 

35.Prezentul Regulament este obligatoriu în toate elementele sale, nerespectarea prevederilor 

stabilite de prezentul Regulament, atrage după sine aplicarea sancţiunilor prevăzute de legislaţia în 

vigoare. 
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Anexa nr. 6 

la Regulamentul cu privire la normarea activităţii ştiinţifico-didactice 

la ciclurile de învățământ superior I - licență, și  II – master 

(Aprobată prin Hotărârea Senatului USC din 14.09.2016, proces verbal. nr. 02) 

 

Normele timpului de lucru pentru cadrele didactice ale Catedrei militare, cursurilor generale 

de educație fizică, protecție civilă, protecția muncii etc. 

 

N

r. 

cr

. 

Funcția 

ştiinţifico-

didactică/ 

didactică 

Activitatea 

didactică 

auditorială și 

neauditorială* 

Activitatea 

metodică 

Total 

 

(ore convenționale) (ore astronomice) 

1. 
Profesor 

universitar 

600  

(450 ore astronomice) 
1020 1470 

2. 
Conferenţiar 

universitar 

680 

 (510 ore astronomice) 
960 1470 

3. 
Lector 

universitar 

720  

(540 ore astronomice) 
930 1470 

4. Asistent 
750  

(563 ore astronomice)  
907 1470 

*Notă: volumul de lucru pentru activitatea didactică auditorială și neauditorială este calculat în ore 

convenționale de 45 minute. 

 


