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Piaţa Independenţei, nr. 1, Cahul, MD-3909, Republica Moldova 

Tel: ( 373 299 ) 2 24 81   Fax:  ( 373 299 ) 2 47 52    E-mail: rectorat@usch.md 

 

 

ORDIN nr._01-125_ 

 

din „_14_”_mai_ 2018 

 

cu privire la raportarea realizării normelor științifico-didactice anuale  

 

În conformitate cu: 

• Art. 24 al Ordinului recotrului USC nr. 01-424 din 16.09.2016 cu privire la normarea 

activității științifico-didactice și aprobarea formularelor de planificare a normelor 

științifico-didactice anuale; 

• Regulamentul cu privire la normarea activității științifico-didactice la ciclurile de 

învățământ superior I – licență și II – master, aprobat de Senatul USC la 23 iunie 2016, 

proces-verbal nr. 07, și modificările aprobate la 14 septembrie 2016, proces-verbal nr. 02  la 

02 noiembrie 2017, proces-verbal nr. 03. 

 

emit următorul  

ORDIN: 

 

 

1. Se aprobă și se pun în aplicare începând cu 01.06.2018 formularele de raportare a 

îndeplinirii normei științifico-didactice anuale la ciclurile de învățământ superior I – licență și II – 

master (Lista formularelor și formularele-tip se anexează). 

 

2. Norma științifico-didactică anuală include toate tipurile de activități – didactice, 

metodice și științifice – conform normativelor pentru fiecare tip de activitate, stabilite în 

Regulamentul cu privire la normarea activității științifico-didactice la ciclurile de învățământ 

superior I – licență și II – master, aprobat de Senatul USC la 23 iunie 2016, proces-verbal nr. 

07, cu modificările operate la 14 septembrie 2016, proces-verbal nr. 02 și la 02 noiembrie 2017, 

proces-verbal nr. 03. 

 

3. La întocmirea Rapoartelor de îndeplinire a normeii științifico-didactice anuale se vor 

respecta, obligatoriu, prevederile Ordinului recotrului USC nr. 01-424 din 16.09.2016 cu 

privire la normarea activității științifico-didactice și aprobarea formularelor de planificare a 

normelor științifico-didactice anuale. 

 

4. Activitățile didactice auditoriale și neauditoriale, incluse în Raportul realizării normei 

științifico-didactică, vor fi diferenţiate pe surse de finanţare a formaţiunii / grupei academice. 
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În cazul când completarea formaţiunii / grupei academice este mixtă (buget şi contract) orele de 

contact direct (curs, seminar, laborator, practica în grup) se vor calcula din fondul orelor 

bugetare. Activităţile individuale (stagiile individuale de practica, evaluările curente şi finale, 

examenul de licenţă, susţinerea tezelor de master) se vor calcula separat, pe surse de finanţare. 

 

5. Şefii catedrelor / departamentelor vor monitoriza corectitudinea întocmirii de către cadrele 

științifico-didactice și didactice, ale subdiviziunii conduse, a rapoartelor privind realiza normelor 

științifico-didactice,  respectând prevederile Regulamentului cu privire la normarea activității 

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

Senatul USC la 23 iunie 2016, proces-verbal nr. 07, cu modificările operate la 14 septembrie 

2016, proces-verbal nr. 02 și la 02 noiembrie 2017, proces-verbal nr. 03. 

 

6. Se atenţionează şefii catedrelor/departamentelor și șefii de practică asupra corectitudinii 

calculării realizării fondului de ore prevăzut pentru conducerea stagiilor de practică cu 

verificarea dărilor de seamă şi evaluarea finală, prevăzute pentru ciclul I şi ciclul II. 

 

7. Prin procedura de semnare a formularelor de realizare a normelor didactice anuale: 

a) Titularul / cadrul didactic - va confirma corectitudinea informației din formular. 

b) Șeful de catedră / departament - va confirma că informația din formular este corectă și 

conformă cu cerințele stabilite în prezentul. 

c) Șeful de practică - va confirma că informația din formular este corectă și conformă cu 

cerințele stabilite în prezentul. 

d) Decanul facultății – va verifica și confirma că în formular sunt respectate formațiunile 

de studii și activitățile realizate, este indicat corect numărul de studenți, sunt prevăzute 

corect stagiile de practică.   

e) Economistul – va verifica și confirma corectitudinea calculelor. 

f) Prorectorul – va aproba normarea. 

 

8. Prin procedura de semnare a formularelor de realizare a activității metodice: 

a) Titularul / cadrul didactic - va confirma corectitudinea informației din formular și că a 

depus la catedră copiile actelor justificatoare (copiile certificatelor, diplomelor, 

lucrărilor publicate cu indicarea datelor bibliografice): 

- Pentru articole – foaia de titlu a ediției, descrierea CIP cu ISBN / ISSN, cuprinsul 

ediției, articolul integral). 

- Pentru manuale, suporturi de curs, lucrări metodice - foaia de titlu a ediției, 

descriea CIP cu ISBN, CZU. 

b) Șeful de catedră / departament - va verifica calculele și va confirma că informația din 

formular este corectă și introdusă în Raportul de activitate metodică a Catedrei, iar 

copiile actelor justificatoare sunt depuse la catedră. 

c) Șeful Serviciului Managementul Calității - va verifica și confirma că informația din 

formular este corectă și conformă cerințele stabilite în Regulamentul cu privire la 

normarea activității științifico-didactice la ciclurile de învățământ superior I – 

licență și II – master, aprobat de Senatul USC la 23 iunie 2016, proces-verbal nr. 07, 

cu modificările operate la 14 septembrie 2016, proces-verbal nr. 02 și la 02 noiembrie 

2017, proces-verbal nr. 03. 

d) Decanul facultății – va confirma că informația din formular este corectă și este 

introdusă în Raportul de activitate metodică a Facultății.   
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e) Economistul – va verifica și confirma corectitudinea calculelor. 

f) Prorectorul – va aproba normarea. 

 

9. Prin procedura de semnare a formularelor de realizare a activității științifice și de transfer 

tehnologic: 

a) Titularul / cadrul didactic - va confirma corectitudinea informației din formular și că a 

depus la catedră copiile actelor justificatoare (copiile certificatelor, diplomelor, 

lucrărilor publicate cu indicarea datelor bibliografice): 

- Pentru articole științifico-didactice – foaia de titlu a ediției, descrierea CIP cu 

ISBN / ISSN, cuprinsul ediției, articolul integral. 

- Pentru mongrafii, lucrări științifico-practice - foaia de titlu a ediției, descriea CIP 

cu ISBN, CZU. 

b) Șeful de catedră / departament - va verifica calculele și va confirma că informația din 

formular este corectă și introdusă în Raportul de activitate științifică a Catedrei. 

c) Șeful Serviciului Știință - va verifica și confirma că informația din formular este 

corectă și conformă cerințele stabilite în Regulamentul cu privire la normarea 

activității științifico-didactice la ciclurile de învățământ superior I – licență și II – 

master, aprobat de Senatul USC la 23 iunie 2016, proces verbal nr. 07, cu 

modificările operate la 14 septembrie 2016, proces-verbal nr. 02 și la 02 noiembrie 

2017, proces-verbal nr. 03. 

d) Decanul facultății – va confirma că informația din formular este corectă și este 

introdusă în Raportu de activitate științifică a Facultății.   

e) Economistul – va verifica și confirma corectitudinea calculelor. 

f) Prorectorul – va aproba normarea. 

 

10. 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. 

 

11. Diferențele dintre orele didactice auditoriale și neauditoriale planificate și cele realizate 

vor fi recalculate la remunerarea muncii cadrului respectiv pentru luna iune. 

 

12. Neîndeplinirea normei anuale din activitatea metodică și activitatea științifică și de 

transfer tehnologic conduce la dreptul angajatorului de a efectua rețineri din salariu pentru 

orele nerealizate, precum și servește temei de privare a persoanei vizate de a cumula activități 

didactice auditoriale și neauditoriale în următorul an de studii. 
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13. Procedura de contrasemnare și aprobare a formularelor de realizare a normei științifico-

didactice, volumului orelor vacante realizate și nerealizate, stagiilor de practică și a 

formularelor-centralizatoare este pusă în responsabilitatea șefului de catedră / departament. 

Prezentarea de către alte persoane (cadre didactice, asistenții de cabinet / secretarii de cabinet 

etc.) a documentelor menţionate şi / sau verificarea acestor acte cu alte persoane decât şeful de 

catedră / departament este interzisă. 

 

14. Şefii catedrelor / departamentelor vor prezenta dnei Barbalat Svetlana, prorectorul 

pentru activitatea financiară, relații de muncă și parteneriate economice, certificatele de 

realizare a orelor, pentru toate categoriile de angajaţi, care au predat cursuri în regim de 

plată cu ora, conform procedurii și termenilor expuși în art. 22 al Ordinului recotrului USC 

nr. 01-424 din 16.09.2016 cu privire la normarea activității științifico-didactice și aprobarea 

formularelor de planificare a normelor științifico-didactice anuale. 

 

15. Şefii de practică vor prezenta dnei Barbalat Svetlana, prorectorul pentru activitatea 

financiară, relații de muncă și parteneriate economice, certificatele de realizare a orelor de 

către persoanele de la alte instituții / organizații / școli, licee – conducători / organizatori 

ai stagiilor de practică cu activitatea în regim de plată cu ora, conform procedurii și 

termenilor expuși în art. 22 al Ordinului recotrului USC nr. 01-424 din 16.09.2016 cu privire la 

normarea activității științifico-didactice și aprobarea formularelor de planificare a normelor 

științifico-didactice anuale. 

 

16. Se numesc responsabili de executarea prezentului – prorectorii USC, conform 

competențelor. 

 

17. Se abrogă Ordinul nr. 01-215 din 30 mai 2017. 

 

18. Prezentul va fi adus la cunoştinţa persoanelor vizate, sub semnătură, şi plasat pe pagina 

web a Universităţii. 

 

 

 

Rector                                                                              dr. hab., prof. univ. Andrei POPA 
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Anexa la Ordinul nr._01-125_ din_14.05.2018_ 
 

Lista și codul formularelor 
 

Nr. formularului Denumirea  Nr. de exempare 

L-AD-1-Baza- 
RAPORT 

ACTIVITATE DIDACTICĂ DE BAZĂ - Licență - CU FRECVENȚĂ - 
ORE AUDITORIALE ȘI NEAUDITORIALE 

2 exemplare, inclusiv : 

-Titularului - 1 
- la Catedra / Departamentul 
care ghidează disciplina / 
disciplinele -1 

L-AD-2-Baza- 
RAPORT 

ACTIVITATE DIDACTICĂ DE BAZĂ - Licență - FRECVENȚĂ 
REDUSĂ - ORE AUDITORIALE ȘI NEAUDITORIALE 

M-AD-1-Baza- 
RAPORT 

ACTIVITATE DIDACTICĂ DE BAZĂ - MASTER - CU 
FRECVENȚĂ - ORE AUDITORIALE ȘI NEAUDITORIALE 

L-AD-1-Cumul- 
RAPORT 

ACTIVITATE DIDACTICĂ CUMULATĂ - Licență - CU 
FRECVENȚĂ - ORE AUDITORIALE ȘI NEAUDITORIALE 

L-AD-2-Cumul- 
RAPORT 

ACTIVITATE DIDACTICĂ CUMULATĂ - Licență - FRECVENȚĂ 
REDUSĂ - ORE AUDITORIALE ȘI NEAUDITORIALE 

M-AD-1-Cumul- 
RAPORT 

ACTIVITATE DIDACTICĂ CUMULATĂ - MASTER - CU 
FRECVENȚĂ - ORE AUDITORIALE ȘI NEAUDITORIALE 

L-AD-1-Ora- 
RAPORT 

ACTIVITATE DIDACTICĂ în regim de PLATĂ cu ORA - Licență - 
CU FRECVENȚĂ - ORE AUDITORIALE și NEAUDITORIALE 
repartizate din ORE VACANTE 

L-AD-2-Ora- 
RAPORT 

ACTIVITATE DIDACTICĂ în regim de PLATĂ cu ORA - Licență – 
FRECVENȚĂ REDUSĂ - ORE AUDITORIALE și 
NEAUDITORIALE REPARTIZATE din ORE VACANTE 

M-AD-1-Ora- 
RAPORT 

ACTIVITATE DIDACTICĂ în regim de PLATĂ cu ORA - MASTER 
- CU FRECVENȚĂ - ORE AUDITORIALE și NEAUDITORIALE 
REPARTIZATE din ORE VACANTE 

CM-AD-1-Baza- 
RAPORT 

CATEDRA MILITARĂ, EDUCȚIE FIZICĂ, PROTECȚIE CIVILĂ, 
PROTECȚIA MUNCII ETC.- ACTIVITATE DIDACTICĂ DE BAZĂ - 
ORE AUDITORIALE și NEAUDITORIALE 

CM-AD-1-Cumul- 
RAPORT 

CATEDRA MILITARĂ, EDUCȚIE FIZICĂ, PROTECȚIE CIVILĂ, 
PROTECȚIA MUNCII ETC. - ACTIVITATE DIDACTICĂ 
CUMULATĂ - ORE AUDITORIALE și NEAUDITORIALE 

CM-AD-1-Ora- 
RAPORT 

CATEDRA MILITARĂ, EDUCȚIE FIZICĂ, PROTECȚIE CIVILĂ, 
PROTECȚIA MUNCII ETC. - ACTIVITATE DIDACTICĂ în regim 
de PLATĂ cu ORA - ORE AUDITORIALE și NEAUDITORIALE 
REPARTIZATE din ORE VACANTE 

C-PL-14-1- RAPORT 
CENTRALIZATOR pe CATEDRĂ privind FONDUL TOTAL DE 
TIMP pentru STAGIILE DE PRACTICĂ - LICENȚĂ – CU 
FRECVENȚĂ – 14. Științe ale educației 

C-PL-14-2- RAPORT 
CENTRALIZATOR pe CATEDRĂ privind FONDUL TOTAL DE 
TIMP pentru STAGIILE DE PRACTICĂ - LICENȚĂ – 
FRECVENȚĂ REDUSĂ – 14. Științe ale educației 

C-PL-S-1- RAPORT 
CENTRALIZATOR pe CATEDRĂ privind FONDUL TOTAL DE 
TIMP pentru STAGIILE DE PRACTICĂ - LICENȚĂ – CU 
FRECVENȚĂ – Științe de profil 

C-PL-S-2- RAPORT 
CENTRALIZATOR pe CATEDRĂ privind FONDUL TOTAL DE 
TIMP pentru STAGIILE DE PRACTICĂ - LICENȚĂ – 
FRECVENȚĂ REDUSĂ – Științe de prfil 

C-PM-1- RAPORT 
CENTRALIZATOR pe CATEDRĂ privind FONDUL TOTAL DE 
TIMP pentru STAGIILE DE PRACTICĂ - MASTER – CU 
FRECVENȚĂ 

AM-Baza- RAPORT ACTIVITATE METODICĂ  

4 exemplare, inclusiv : 

-Titularului – 1 
- la Catedra / Departamentul 
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AM-Cumul- RAPORT ACTIVITATE METODICĂ CUMULATĂ   

de bază -1 
- Șefului Serv. MG CGCC – 1 
- Prorectorului activitate 

didactică (I. Todos) - 1 

AS-Baza- RAPORT ACTIVITATE ȘTIINȚIFICĂ ȘI DE TRANSFER TEHNOLOGIC 

4 exemplare, inclusiv : 

-Titularului – 1 
- la Catedra / Departamentul 
de bază -1 
- Șefului Serv. Știință – 1 
- Prorectorului activitate 

științifică (S. Cornea) - 1 

AS-Cumul- RAPORT 
ACTIVITATE ȘTIINȚIFICĂ ȘI DE TRANSFER TEHNOLOGIC 
CUMULATĂ 

C-P-NORMA- 
RAPORT 

CENTRALIZATOR al CADRULUI didactic, științifico-didactic, 
științific - NORMA ANUALĂ, cu remunerea lunară (în 10 luni), 

calculată în ore astronomice  

5 exemplare / după caz, 

inclusiv : 
-Titularului – 1 
- la Catedra / Departamentul 
de bază -1 
- la altă Catedra / 

Departamentul ce ghidează 
disciplina – după caz 

- Prorectorului activitate 
didactică (I. Todos) – 1 

- Prorectorului activitate 
științifică (S. Cornea) – 1 

- Prorectorului activitate 
financiară (S. Barbalat) - 1 

C-C-NORME- 
RAPORT 

CENTRALIZATOR pe CATEDRĂ privind REPARTIZAREA 
FONDULUI DE TIMP ȘI A SARCINLOR ȘTIINȚIFICO-
DIDACTICE calculat în ORE ASTRONOMICE cu remunerarea 
lunară (în 10 luni) 

4 exemplare, inclusiv : 

- la Catedra / Departamentul 
de bază -1 
- Prorectorului activitate 

didactică (I. Todos) – 1 
- Prorectorului activitate 

științifică (S. Cornea) – 1 
- Prorectorului activitate 

financiară (S. Barbalat) - 1 
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Formular -L-AD-1-Baza- RAPORT   

 

UNIVERSITATEA DE STAT „BOGDAN PETRICEICU HASDEU” DIN CAHUL 
APROB 

Prorector  ___________________ Irina TODOS 
 

Catedra/Departamentul care ghidează disciplina/disciplinele _________________________________________________ 

 
Sarcina didactică a titularului  ____________________________________  în postul de bază de ______________________  

(asistent, lector, conf.univ., prof.univ.) 

în anul de studii 20____  20_____ 
 

ACTIVITATE DIDACTICĂ DE BAZĂ- Licență - CU FRECVENȚĂ 
 

ORE AUDITORIALEdin norma de ____________și NEAUDITORIALEdin norma de ________________ 
                      (550-asistent, 450-lector, 350-conf.univ., 250-prof.univ.)(200-asistent, 270-lector, 330-conf.univ., 350-prof.univ.) 

Denumirea disciplinei    
Total ore  Total ore  

 
Buget+ 

taxă 
Grupa (cod)    

Nr. studenți pe surse de finanțare: 
buget taxă buget taxă buget taxă 

buget taxă 
      

*Curs (curs teoretic) 

planificat          

realizat          

diferența          

*Adaos k=0,5 din ore curs pentru torent 

planificat          

realizat          

diferența          

*Seminare  

planificat          

realizat          

diferența          

*Lucrări de laborator/lpractice 

planificat          

realizat          

diferența          

*Adaos k=1 din Total ore pentru unitatea de curs, 
pentru cursuri predate în limbi de circulaţie 
internaţională 

planificat          

realizat          

diferența          

*Adaos k=1 din Total ore pentru unitatea de curs, 
pentru utilizarea unor metode interactive, 
inovaționale de predare și evaluare (E-learning; 
PBL) 

planificat          

realizat          

diferența          

*Consultații pentru examne de promovare (2 ore 
pentru 1 grupă comună/singulară) 

planificat          

realizat          

diferența          

*Consultații pentru examenul de licență (4 ore 
pentru 1 grupă comună/singulară) 

planificat          

realizat          

diferența          

Conducerea catedrelor/ departamentelor  

planificat          

realizat          

diferența          

Conducerea facultăţii: decan/prodecan 

planificat          

realizat          

diferența          

Total ore convenționale AUDITORIALE 

planificat          

realizat          

diferența          

AUDITORIALE în ORE ASTRONOMICE = Total ore convenționale AUDITORIALE 

* 0,75 

planifi cat    

 realiz at    

difere nța    

**Ghidarea activităţii individuale a studenţilor (0,5 
oră convențională - la una disciplină pentru un 
student, ciclul I) 

planificat          

realizat          

diferența          

**Ghidarea activităţii individuale a studenţilor (cîte planificat          
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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) 

realizat          

diferența         

 

**Verificarea testelor, lucrărilor de control, studiilor 
de caz etc. (0,5 oră convențională pentru o lucrare 
per student) 

planificat          

realizat          

diferența          

**Examen de promovare –scris(2 studenți la 1 oră 
convenț.) 

planificat          

realizat          

diferența          

**Examen de promovare - oral/asist. de calc. (3 
studenți la 1 oră convențională) 

planificat          

realizat          

diferența          

**Teze/proiecte de an - conducerea, recenzarea 
(avizarea) şi susţinerea (3 ore pentru 1 teză sau 
pentru 1 student PBL) 

planificat          

realizat          

diferența          

**Conducerea stagiilor de PRACTICĂ cu 
verificarea dărilor de seamă şi evaluarea finală  

planificat          

realizat          

diferența          

**Teze/proiecte de LICENȚĂ - conducere, 
recenzare (avizare), susţinere(16 ore pentru 1 
teză/proiect;18 ore pentru 1 teză/proiect la 
specialitățile inginerești) 

planificat          

realizat          

diferența          

**Examenul de LICENȚĂ 

planificat          

realizat          

diferența          

* Consultaţii curente pe parcusul semestrului (2,5% 
din numărul total de ore auditoriale prevăzute pentru 
unitatea de curs) 

planificat          

realizat          

diferența          

Conducerea secţiilor sportive / activităților didactico-
artistice de către cadrele cu activitate 
didactică/științifico-didactică de bază 

planificat          

realizat          

diferența          

Total ore convenționale NEAUDITORIALE 

planificat          

realizat          

diferența          

NEAUDITORIALE în ORE ASTRONOMICE = Total ore convenționale 

NEAUDITORIALE * 0,75 

planificat    

realizat    

diferența    

* În cazul grupelor mixte (buget + contract) orele auditoriale se vor calcula din buget 
** În cazul grupelor mixte (buget + contract) orele se vor calcula separat, pe surse de finantare 
 

1. Şef Catedră/Departament _______________________  2. Titular/cadru didactic____________________ 
 

1. Decan ______________________ 4. Economist  _________________ 
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Formular - L-AD-2-Baza- RAPORT   

 
UNIVERSITATEA DE STAT „BOGDAN PETRICEICU HASDEU” DIN CAHUL 

APROB 
 

Prorector  ___________________ Irina TODOS 
 

Catedra/Departamentul care ghidează disciplina/disciplinele _________________________________________________ 

 
Sarcina didactică a titularului  ____________________________________  în postul de bază de ______________________  

                                                                                                                                                     (asistent, lector, conf.univ., prof.univ.) 

în anul de studii 20____ 20_____ 
 

ACTIVITATE DIDACTICĂDE BAZĂ - Licență – FRECVENȚĂ REDUSĂ 
 

ORE AUDITORIALE din norma de ____________și NEAUDITORIALE din norma de ________________ 
                      (550-asistent, 450-lector, 350-conf.univ., 250-prof.univ.)                              (200-asistent, 270-lector, 330-conf.univ., 350-prof.univ.) 

Denumirea disciplinei    

Total ore  Total ore  
 

Buget+ 
taxă 

Grupa (cod)    

Nr. studenți pe surse de finanțare: 
buget taxă buget taxă buget taxă 

buget taxă 
      

*Curs (curs teoretic) 

planificat          

realizat          

diferența          

*Adaos k=0,5 din ore curs pentru torent 

planificat          

realizat          

diferența          

*Seminare  

planificat          

realizat          

diferența          

*Lucrări de laborator/lpractice 

planificat          

realizat          

diferența          

*Adaos k=1 din Total ore pentru unitatea de curs, 
pentru cursuri predate în limbi de circulaţie 
internaţională 

planificat          

realizat          

diferența          

*Adaos k=1 din Total ore pentru unitatea de curs, 
pentru utilizarea unor metode interactive, 
inovaționale de predare și evaluare (E-learning; 
PBL) 

planificat          

realizat          

diferența          

*Consultații pentru examne de promovare (2 ore 
pentru 1 grupă comună/singulară) 

planificat          

realizat          

diferența          

*Consultații pentru examenul de licență (4 ore 
pentru 1 grupă comună/singulară) 

planificat          

realizat          

diferența          

Total ore convenționale AUDITORIALE 

planificat          

realizat          

diferența          

AUDITORIALE în ORE ASTRONOMICE = Total ore convenționale AUDITORIALE 

 * 0,75 

planificat    

realizat    

diferența    

**Ghidarea activităţii individuale a studenţilor 
(0,5 oră convențională - la una disciplină pentru 
un student, ciclul I) 

planificat         

realizat         

diferența         

**Ghidarea activităţii individuale a studenţilor 
(câte 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 

planificat          

realizat          

diferența         
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de ore pentru grupul respectiv de studenți se 
repartizează proporțional cadrelor didactice din 
modulul de discipline relaționate la proiect) 

**Verificarea testelor, lucrărilor de control, 
studiilor de caz etc. (0,5 oră convențională 
pentru o lucrare per student) 

planificat          

realizat          

diferența          

**Examen de promovare – scris (2 studenți la 1 
oră convenț.) 

planificat          

realizat          

diferența          

**Examen de promovare – oral / asist. de calc. 
(3 studenți la 1 oră convențională) 

planificat          

realizat          

diferența          

**Teze / proiecte de an - conducerea, 
recenzarea (avizarea) şi susţinerea (3 ore 
pentru 1 teză sau pentru 1 student PBL) 

planificat          

realizat          

diferența          

**Conducerea stagiilor de PRACTICĂ cu 
verificarea dărilor de seamă şi evaluarea finală  

planificat          

realizat          

diferența          

**Teze/proiecte de LICENȚĂ - conducere, 
recenzare (avizare), susţinere (16 ore pentru 1 
teză/proiect; 18 ore pentru 1 teză/proiect la 
specialitățile inginerești) 

planificat          

realizat          

diferența          

**Examenul de LICENȚĂ 

planificat          

realizat          

diferența          

* Consultaţii curente pe parcusul semestrului (5% 
din numărul total de ore auditoriale prevăzute 
pentru unitatea de curs) 

planificat          

realizat          

diferența          

Total ore convenționale NEAUDITORIALE 

planificat          

realizat          

diferența          

NEAUDITORIALE în ORE ASTRONOMICE = Total ore convenționale 

 NEAUDITORIALE  * 0,75 

planificat    

realizat    

diferența    

* În cazul grupelor mixte (buget + contract) orele auditoriale se vor calcula din buget 
** În cazul grupelor mixte (buget + contract) orele se vor calcula separat, pe surse de finantare 
 

1. Şef Catedră/Departament _______________________  2. Titular/cadru didactic____________________ 
 

3. Decan ______________________ 4. Economist  ________________ 
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Formular - M-AD-1-Baza- RAPORT   
 

UNIVERSITATEA DE STAT „BOGDAN PETRICEICU HASDEU” DIN CAHUL 
APROB 

 
Prorector  ___________________ Irina TODOS 

 
Catedra/Departamentul care ghidează disciplina/disciplinele _________________________________________________ 

 
Sarcina didactică a titularului  ______________________________  în postul de bază de _______________________  

                                                                                                                                                     (asistent, lector, conf.univ., prof.univ.) 

în anul de studii 20____  20_____ 
 

ACTIVITATE DIDACTICĂDE BAZĂ - Master - CU FRECVENȚĂ 
 

ORE AUDITORIALE din norma de ____________și NEAUDITORIALE din norma de ________________ 
                      (550-asistent, 450-lector, 350-conf.univ., 250-prof.univ.)                               (200-asistent, 270-lector, 330-conf.univ., 350-
prof.univ.) 

 

Denumirea disciplinei    

Total ore  Total ore  
 

Buget+ 
taxă 

Grupa (cod)    

Nr. studenți pe surse de finanțare: 
buget taxă buget taxă buget taxă 

buget taxă 
      

*Curs (curs teoretic) 

planificat          

realizat          

diferența          

*Adaos k=0,5 din ore curs pentru torent 

planificat          

realizat          

diferența          

*Seminare  

planificat          

realizat          

diferența          

*Lucrări de laborator/lpractice 

planificat          

realizat          

diferența          

*Adaos k=1 din Total ore pentru unitatea de 
curs, pentru cursuri predate în limbi de circulaţie 
internaţională 

planificat          

realizat          

diferența          

*Adaos k=1 din Total ore pentru unitatea de 
curs, pentru utilizarea unor metode interactive, 
inovaționale de predare și evaluare (E-learning; 
PBL) 

planificat          

realizat          

diferența          

*Consultații pentru examne de promovare (2 
ore pentru 1 grupă comună/singulară) 

planificat          

realizat          

diferența          

Total ore convenționale AUDITORIALE 

planificat          

realizat          

diferența          

AUDITORIALE în ORE ASTRONOMICE = Total ore convenționale AUDITORIALE 

 * 0,75 

planificat    

realizat    

diferența    

**Ghidarea activităţii individuale a studenţilor (1 
oră convențională - la una disciplină pentru un 
student, ciclul II) 

planificat          

realizat          

diferența          

**Ghidarea activităţii individuale a studenţilor 
(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) 

planificat         
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realizat          

diferența          

**Verificarea testelor, lucrărilor de control, 
studiilor de caz etc. (0,5 oră convențională 
pentru o lucrare per student) 

planificat          

realizat          

diferența          

**Examen de promovare – scris (2 studenți la 1 
oră convenț.) 

planificat          

realizat          

diferența          

**Examen de promovare - oral/asist. de calc. 
(3 studenți la 1 oră convențională) 

planificat          

realizat          

diferența          

**Conducerea stagiilor de PRACTICĂ cu 
verificarea dărilor de seamă şi evaluarea finală  

planificat          

realizat          

diferența          

**Teze de MASTER - conducere, 
recenzare/avizare (24 ore pentru 1 teză)  

planificat          

realizat          

diferența          

**Examenul de MASTER – susțienrea tezei 

planificat          

realizat          

diferența          

* Consultaţii curente pe parcusul semestrului 
(2,5% din numărul total de ore auditoriale 
prevăzute pentru unitatea de curs) 

planificat          

realizat          

diferența          

Total ore convenționale NEAUDITORIALE 

planificat          

realizat          

diferența          

NEAUDITORIALE în ORE ASTRONOMICE = Total ore convenționale  

NEAUDITORIALE * 0,75 

planificat    

realizat    

diferența    

* În cazul grupelor mixte (buget + contract) orele auditoriale se vor calcula din buget 
** În cazul grupelor mixte (buget + contract) orele se vor calcula separat, pe surse de finantare 
 

1. Şef Catedră/Departament _______________________  2. Titular/cadru didactic____________________ 
 

3. Decan ______________________ 4. Economist  _________________ 
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Formular -L-AD-1-Cumul- RAPORT   
 

UNIVERSITATEA DE STAT „BOGDAN PETRICEICU HASDEU” DIN CAHUL 
     APROB 

Prorector  ___________________ Irina TODOS 
 

Catedra/Departamentul care ghidează disciplina/disciplinele _________________________________________________ 

 
Sarcina didactică a titularului  ____________________________________  în postul de bază de ______________________  

                                                                                                                                                                      (asistent, lector, conf.univ., prof.univ.) 

în anul de studii 20____  20_____ 
 

ACTIVITATE DIDACTICĂ CUMULATĂ- Licență - CU FRECVENȚĂ 
 

ORE AUDITORIALE din 0,5 norma de __________și NEAUDITORIALE din 0,5 norma de______________ 
                 (0,5n = 275-asistent, 225-lector, 175-conf.univ., 125-prof.univ.)                  (0,5n = 100-asistent, 135-lector, 165-conf.univ., 175-
prof.univ.) 

Denumirea disciplinei    

Total ore  Total ore  
 

Buget+ 
taxă 

Grupa (cod)    

Nr. studenți pe surse de finanțare: 
buget taxă buget taxă buget taxă 

buget taxă 
      

*Curs (curs teoretic) 

planificat          

realizat          

diferența          

*Adaos k=0,5 din ore curs pentru torent 

planificat          

realizat          

diferența          

*Seminare  

planificat          

realizat          

diferența          

*Lucrări de laborator/lpractice 

planificat          

realizat          

diferența          

*Adaos k=1 din Total ore pentru unitatea de 
curs, pentru cursuri predate în limbi de 
circulaţie internaţională 

planificat          

realizat          

diferența          

*Adaos k=1 din Total ore pentru unitatea de 
curs, pentru utilizarea unor metode interactive, 
inovaționale de predare și evaluare (E-learning; 
PBL) 

planificat          

realizat          

diferența          

*Consultații pentru examne de promovare (2 
ore pentru 1 grupă comună/singulară) 

planificat          

realizat          

diferența          

*Consultații pentru examenul de licență (4 ore 
pentru 1 grupă comună/singulară) 

planificat          

realizat          

diferența          

Conducerea catedrelor/ departamentelor  

planificat          

realizat          

diferența          

Conducerea facultăţii: decan/prodecan 

planificat          

realizat          

diferența          

Total ore convenționale AUDITORIALE 

planificat          

realizat          

diferența          

AUDITORIALE în ORE ASTRONOMICE = Total ore convenționale AUDITORIALE 

 * 0,75 

planificat    

realizat    

diferența    

**Ghidarea activităţii individuale a studenţilor 
(0,5 oră convențională - la una disciplină 
pentru un student, ciclul I) 

planificat          

realizat          

diferența          



14 

 

**Ghidarea activităţii individuale a studenţilor 
(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) 

planificat          

realizat          

diferența         

 

**Verificarea testelor, lucrărilor de control, 
studiilor de caz etc. (0,5 oră convențională 
pentru o lucrare per student) 

planificat          

realizat          

diferența          

**Examen de promovare – scris (2 studenți la 1 
oră convenț.) 

planificat          

realizat          

diferența          

**Examen de promovare - oral/asist. de calc. 
(3 studenți la 1 oră convențională) 

planificat          

realizat          

diferența          

**Teze/proiecte de an - conducerea, 
recenzarea (avizarea) şi susţinerea (3 ore 
pentru 1 teză sau pentru 1 student PBL) 

planificat          

realizat          

diferența          

**Conducerea stagiilor de PRACTICĂ cu 
verificarea dărilor de seamă şi evaluarea finală  

planificat          

realizat          

diferența          

**Teze/proiecte de LICENȚĂ - conducere, 
recenzare (avizare), susţinere(16 ore pentru 1 
teză/proiect; 18 ore pentru 1 teză/proiect la 
specialitățile inginerești) 

planificat          

realizat          

diferența          

**Examenul de LICENȚĂ 

planificat          

realizat          

diferența          

* Consultaţii curente pe parcusul semestrului 
(2,5% din numărul total de ore auditoriale 
prevăzute pentru unitatea de curs) 

planificat          

realizat          

diferența          

Conducerea secţiilor sportive / activităților 
didactico-artistice de către cadrele cu activitate 
didactică/științifico-didactică de bază 

planificat          

realizat          

diferența          

Total ore convenționale NEAUDITORIALE 

planificat          

realizat          

diferența          

NEAUDITORIALE în ORE ASTRONOMICE = Total ore convenționale  

NEAUDITORIALE * 0,75 

planificat    

realizat    

diferența    

* În cazul grupelor mixte (buget + contract) orele auditoriale se vor calcula din buget 
** În cazul grupelor mixte (buget + contract) orele se vor calcula separat, pe surse de finantare 

1. Şef Catedră/Departament _______________________  2. Titular/cadru didactic____________________ 
 

2. Decan ______________________ 4. Economist  _________________ 
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Formular - L-AD-2-Cumul- RAPORT   
 

UNIVERSITATEA DE STAT „BOGDAN PETRICEICU HASDEU” DIN CAHUL 
APROB 

 
Prorector  ___________________ Irina TODOS 

 
Catedra/Departamentul care ghidează disciplina/disciplinele _________________________________________________ 

 
Sarcina didactică a titularului  ____________________________________  în postul de bază de ______________________  

                                                                                                                                                     (asistent, lector, conf.univ., prof.univ.) 

în anul de studii 20____  20_____ 

 
ACTIVITATE DIDACTICĂ CUMULATĂ - Licență – FRECVENȚĂ REDUSĂ 

 

ORE AUDITORIALE din 0,5 norma de __________și NEAUDITORIALE din 0,5 norma de _____________ 
                 (0,5n = 275-asistent, 225-lector, 175-conf.univ., 125-prof.univ.)                  (0,5n = 100-asistent, 135-lector, 165-conf.univ., 175-
prof.univ.) 

Denumirea disciplinei    

Total ore  Total ore  
 

Buget+ 
taxă 

Grupa (cod)    

Nr. studenți pe surse de finanțare: 
buget taxă buget taxă buget taxă 

buget taxă 
      

*Curs (curs teoretic) 

planificat          

realizat          

diferența          

*Adaos k=0,5 din ore curs pentru torent 

planificat          

realizat          

diferența          

*Seminare  

planificat          

realizat          

diferența          

*Lucrări de laborator/lpractice 

planificat          

realizat          

diferența          

*Adaos k=1 din Total ore pentru unitatea de 
curs, pentru cursuri predate în limbi de circulaţie 
internaţională 

planificat          

realizat          

diferența          

*Adaos k=1 din Total ore pentru unitatea de 
curs, pentru utilizarea unor metode interactive, 
inovaționale de predare și evaluare (E-learning; 
PBL) 

planificat          

realizat          

diferența          

*Consultații pentru examne de promovare (2 
ore pentru 1 grupă comună/singulară) 

planificat          

realizat          

diferența          

*Consultații pentru examenul de licență (4 ore 
pentru 1 grupă comună/singulară) 

planificat          

realizat          

diferența          

Total ore convenționale AUDITORIALE  

planificat          

realizat          

diferența          

AUDITORIALE în ORE ASTRONOMICE = Total ore convenționale AUDITORIALE 

 * 0,75 

planificat    

realizat    

diferența    

**Ghidarea activităţii individuale a studenţilor 
(0,5 oră convențională - la una disciplină 
pentru un student, ciclul I) 

planificat          

realizat          

diferența          

**Ghidarea activităţii individuale a studenţilor 
(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 

planificat          

realizat          

diferența         
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repartizează proporțional cadrelor didactice din 
modulul de discipline relaționate la proiect) 

**Verificarea testelor, lucrărilor de control, 
studiilor de caz etc. (0,5 oră convențională 
pentru o lucrare per student) 

planificat          

realizat          

diferența          

**Examen de promovare – scris (2 studenți la 
1 oră convenț.) 

planificat          

realizat          

diferența          

**Examen de promovare - oral/asist. de calc. 
(3 studenți la 1 oră convențională) 

planificat          

realizat          

diferența          

**Teze/proiecte de an - conducerea, 
recenzarea (avizarea) şi susţinerea (3 ore 
pentru 1 teză sau pentru 1 student PBL) 

planificat          

realizat          

diferența          

**Conducerea stagiilor de PRACTICĂ cu 
verificarea dărilor de seamă şi evaluarea finală  

planificat          

realizat          

diferența          

**Teze/proiecte de LICENȚĂ - conducere, 
recenzare (avizare), susţinere(16 ore pentru 1 
teză/proiect; 18 ore pentru 1 teză/proiect la 
specialitățile inginerești) 

planificat          

realizat          

diferența          

**Examenul de LICENȚĂ 

planificat          

realizat          

diferența          

* Consultaţii curente pe parcusul semestrului 
(5% din numărul total de ore auditoriale 
prevăzute pentru unitatea de curs) 

planificat          

realizat          

diferența          

Total ore convenționale 
NEAUDITORIALE 

planificat          

realizat          

diferența          

NEAUDITORIALE în ORE ASTRONOMICE = Total ore convenționale  

NEAUDITORIALE * 0,75 

planificat    

realizat    

diferența    

* În cazul grupelor mixte (buget + contract) orele auditoriale se vor calcula din buget 
** În cazul grupelor mixte (buget + contract) orele se vor calcula separat, pe surse de finantare 
 

1. Şef Catedră/Departament _______________________  2. Titular/cadru didactic____________________ 
 

3. Decan ______________________ 4. Economist  ________________ 
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Formular -M-AD-1-Cumul- RAPORT   
 

UNIVERSITATEA DE STAT „BOGDAN PETRICEICU HASDEU” DIN CAHUL 
APROB 

 
Prorector  ___________________ Irina TODOS 

 
Catedra/Departamentul care ghidează disciplina/disciplinele _________________________________________________ 

 
Sarcina didactică a titularului  ______________________________  în postul de bază de _______________________  

                                                                                                                                                     (asistent, lector, conf.univ., prof.univ.) 

în anul de studii 20____  20_____ 
 

ACTIVITATE DIDACTICĂ CUMULATĂ - Master - CU FRECVENȚĂ 
 

ORE AUDITORIALE din 0,5 norma de __________și NEAUDITORIALE din 0,5 norma de _____________ 
(0,5n = 275-asistent, 225-lector, 175-conf.univ., 125-prof.univ.)                  (0,5n = 100-asistent, 135-lector, 165-conf.univ., 175-prof.univ.) 

 

Denumirea disciplinei    

Total ore  Total ore  
 

Buget+ 
taxă 

Grupa (cod)    

Nr. studenți pe surse de finanțare: 
buget taxă buget taxă buget taxă 

buget taxă 
      

*Curs (curs teoretic) 

planificat          

realizat          

diferența          

*Adaos k=0,5 din ore curs pentru torent 

planificat          

realizat          

diferența          

*Seminare  

planificat          

realizat          

diferența          

*Lucrări de laborator/lpractice 

planificat          

realizat          

diferența          

*Adaos k=1 din Total ore pentru unitatea de 
curs, pentru cursuri predate în limbi de 
circulaţie internaţională 

planificat          

realizat          

diferența          

*Adaos k=1 din Total ore pentru unitatea de 
curs, pentru utilizarea unor metode interactive, 
inovaționale de predare și evaluare (E-
learning; PBL) 

planificat          

realizat          

diferența          

*Consultații pentru examne de promovare (2 
ore pentru 1 grupă comună/singulară) 

planificat          

realizat          

diferența          

Total ore convenționale AUDITORIALE 

planificat          

realizat          

diferența          

AUDITORIALE în ORE ASTRONOMICE = Total ore convenționale AUDITORIALE 

 * 0,75 

planificat    

realizat    

diferența    

**Ghidarea activităţii individuale a studenţilor (1 
oră convențională - la una disciplină pentru un 
student, ciclul II) 

planificat          

realizat          

diferența          

**Ghidarea activităţii individuale a studenţilor 
(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) 

planificat         
 

realizat         
 

diferența         

 

**Verificarea testelor, lucrărilor de control, 
studiilor de caz etc. (0,5 oră convențională 
pentru o lucrare per student) 

planificat          

realizat          

diferența          



18 

 

**Examen de promovare – scris (2 studenți la 1 
oră convenț.) 

planificat          

realizat          

diferența          

**Examen de promovare - oral/asist. de calc. 
(3 studenți la 1 oră convențională) 

planificat          

realizat          

diferența          

**Conducerea stagiilor de PRACTICĂ cu 
verificarea dărilor de seamă şi evaluarea finală  

planificat          

realizat          

diferența          

**Teze de MASTER - conducere, 
recenzare/avizare (24 ore pentru 1 teză)  

planificat          

realizat          

diferența          

**Examenul de MASTER – susțienrea tezei 

planificat          

realizat          

diferența          

* Consultaţii curente pe parcusul semestrului 
(2,5% din numărul total de ore auditoriale 
prevăzute pentru unitatea de curs) 

planificat          

realizat          

diferența          

Total ore convenționale 
NEAUDITORIALE 

planificat          

realizat          

diferența          

NEAUDITORIALE în ORE ASTRONOMICE = Total ore convenționale  

NEAUDITORIALE * 0,75 

planificat    

realizat    

diferența    

* În cazul grupelor mixte (buget + contract) orele auditoriale se vor calcula din buget 
** În cazul grupelor mixte (buget + contract) orele se vor calcula separat, pe surse de finantare 
 

1. Şef Catedră/Departament _______________________  2. Titular/cadru didactic____________________ 
 

3. Decan ______________________ 4. Economist  _________________ 
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Formular - L-AD-1-Ora- RAPORT   
 

UNIVERSITATEA DE STAT „BOGDAN PETRICEICU HASDEU” DIN CAHUL 
     APROB 

Prorector  ___________________ Irina TODOS 
 

Catedra/Departamentul care ghidează disciplina/disciplinele _________________________________________________ 

 
Sarcina didactică a titularului  ____________________________________  cu gradul/titlul ______________________ 

      (dr./conf.univ. sau dr.hab./prof.univ.) 

în anul de studii 20____  20_____ 
 

ACTIVITATE DIDACTICĂ în regim de PLATĂ cu ORA - Licență - CU FRECVENȚĂ 
 

ORE AUDITORIALEși NEAUDITORIALEREPARTIZATE din ORE VACANTE,  
remunerate la sfîrșitul semestrului de studii 

Denumirea disciplinei    

Total ore  Total ore  
 

Buget+ 
taxă 

Grupa (cod)    

Nr. studenți pe surse de finanțare: 
buget taxă buget taxă buget taxă 

buget taxă 
      

*Curs (curs teoretic) 

planificat          

realizat          

diferența          

*Adaos k=0,5 din ore curs pentru torent 

planificat          

realizat          

diferența          

*Seminare  

planificat          

realizat          

diferența          

*Lucrări de laborator / practice 

planificat          

realizat          

diferența          

*Adaos k=1 din Total ore pentru unitatea de 
curs, pentru cursuri predate în limbi de circulaţie 
internaţională 

planificat          

realizat          

diferența          

*Adaos k=1 din Total ore pentru unitatea de 
curs, pentru utilizarea unor metode interactive, 
inovaționale de predare și evaluare (E-learning; 
PBL) 

planificat          

realizat          

diferența          

*Consultații pentru examne de promovare (2 ore 
pentru 1 grupă comună/singulară) 

planificat          

realizat          

diferența          

*Consultații pentru examenul de licență (4 ore 
pentru 1 grupă comună/singulară) 

planificat          

realizat          

diferența          

Total ore convenționale AUDITORIALE 

planificat          

realizat          

diferența          

AUDITORIALE în ORE ASTRONOMICE = Total ore convenționale AUDITORIALE 

 * 0,75 

planificat    

realizat    

diferența    

**Ghidarea activităţii individuale a studenţilor 
(0,5 oră convențională - la una disciplină pentru 
un student, ciclul I) 

planificat          

realizat          

diferența          

**Ghidarea activităţii individuale a studenţilor 
(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) 

planificat         
 

realizat         

 

diferența         

 



20 

 

**Verificarea testelor, lucrărilor de control, 
studiilor de caz etc. (0,5 oră convențională 
pentru o lucrare per student) 

planificat          

realizat          

diferența          

**Examen de promovare – scris (2 studenți la 1 
oră convenț.) 

planificat          

realizat          

diferența          

**Examen de promovare - oral/asist. de calc. 
(3 studenți la 1 oră convențională) 

planificat          

realizat          

diferența          

**Teze/proiecte de an - conducerea, 
recenzarea (avizarea) şi susţinerea (3 ore 
pentru 1 teză sau pentru 1 student PBL) 

planificat          

realizat          

diferența          

**Conducerea stagiilor de PRACTICĂ cu 
verificarea dărilor de seamă şi evaluarea finală  

planificat          

realizat          

diferența          

**Teze/proiecte de LICENȚĂ - conducere, 
recenzare (avizare), susţinere(16 ore pentru 1 
teză/proiect; 18 ore pentru 1 teză/proiect la 
specialitățile inginerești) 

planificat          

realizat          

diferența          

**Examenul de LICENȚĂ 

planificat          

realizat          

diferența          

* Consultaţii curente pe parcusul semestrului 
(2,5% din numărul total de ore auditoriale 
prevăzute pentru unitatea de curs) 

planificat          

realizat          

diferența          

Conducerea secţiilor sportive / activităților 
didactico-artistice de către cadrele cu activitate 
didactică/științifico-didactică de bază 

planificat          

realizat          

diferența          

Total ore convenționale NEAUDITORIALE 

planificat          

realizat          

diferența          

NEAUDITORIALE în ORE ASTRONOMICE = Total ore convenționale 

 NEAUDITORIALE * 0,75 

planificat    

realizat    

diferența    

* În cazul grupelor mixte (buget + contract) orele auditoriale se vor calcula din buget 
** În cazul grupelor mixte (buget + contract) orele se vor calcula separat, pe surse de finantare 

 
1 Şef Catedră/Departament _______________________  2. Titular/cadru didactic____________________ 

 
3. Decan ______________________ 4. Economist  _________________ 
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Formular - L-AD-2-Ora- RAPORT   
 

UNIVERSITATEA DE STAT „BOGDAN PETRICEICU HASDEU” DIN CAHUL 
APROB 

 
Prorector  ___________________ Irina TODOS 

 
Catedra/Departamentul care ghidează disciplina/disciplinele _________________________________________________ 

 
Sarcina didactică a titularului  ____________________________________  cu gradul/titlul ______________________ 

  (dr./conf.univ. sau dr.hab./prof.univ.) 

în anul de studii 20____  20_____ 
 

ACTIVITATE DIDACTICĂ în regim de PLATĂ cu ORA - Licență – FRECVENȚĂ REDUSĂ 
 

ORE AUDITORIALEși NEAUDITORIALE REPARTIZATE din ORE VACANTE,  
remunerate la sfîrșitul semestrului de studii 

 

Denumirea disciplinei    

Total ore  Total ore  
 

Buget+ 
taxă 

Grupa (cod)    

Nr. studenți pe surse de finanțare: 
buget taxă buget taxă buget taxă 

buget taxă 
      

*Curs (curs teoretic) 

planificat          

realizat          

diferența          

*Adaos k=0,5 din ore curs pentru torent 

planificat          

realizat          

diferența          

*Seminare  

planificat          

realizat          

diferența          

*Lucrări de laborator/lpractice 

planificat          

realizat          

diferența          

*Adaos k=1 din Total ore pentru unitatea de 
curs, pentru cursuri predate în limbi de circulaţie 
internaţională 

planificat          

realizat          

diferența          

*Adaos k=1 din Total ore pentru unitatea de 
curs, pentru utilizarea unor metode interactive, 
inovaționale de predare și evaluare (E-learning; 
PBL) 

planificat          

realizat          

diferența          

*Consultații pentru examne de promovare (2 
ore pentru 1 grupă comună/singulară) 

planificat          

realizat          

diferența          

*Consultații pentru examenul de licență (4 ore 
pentru 1 grupă comună/singulară) 

planificat          

realizat          

diferența          

Total ore convenționale AUDITORIALE 

planificat          

realizat          

diferența          

AUDITORIALE în ORE ASTRONOMICE = Total ore convenționale AUDITORIALE 

 * 0,75 

planificat    

realizat    

diferența    

**Ghidarea activităţii individuale a studenţilor 
(0,5 oră convențională - la una disciplină pentru 
un student, ciclul I) 

planificat          

realizat          

diferența          

**Ghidarea activităţii individuale a studenţilor 
(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) 

planificat         
 

realizat         

 

diferența         

 



22 

 

**Verificarea testelor, lucrărilor de control, 
studiilor de caz etc. (0,5 oră convențională 
pentru o lucrare per student) 

planificat          

realizat          

diferența          

**Examen de promovare – scris (2 studenți la 1 
oră convenț.) 

planificat          

realizat          

diferența          

**Examen de promovare - oral/asist. de calc. (3 
studenți la 1 oră convențională) 

planificat          

realizat          

diferența          

**Teze/proiecte de an - conducerea, 
recenzarea (avizarea) şi susţinerea (3 ore 
pentru 1 teză sau pentru 1 student PBL) 

planificat          

realizat          

diferența          

**Conducerea stagiilor de PRACTICĂ cu 
verificarea dărilor de seamă şi evaluarea finală  

planificat          

realizat          

diferența          

**Teze/proiecte de LICENȚĂ - conducere, 
recenzare (avizare), susţinere(16 ore pentru 1 
teză/proiect; 18 ore pentru 1 teză/proiect la 
specialitățile inginerești) 

planificat          

realizat          

diferența          

**Examenul de LICENȚĂ 

planificat          

realizat          

diferența          

* Consultaţii curente pe parcusul semestrului (5% 
din numărul total de ore auditoriale prevăzute 
pentru unitatea de curs) 

planificat          

realizat          

diferența          

Total ore convenționale NEAUDITORIALE 

planificat          

realizat          

diferența          

NEAUDITORIALE în ORE ASTRONOMICE = Total ore convenționale  

NEAUDITORIALE * 0,75 

planificat    

realizat    

diferența    

* În cazul grupelor mixte (buget + contract) orele auditoriale se vor calcula din buget 
** În cazul grupelor mixte (buget + contract) orele se vor calcula separat, pe surse de finantare 
 

1. Şef Catedră/Departament _______________________  2. Titular/cadru didactic____________________ 
 

3. Decan ______________________ 4. Economist  _________________ 
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Formular - M-AD-1-Ora- RAPORT   
 

UNIVERSITATEA DE STAT „BOGDAN PETRICEICU HASDEU” DIN CAHUL 
APROB 

 
Prorector  ___________________ Irina TODOS 

 
Catedra/Departamentul care ghidează disciplina/disciplinele _________________________________________________ 

 
Sarcina didactică a titularului  ____________________________________  cu gradul/titlul ______________________ 

  (dr./conf.univ. sau dr.hab./prof.univ.) 

în anul de studii 20____  20_____ 
 

ACTIVITATE DIDACTICĂ în regim de PLATĂ cu ORA - Master - CU FRECVENȚĂ 
 

ORE AUDITORIALEși NEAUDITORIALE REPARTIZATE din ORE VACANTE,  
remunerate la sfîrșitul semestrului de studii 

 

Denumirea disciplinei    

Total ore  Total ore  
 

Buget+ 
taxă 

Grupa (cod)    

Nr. studenți pe surse de finanțare: 
buget taxă buget taxă buget taxă 

buget taxă 
      

*Curs (curs teoretic) 

planificat          

realizat          

diferența          

*Adaos k=0,5 din ore curs pentru torent 

planificat          

realizat          

diferența          

*Seminare  

planificat          

realizat          

diferența          

*Lucrări de laborator/lpractice 

planificat          

realizat          

diferența          

*Adaos k=1 din Total ore pentru unitatea de 
curs, pentru cursuri predate în limbi de circulaţie 
internaţională 

planificat          

realizat          

diferența          

*Adaos k=1 din Total ore pentru unitatea de 
curs, pentru utilizarea unor metode interactive, 
inovaționale de predare și evaluare (E-learning; 
PBL) 

planificat          

realizat          

diferența          

*Consultații pentru examne de promovare (2 ore 
pentru 1 grupă comună/singulară) 

planificat          

realizat          

diferența          

Total ore convenționale AUDITORIALE 

planificat          

realizat          

diferența          

AUDITORIALE în ORE ASTRONOMICE = Total ore convenționale AUDITORIALE  

* 0,75 

planificat    

realizat    

diferența    

**Ghidarea activităţii individuale a studenţilor (1 
oră convențională - la una disciplină pentru un 
student, ciclul II) 

planificat          

realizat          

diferența          

**Ghidarea activităţii individuale a studenţilor 
(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) 

planificat         
 

realizat         

 

diferența         

 

**Verificarea testelor, lucrărilor de control, 
studiilor de caz etc. (0,5 oră convențională 
pentru o lucrare per student) 

planificat          

realizat          

diferența          
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**Examen de promovare – scris (2 studenți la 1 
oră convenț.) 

planificat          

realizat          

diferența          

**Examen de promovare - oral/asist. de calc. (3 
studenți la 1 oră convențională) 

planificat          

realizat          

diferența          

**Conducerea stagiilor de PRACTICĂ cu 
verificarea dărilor de seamă şi evaluarea finală  

planificat          

realizat          

diferența          

**Teze de MASTER - conducere, 
recenzare/avizare (24 ore pentru 1 teză)  

planificat          

realizat          

diferența          

**Examenul de MASTER – susțienrea tezei 

planificat          

realizat          

diferența          

* Consultaţii curente pe parcusul semestrului 
(2,5% din numărul total de ore 
auditorialeprevăzute pentru unitatea de curs) 

planificat          

realizat          

diferența          

Total ore convenționale NEAUDITORIALE 

planificat          

realizat          

diferența          

NEAUDITORIALE în ORE ASTRONOMICE = Total ore convenționale  

NEAUDITORIALE * 0,75 

planificat    

realizat    

diferența    

* În cazul grupelor mixte (buget + contract) orele auditoriale se vor calcula din buget 
** În cazul grupelor mixte (buget + contract) orele se vor calcula separat, pe surse de finantare 
 

1. Şef Catedră/Departament _______________________  2. Titular/cadru didactic____________________ 
 

3. Decan ______________________ 4. Economist  _________________ 
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Formular - CM -AD-1-Baza-RAPORT   

 
UNIVERSITATEA DE STAT „BOGDAN PETRICEICU HASDEU” DIN CAHUL 

APROB 
Prorector  ___________________ Irina TODOS 

 
Catedra/Departamentul care ghidează disciplina/disciplinele _________________________________________________ 

 
Sarcina didactică a titularului  ____________________________________  cu gradul/titlul ______________________ 

(dr./conf.univ. sau dr.hab./prof.univ.) 

în anul de studii 20____  20_____ 

 

EDUCȚIE FIZICĂ, PROTECȚIE CIVILĂ, PROTECȚIA MUNCII ETC. 
 

ACTIVITATE DIDACTICĂ DE BAZĂ 
 

ORE AUDITORIALE și NEAUDITORIALE din norma de______________ 
                                                                                                                                 (750-asistent, 720-lector, 680-conf.univ., 600-prof.univ.) 

 

Denumirea disciplinei         

Total ore  
 

taxă 
Grupa (cod)         

Nr. studenți pe surse de finanțare: 
taxă taxă taxă taxă taxă taxă taxă taxă 

        

Curs (curs teoretic) 

planificat          

realizat          

diferența          

Adaos k=0,5 din ore curs pentru torent 

planificat          

realizat          

diferența          

Seminare  

planificat          

realizat          

diferența          

Lecții practice 

planificat          

realizat          

diferența          

Ședințe practice 

planificat          

realizat          

diferența          

Exerciții tactice pregătitoare 

planificat          

realizat          

diferența          

Exerciții tactice 

planificat          

realizat          

diferența          

Exerciții în grup 

planificat          

realizat          

diferența          

Conducerea catedrelor/ departamentelor 

planificat          

realizat          

diferența          

Consultații pentru examne de promovare (2 ore 
pentru 1 grupă comună/singulară) 

planificat          

realizat          

diferența          

Examen de promovare - scris 

planificat          

realizat          

diferența          

Examen de promovare - oral 

planificat          

realizat          

diferența          

Total ore convenționale  

planificat          

realizat          

diferența          
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AUDITORIALE ȘI NEAUDITORIALE în ORE ASTRONOMICE = Total ore convenționale  

* 0,75 

planificat  

realizat  

diferența  

 
 

1. Şef Catedră/Departament ___________      2. Titular/cadru didactic________________             3. Economist  _________________ 
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Formular - CM -AD-1-Cumul-RAPORT   
 

UNIVERSITATEA DE STAT „BOGDAN PETRICEICU HASDEU” DIN CAHUL 
APROB 

Prorector  ___________________ Irina TODOS 
 

Catedra/Departamentul care ghidează disciplina/disciplinele _________________________________________________ 

 
Sarcina didactică a titularului  ____________________________________  cu gradul/titlul ______________________ 

(dr./conf.univ. sau dr.hab./prof.univ.) 

în anul de studii 20____  20_____ 
 

 

EDUCȚIE FIZICĂ, PROTECȚIE CIVILĂ, PROTECȚIA MUNCII ETC. 
 
 

ACTIVITATE DIDACTICĂ CUMULATĂ 
 

ORE AUDITORIALE și NEAUDITORIALE din 0,5 norma de______________ 
                                                                                                                                 (0,5n = 375-asistent, 360-lector, 340-conf.univ., 300-prof.univ.) 
 

Denumirea disciplinei         

Total ore  
 

taxă 
Grupa (cod)         

Nr. studenți pe surse de finanțare: 
taxă taxă taxă taxă taxă taxă taxă taxă 

        

Curs (curs teoretic) 

planificat          

realizat          

diferența          

Adaos k=0,5 din ore curs pentru torent 

planificat          

realizat          

diferența          

Seminare  

planificat          

realizat          

diferența          

Lecții practice 

planificat          

realizat          

diferența          

Ședințe practice 

planificat          

realizat          

diferența          

Exerciții tactice pregătitoare 

planificat          

realizat          

diferența          

Exerciții tactice 

planificat          

realizat          

diferența          

Exerciții în grup 

planificat          

realizat          

diferența          

Conducerea catedrelor/ departamentelor 

planificat          

realizat          

diferența          

Consultații pentru examne de promovare (2 ore 
pentru 1 grupă comună/singulară) 

planificat          

realizat          

diferența          

Examen de promovare - scris 

planificat          

realizat          

diferența          

Examen de promovare - oral 

planificat          

realizat          

diferența          

Total ore convenționale  planificat          
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realizat          

diferența          

AUDITORIALE ȘI NEAUDITORIALE în ORE ASTRONOMICE = Total ore convenționale  

* 0,75 

planificat  

realizat  

diferența  

 
 

1. Şef Catedră/Departament ___________      2. Titular/cadru didactic________________             3. Economist  _________________ 
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Formular - CM -AD-1-Ora-RAPORT   

 

UNIVERSITATEA DE STAT „BOGDAN PETRICEICU HASDEU” DIN CAHUL 
APROB 

Prorector  ___________________ Irina TODOS 
 

Catedra/Departamentul care ghidează disciplina/disciplinele _________________________________________________ 

 
Sarcina didactică a titularului  ____________________________________  cu gradul/titlul ______________________ 

(dr./conf.univ. sau dr.hab./prof.univ.) 

în anul de studii 20____  20_____ 
 

 

EDUCȚIE FIZICĂ, PROTECȚIE CIVILĂ, PROTECȚIA MUNCII ETC. 
 
 

ACTIVITATE DIDACTICĂ în regim de PLATĂ cu ORA 
 

ORE AUDITORIALEși NEAUDITORIALE REPARTIZATE din ORE VACANTE,  
remunerate la sfîrșitul semestrului de studii 

 

Denumirea disciplinei         

Total ore  
 

taxă 
Grupa (cod)         

Nr. studenți pe surse de finanțare: 
taxă taxă taxă taxă taxă taxă taxă taxă 

        

Curs (curs teoretic) 

planificat          

realizat          

diferența          

Adaos k=0,5 din ore curs pentru torent 

planificat          

realizat          

diferența          

Seminare  

planificat          

realizat          

diferența          

Lecții practice 

planificat          

realizat          

diferența          

Ședințe practice 

planificat          

realizat          

diferența          

Exerciții tactice pregătitoare 

planificat          

realizat          

diferența          

Exerciții tactice 

planificat          

realizat          

diferența          

Exerciții în grup 

planificat          

realizat          

diferența          

Conducerea catedrelor/ departamentelor 

planificat          

realizat          

diferența          

Consultații pentru examne de promovare (2 ore 
pentru 1 grupă comună/singulară) 

planificat          

realizat          

diferența          

Examen de promovare - scris 

planificat          

realizat          

diferența          

Examen de promovare - oral 

planificat          

realizat          

diferența          
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Total ore convenționale  

planificat          

realizat          

diferența          

AUDITORIALE ȘI NEAUDITORIALE în ORE ASTRONOMICE = Total ore convenționale  

* 0,75 

planificat  

realizat  

diferența  

 
 

1. Şef Catedră/Departament ___________      2. Titular/cadru didactic________________             3. Economist  _________________ 
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Formular    C-PL-14-1- RAPORT 

UNIVERSITATEA DE STAT „BOGDAN PETRICEICU HASDEU” DIN CAHUL 
APROB 

Prorector  ___________________ Irina TODOS 
 

Catedra/Departamentul care ghidează stagiul _________________________________________________________ 
 

în anul de studii 20______ – 20_______ 
 

CENTRALIZATOR pe CATEDRĂ  

privind FONDUL TOTAL DE TIMP pentru STAGIILE DE PRACTICĂ - LICENȚĂ – CU FRECVENȚĂ – 14. Științe ale educației 
 

Denumirea 
stagiului de 

practică 

Durata 
(nr. săpt.) 

Grupa (cod)      
Total ore  

convenționale 

Total ore  
convenț. 

 
Buget+ 

taxă 
Nr. studenți pe surse de finanțare: 

buget taxă buget taxă buget taxă buget taxă buget taxă 
buget taxă 

          

  Conducătorul de la catedră planificat              

realizat              

diferența              

Directorul şcolii 
 

planificat              

realizat              

diferența              

Directorul adjunct al şcolii planificat              

realizat              

diferența              

Profesorul-diriginte de la 
școală 

planificat              

realizat              

diferența              

  

Conducătorul de la catedră planificat              

realizat              

diferența              

Directorul şcolii 
 

planificat              

realizat              

diferența              

Directorul adjunct al şcolii planificat              

realizat              

diferența              

Profesorul-diriginte de la 
școală 

planificat              

realizat              

diferența              

  

Conducătorul de la catedră planificat              

realizat              

diferența              

Directorul şcolii 
 

planificat              

realizat              

diferența              

Directorul adjunct al şcolii planificat              
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 realizat              

diferența              

Profesorul-diriginte de la 
școală 

planificat              

realizat              

diferența              

Total ORE DIDACTICE convenționale  

planificat    

realizat    

diferența    

Total în ORE ASTRONOMICE = Total ORE DIDACTICE convenționale * 0,75 

planificat    

realizat    

diferența    

 
1. Șef practică __________________  2. Şef Catedră/Departament _____________________   3. Decan ___________________  4.  Economist  _________________ 
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Formular  C-PL-14-2- RAPORT 

UNIVERSITATEA DE STAT „BOGDAN PETRICEICU HASDEU” DIN CAHUL 
APROB 

Prorector  ___________________ Irina TODOS 
 

Catedra/Departamentul care ghidează stagiul _________________________________________________________ 
 

în anul de studii 20______ – 20_______ 
 

CENTRALIZATOR pe CATEDRĂ  

privind FONDUL TOTAL DE TIMP pentru STAGIILE DE PRACTICĂ - LICENȚĂ – FRECVENȚĂ REDUSĂ – 14. Științe ale educației 
 

Denumirea 
stagiului de 

practică 

Durata 
(nr. săpt.) 

Grupa (cod)      
Total ore  

convenționale 

Total ore  
convenț. 

 
Buget+ 

taxă 
Nr. studenți pe surse de finanțare: 

buget taxă buget taxă buget taxă buget taxă buget taxă 
buget taxă 

          

  Conducătorul de la 
catedră 

planificat              

realizat              

diferența              

Directorul şcolii planificat              

realizat              

diferența              

Directorul adjunct al şcolii planificat              

realizat              

diferența              

Profesorul-diriginte de la 
școală 

planificat              

realizat              

diferența              

  

Conducătorul de la 
catedră 

planificat              

realizat              

diferența              

Directorul şcolii planificat              

realizat              

diferența              

Directorul adjunct al şcolii planificat              

realizat              

diferența              

Profesorul-diriginte de la 
școală 

planificat              

realizat              

diferența              

  

Conducătorul de la 
catedră 

planificat              

realizat              

diferența              

Directorul şcolii planificat              

realizat              

diferența              

Directorul adjunct al şcolii planificat              
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realizat              

diferența              

Profesorul-diriginte de la 
școală 

planificat              

realizat              

diferența              

Total ORE DIDACTICE convenționale  

planificat    

realizat    

diferența    

Total în ORE ASTRONOMICE = Total ORE DIDACTICE convenționale * 0,75 

planificat    

realizat    

diferența    

 
1. Șef practică _________________  2. Şef Catedră/Departament _____________________   3. Decan ___________________  4.  Economist  _________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



35 

 

Formular C-PL-S-1- RAPORT   

UNIVERSITATEA DE STAT „BOGDAN PETRICEICU HASDEU” DIN CAHUL 
APROB 

Prorector  ___________________ Irina TODOS 
 

Catedra/Departamentul care ghidează stagiul_________________________________________________________ 
 

în anul de studii 20______ – 20_______ 
 

CENTRALIZATOR pe CATEDRĂ  

privind FONDUL TOTAL DE TIMP pentru STAGIILE DE PRACTICĂ - LICENȚĂ – CU FRECVENȚĂ – Științe de profil (specializare) 
 

Denumirea 
stagiului de 

practică 

Durata 
(nr. săpt.) 

Grupa (cod)      
Total ore  

convenționale 

Total ore  
convenț. 

 
Buget+ 

taxă 
Nr. studenți pe surse de finanțare: 

buget taxă buget taxă buget taxă buget taxă buget taxă 
buget taxă 

          

  Conducătorul de la catedră planificat              

realizat              

diferența              

Conducătorul de la instituție/org. planificat              

realizat              

diferența              

Specialistul îndrumător planificat              

realizat              

diferența              

  

Conducătorul de la catedră planificat              

realizat              

diferența              

Conducătorul de la instituție/org. planificat              

realizat              

diferența              

Specialistul îndrumător planificat              

realizat              

diferența              

  

Conducătorul de la catedră planificat              

realizat              

diferența              

Conducătorul de la instituție/org. planificat              

realizat              

diferența              

Specialistul îndrumător planificat              

realizat              

diferența              

Total ORE DIDACTICE convenționale  

planificat    

realizat    

diferența    
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Total în ORE ASTRONOMICE = Total ORE DIDACTICE convenționale * 0,75 

planificat    

realizat    

diferența    

 
1. Șef practică __________________  2. Şef Catedră/Departament _____________________   3. Decan ___________________  4.  Economist  _________________ 
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Formular C-PL-S-2- RAPORT   

UNIVERSITATEA DE STAT „BOGDAN PETRICEICU HASDEU” DIN CAHUL 
APROB 

Prorector  ___________________ Irina TODOS 
 

Catedra/Departamentul care ghidează stagiul_________________________________________________________ 
 

în anul de studii 20______ – 20_______ 
 

CENTRALIZATOR pe CATEDRĂ  

privind FONDUL TOTAL DE TIMP pentru STAGIILE DE PRACTICĂ - LICENȚĂ – FRECVENȚĂ REDUSĂ– Științe de profil (specializare) 
 

Denumirea 
stagiului de 

practică 

Durata 
(nr. săpt.) 

Grupa (cod)      
Total ore  

convenționale 

Total ore  
convenț. 

 
Buget+ 

taxă 
Nr. studenți pe surse de finanțare: 

buget taxă buget taxă buget taxă buget taxă buget taxă 
buget taxă 

          

  Conducătorul de la catedră planificat              

realizat              

diferența              

Conducătorul de la 
instituție/org. 

planificat              

realizat              

diferența              

Specialistul îndrumător planificat              

realizat              

diferența              

  

Conducătorul de la catedră planificat              

realizat              

diferența              

Conducătorul de la 
instituție/org. 

planificat              

realizat              

diferența              

Specialistul îndrumător planificat              

realizat              

diferența              

  

Conducătorul de la catedră planificat              

realizat              

diferența              

Conducătorul de la 
instituție/org. 

planificat              

realizat              

diferența              

Specialistul îndrumător planificat              

realizat              

diferența              

Total ORE DIDACTICE convenționale  

planificat    

realizat    

diferența    
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Total în ORE ASTRONOMICE = Total ORE DIDACTICE convenționale * 0,75 

planificat    

realizat    

diferența    

 
1. Șef practică ___________________  2. Şef Catedră/Departament____________________   3. Decan ___________________  4.  Economist  _________________ 
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Formular AM-Baza- RAPORT   

UNIVERSITATEA DE STAT „BOGDAN PETRICEICU HASDEU” DIN CAHUL 
APROB 

Prorector  ___________________ Irina TODOS 
Catedra/Departamentul _________________________________________________ 

 
Sarcina metodică a titularului  _________________________  în postul de bază de _______________________ 
                                                                                                                                                                          (asistent, lector, conf.univ., prof.univ.) 

în anul de studii 20____ – 20_____                                                                                                         

        ACTIVITATE METODICĂ  din norma de ___________________________ 
                                                                                                             (390-asistent, 360-lector, 330-conf.univ., 300-prof.univ.) 

(la funcția finanțată din: ______________________) 
                                               buget/ surse speciale                                                 

Activități  

Normativ 
cursuri predate pînă la 5 ani cursuri predate mai mult 5 ani TOTAL 

 Nr. total Total ore  Nr. total Total ore 

 

  
Prevăzute în 
planul de înv. 

Pentru 
pregătire 

  Prevăzute în 
planul de 

înv. 

Pentru 
pregătire 

 
Plan 

 
 

Real 
 

Plan Real Plan Real P 
Plan/
real  

S/L 
Plan/ 
real 

P 
Plan/
real 

S/L 
Plan 
/ real 

P 
Plan 
/ real 

S/L 
Plan 
/ real 

P 
Plan 
/ real 

S/L 
Plan 
/ real 

Pregătirea către cursuri, lecţii 

practice, seminare şi lucrări de 
laborator 

a) pentru persoanele – titulari de curs 
de până 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 

              

Elaborarea: 
 

 planurilor de învăţămînt 
 
 
 

 curricula 
disciplinare 

 

 50 ore pentru 1 plan - pentru 
șeful de catedră și directorul de 
program de studii conform art. 91 

alin.(3) lit. (f) din Carta USC  
 

 

 

Denumirea planului 

 Ore 
Denumirea curricula 

 

Ore TOTAL 

Plan Real Plan Real Plan Real 
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 50 ore pentru 1 

curriculum 
 
 

      

Total ore pentru elaborare 
planuri 

  
Total ore pentru elaborare 

currricula 
  

  Denumirea lucrării/activității 

Volum planificat  
(c.a./ seturi/ teste) 

TOTAL 
 

Normativ ore 
pentru 1 
unitate  

planificat 

Nr. de 
unități 

Total ore 
Plan Real 

Plan Real 

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 
       

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        

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 
       

Elaborarea probelor pentru 
examenul de promovare 

 6 ore pentru o variantă la proba scrisă; 

 6 ore pentru un set la proba orală 
       

Elaborarea testelor pentru 
realizarea evaluărilor curente la o 
disciplină. 

10 ore pentru un test        

Întocmirea probelor pentru 
examenul de licenţă 

 50 ore pentru un set la proba orală 

 20 ore pentru o variantă la proba scrisă 
       

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. 

       

Recenzarea suporturilor de curs, 
a lucrărilor didactico-metodice 
(autorul, denumirea) 

pentru fiecare coală de autor: 

 8 ore pentru compendii (cicluri) de prelegeri 

 6 ore pentru culegeri de probleme şi exerciţii, lucrări 

didactico-metodice 

       

Participare în activitatea de 
ghidare în carieră privind 
admiterea la studii 

Normativ Perioada, data Denumirea Normativ  Nr. activ. 
Total ore TOTAL 

Plan Real Plan Real 

50 ore pe an 
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Pregătirea şi desfăşurarea 
competiţiilor sportive universitare 

10 ore pentru o activitate, 
dar nu mai mult de 70 ore 

pe an 

  

        

  

Alte activităţi cu caracter educativ 
6 ore pentru fiecare activitate 

planificată 

  

        

  

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 

Denumirea comisiei: 

  

Participarea la 
Ore  

 
Ore 

 
Ore TOTAL 

Plan Real Plan Real Plan Real Plan Real 

şedinţe ale: Catedrei   
Consiliului 
Facultăţii 

  Senatului     

Activitatea în calitate de: 
director de program de studii 

70 ore pe an 
       

  
Denumirea proiectului de dezvoltare / stagii de 

formare / perfecționare profesională 
    

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 
 

     

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 
 

     

TOTAL ORE DE ACTIVITATE METODICĂ   

 
 
1. Titular/cadru didactic_____________________  2. Şef Catedră/Departament ___________________  3. Șef Serviciul Managementul Calității________________ 

 
 

4. Decan _______________________     5. Economist _________________ 
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UNIVERSITATEA DE STAT „BOGDAN PETRICEICU HASDEU” DIN CAHUL                                        Formular AM-Cumul- RAPORT   

APROB 
Prorector  ___________________ Irina TODOS 

Catedra/Departamentul _________________________________________________ 

 
Sarcina metodică a titularului  _________________________  în postul cumulat de _______________________ 

                                                                                                                                                                             (asistent, lector, conf.univ., prof.univ.) 

în anul de studii 20____ – 20_____                                                                                                         

 
        ACTIVITATE METODICĂ CUMULATĂ  din 0,5 normă de ___________________________ 
                                                                                                             (0,5n act. metodică = 195-asistent, 180-lector, 165-conf.univ., 150-prof.univ.) 

(la funcția finanțată din: ______________________) 
                                               buget/ surse speciale 

Activități  

Normativ 
cursuri predate pînă la 5 ani cursuri predate mai mult 5 ani TOTAL 

 Nr. total Total ore  Nr. total Total ore 

 

  
Prevăzute în 
planul de înv. 

Pentru 
pregătire 

  Prevăzute în 
planul de 

înv. 

Pentru 
pregătire 

 
Plan 

 
 

Real 
 

Plan Real Plan Real P 
Plan/
real  

S/L 
Plan/ 
real 

P 
Plan/
real 

S/L 
Plan 
/ real 

P 
Plan 
/ real 

S/L 
Plan 
/ real 

P 
Plan 
/ real 

S/L 
Plan 
/ real 

Pregătirea către cursuri, lecţii 

practice, seminare şi lucrări de 
laborator 

a) pentru persoanele – titulari de curs 
de până 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 

              

Elaborarea: 
 

 planurilor de învăţămînt 
 
 
 

 curricula 
disciplinare 

 

 50 ore pentru 1 plan - pentru 
șeful de catedră și directorul de 
program de studii conform art. 91 

alin.(3) lit. (f) din Carta USC  
 

 

 

Denumirea planului 

 Ore 
Denumirea curricula 

 

Ore TOTAL 

Plan Real Plan Real Plan Real 
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 50 ore pentru 1 

curriculum 
 
 

      

Total ore pentru elaborare 
planuri 

  
Total ore pentru elaborare 

currricula 
  

  Denumirea lucrării/activității 

Volum planificat  
(c.a./ seturi/ teste) 

TOTAL 
 

Normativ ore 
pentru 1 
unitate  

planificat 

Nr. de 
unități 

Total ore 
Plan Real 

Plan Real 

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 
       

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        

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 
       

Elaborarea probelor pentru 
examenul de promovare 

 6 ore pentru o variantă la proba scrisă; 

 6 ore pentru un set la proba orală 
       

Elaborarea testelor pentru 
realizarea evaluărilor curente la o 
disciplină. 

10 ore pentru un test        

Întocmirea probelor pentru 
examenul de licenţă 

 50 ore pentru un set la proba orală 

 20 ore pentru o variantă la proba scrisă 
       

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. 

       

Recenzarea suporturilor de curs, 
a lucrărilor didactico-metodice 
(autorul, denumirea) 

pentru fiecare coală de autor: 

 8 ore pentru compendii (cicluri) de prelegeri 

 6 ore pentru culegeri de probleme şi exerciţii, lucrări 

didactico-metodice 

       

Participare în activitatea de 
ghidare în carieră privind 
admiterea la studii 

Normativ Perioada, data Denumirea Normativ  Nr. activ. 
Total ore TOTAL 

Plan Real Plan Real 

50 ore pe an 
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Pregătirea şi desfăşurarea 
competiţiilor sportive universitare 

10 ore pentru o activitate, 
dar nu mai mult de 70 ore 

pe an 

  

        

  

Alte activităţi cu caracter educativ 
6 ore pentru fiecare activitate 

planificată 

  

        

  

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 

Denumirea comisiei: 

  

Participarea la 
Ore  

 
Ore 

 
Ore TOTAL 

Plan Real Plan Real Plan Real Plan Real 

şedinţe ale: Catedrei   
Consiliului 
Facultăţii 

  Senatului     

Activitatea în calitate de: 
director de program de studii 

70 ore pe an 
       

  
Denumirea proiectului de dezvoltare / stagii de 

formare / perfecționare profesională 
    

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 
 

     

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 
 

     

TOTAL ORE DE ACTIVITATE METODICĂ   

 
 
1. Titular/cadru didactic__________________  2. Şef Catedră/Departament _____________________  3. Șef Serviciul Managementul Calității__________________ 
 

 
4. Decan _______________________     5. Economist _________________ 
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Formular AS-Baza- RAPORT   

UNIVERSITATEA DE STAT „BOGDAN PETRICEICU HASDEU” DIN CAHUL 
APROB 

Prorector  ___________________ Sergiu CORNEA 
Catedra/Departamentul _________________________________________________ 

 
Sarcina științifică a titularului  _________________________  în postul de bază de _______________________ 

         (asistent, lector, conf.univ., prof.univ.) 

în anul de studii 20____ – 20_____ 

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ ȘI DE TRANSFER TEHNOLOGICdin norma de ________________ 
                                                                                                                                                                                 (517-asistent, 570-lector, 630-conf.univ., 720-prof.univ.) 

(la funcția finanțată din: ______________________) 
buget/ surse speciale 

 

Perioada 
realizării (luna/ 

trimestrul) 

Normativ ore 

pentru una coală 
de autor 

Volumul 
publicației 

(coli de autor) 

Număr de 
autori 

Ore planificate 

pentru un autor 

Ore REALIZATE 

pentru un autor 

Monografii, capitole în monografii comune, tratate de 
specialitate publicate la edituri în străinătate  

 500    
 

Monografii, capitole în monografii comune, tratate de 
specialitate publicate la edituri în edituri naţionale 

recunoscute  

 350    
 

Articole, studii publicate în reviste şi culegeri ştiinţifice 
internaţionale 

 
300 

    

     

Articole, studii publicate în reviste şi culegeri ştiinţifice 
internaţionale în reviste ISI ( cu impact) 

 

350 

   
 

    
 

Articole, studii publicate în reviste şi culegeri ştiinţifice 
naţionale 

 

250 

   
 

    
 

     

Articole, studii publicate în reviste şi culegeri ştiinţifice 
editate de USC 

 

300 

   
 

    
 

     

Redactarea şi recenzarea manualelor, materialelor 
didactice, articolelor ştiinţifice şi referatelor  

 80    
 

Brevetarea rezultatelor cercetării   240    
 

Tehnologie avansată elaborată şi confirmată documentar   250    
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Perioada 
realizării (luna/ 

trimestrul) 

Denumirea instituției de profil Normativ ore Ore planificate 
 

Ore REALIZATE 

Obținerea titlului științific de doctor    100   

Obținerea titlului științific de doctor habilitat    200  
 

 

Denumirea 
societății/ 

biroului/ cercului/ 
ediției  

Nr., data 
emiterii 
Deciziei 

Autoritate 
emitentă 

Normativ ore Ore planificate 

 
Ore REALIZATE 

Conducerea societăţilor ştiinţifice studenţeşti, birourilor de 
construcţie, cercurilor, studiourilor etc. 

   100  
 

Activitatea în colegiile de redacţie a revistelor şi 
culegerilor ştiinţifice ale USC: 

  
 

 Redactor-șef    100  
 

 Responsabilul de ediție    80  
 

 Președinte al comitetului științific    80  
 

 Membrul colegiului de redacție/ comitetului științific    60  
 

Activitatea în cadrul comisiilor de experţi ale CNAA, 
consiliilor şi comisiilor de experţi ale ministerelor, 
Guvernului, Parlamentului 

Denumirea 
comisiei/proiectului/actului 

normativ avizat 

Nr., data 
emiterii 

Deciziei/ordin
ului de 

numire/confir
mare 

Normativ ore Ore planificate 

 
Ore REALIZATE 

• expert al CNAA - 100 ore pe an   100 ore/an  
 

• expert al ministerelor, Guvernului, Parlamentului   50 ore/an  
 

• expert proiecte internaționale de modernizare a  
învațamînitului 

  50 ore/an  
 

Avizarea proiectelor de acte normative, hotărîri de 
Guvern, ale CSJ, colegiile ministerelor de resort etc. 

  

50 ore pentru 

fiecare act 
normativ 

 

 

  
 

  
 

Activitatea în cadrul seminarelor științifice de profil și 
Consiliilor Științifice specializate  

Codul și 
denumirea 

seminarului/Consi
liului,  

Nr., data 
emiterii 

Deciziei de 
numire/confirm

Autorul 
(nume, 

prenume) și 
Denumirea 

Normativ ore Ore planificate 

Ore REALIZATE 
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Instituția 
organizatore 

are tezei 

 Recenzarea tezei de doctor  în cadrul Seminarului 

științific de profil 

   15 ore pentru 

una teză de 
doctor 

 

 

   
 

 Recenzarea tezei de doctor habilitat din cadrul 

Seminarului științific de profil 

   30 ore pentru 

una teză de 
doctor habilitat 

 

 

   
 

 Membru sau Recenzent din cadrul Consiliului Științific 
Specializat pentru susținerea tezei de doctor 

   25 ore pentru 

una teză de 
doctor 

 

 

   
 

 Membru sau Recenzent din cadrul Consiliului 
Științific Specializat pentru susținerea tezei de doctor 
habilitat 

    
50 ore pentru 

una teză de 
doctor habilitat 

 

 

   

 

 

Denumirea 
conferinței / 

simpozionului, 
denumirea 

Organizatorului 

Nr., data 
emiterii 
Deciziei 

Autoritate 
emitentă 

Normativ ore 

pentru 1 
activitate 

Ore planificate 

 
Ore REALIZATE 

Participarea cu comunicări la simpozioane, conferinţe, 
congrese ştiinţifice naționale 

   

60 

 
 

    

 

    

 

Participarea cu comunicări la simpozioane, conferinţe, 
congrese ştiinţifice internaţionale 

   

100 

 

 

    
 

    
 



48 

 

Organizarea de conferințe, simpozioane, congrese, 

organizate în domeniul de specialitate sau în domenii 
conexe 

nu mai mult  de 100 ore pe an, inclusiv: 
• 20 ore – pentru una 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 

     

 

     

 

     

 

 Denumirea 
Nr., data 
emiterii 
Deciziei 

Autoritate 
emitentă 

Normativ ore 

pentru 1 
activitate 

Ore planificate 
 

Ore REALIZATE 

Înființarea, amenajarea și modernizarea laboratoarelor, 
centrelor de excelență (cercetare), muzeelor universitare, 
centrelor culturale etc. Nu mai mult  de 100 ore pe an 

   50   
 

Organizarea de schimburi academice între diferite 
universități din țară și străinătate. Nu mai mult  de 100 

ore pe an 

   

50  

 
 

    
 

Ghidare studenților în elaborarea și publicarea articolelor 
științifice 

   60  
 

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 

   100  

 

   300  

 

TOTAL ORE DE ACTIVITATE ȘTIINȚIFICĂ ȘI TRANSFER TEHNOLOGIC  
 

 
 
 

1. Titular/cadru didactic_______________________  2. Şef Catedră/Departament _____________________  3. Șef Serviciul Știință_______________________ 
 

 
4. Decan _______________________     5. Economist _________________ 
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Formular  AS-Cumul- RAPORT   

UNIVERSITATEA DE STAT „BOGDAN PETRICEICU HASDEU” DIN CAHUL 
APROB 

Prorector  ___________________ Sergiu CORNEA 
 

Catedra/Departamentul _________________________________________________ 

 
Sarcina științifică a titularului  _________________________  în postul cumulat de _______________________ 

                                                                                                                                                                              (asistent, lector, conf.univ., prof.univ.) 

în anul de studii 20____ – 20_____ 

 
ACTIVITATE ȘTIINȚIFICĂ ȘI DE TRANSFER TEHNOLOGIC CUMULATĂdin 0,5 norma de ___________________________ 

                                                                                                                                                                                                (0,5n act. ȘTT = 258,5-asistent, 285-lector, 315-conf.univ., 360-prof.univ.) 

(la funcția finanțată din: ______________________) 
buget/ surse speciale 

 

Perioada 
realizării (luna/ 

trimestrul) 

Normativ ore 

pentru una 
coală de autor 

Volumul publicației 

(coli de autor) 
Număr de autori 

Ore planificate 

pentru un autor 

Ore 
REALIZATE 

pentru un autor 

Monografii, capitole în monografii comune, tratate de 
specialitate publicate la edituri în străinătate  

 500    
 

Monografii, capitole în monografii comune, tratate de 
specialitate publicate la edituri în edituri naţionale 

recunoscute  

 350    
 

Articole, studii publicate în reviste şi culegeri ştiinţifice 
internaţionale 

 
300 

   
 

    
 

Articole, studii publicate în reviste şi culegeri ştiinţifice 
internaţionale în reviste ISI ( cu impact) 

 

350 

   
 

    
 

Articole, studii publicate în reviste şi culegeri ştiinţifice 
naţionale 

 

250 

   
 

    
 

     

Articole, studii publicate în reviste şi culegeri ştiinţifice 
editate de USC 

 

300 
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Redactarea şi recenzarea manualelor, materialelor 
didactice, articolelor ştiinţifice şi referatelor  

 80    
 

Brevetarea rezultatelor cercetării   240    
 

Tehnologie avansată elaborată şi confirmată documentar   250    
 

 

Perioada 
realizării (luna/ 

trimestrul) 

Denumirea instituției de profil Normativ ore Ore planificate 
Ore 

REALIZATE 

Obținerea titlului științific de doctor    100   

Obținerea titlului științific de doctor habilitat    200  
 

 

Denumirea societății/ 
biroului/ cercului/ 

ediției  

Nr., data 
emiterii 
Deciziei 

Autoritate emitentă Normativ ore Ore planificate 
Ore 

REALIZATE 

Conducerea societăţilor ştiinţifice studenţeşti, birourilor de 
construcţie, cercurilor, studiourilor etc. 

   100  
 

Activitatea în colegiile de redacţie a revistelor şi 
culegerilor ştiinţifice ale USC: 

  
 

 Redactor șef    100  
 

 Responsabilul de ediție    80  
 

 Președinte al comitetului științific    80  
 

 Membrul colegiului de redacție/ comitetului științific    60  
 

Activitatea în cadrul comisiilor de experţi ale CNAA, 
consiliilor şi comisiilor de experţi ale ministerelor, 
Guvernului, Parlamentului 

Denumirea comisiei/proiectului/actului 
normativ avizat 

Nr., data emiterii 
Deciziei/ordinului de 
numire/confirmare 

Normativ ore Ore planificate 
Ore 

REALIZATE 

• expert al CNAA - 100 ore pe an   100 ore/an  
 

• expert al ministerelor, Guvernului, Parlamentului   50 ore/an  
 

• expert proiecte internaționale de modernizare a  
învațamînitului 

  50 ore/an  
 

Avizarea proiectelor de acte normative, hotărîri de 
Guvern, ale CSJ, colegiile ministerelor de resort etc. 

  

50 ore pentru 

fiecare act normativ 
 

 

  
 

  
 

Activitatea în cadrul seminarelor științifice de profil și Codul și denumirea Nr., data Autorul (nume, Normativ ore Ore planificate  



51 

 

Consiliilor Științifice specializate  seminarului/Consiliului,  
Instituția organizatore 

emiterii 
Deciziei de 

numire/confir
mare 

prenume) și 
Denumirea tezei 

Ore 
REALIZATE 

 Recenzarea tezei de doctor  în cadrul Seminarului 

științific de profil 

   

15 ore pentru una 

teză de doctor 
 

 

   

 

 Recenzarea tezei de doctor habilitat din cadrul 

Seminarului științific de profil 

   
30 ore pentru una 

teză de doctor 
habilitat 

 

 

   

 

 Membru sau Recenzent din cadrul Consiliului Științific 
Specializat pentru susținerea tezei de doctor 

   
25 ore pentru una 

teză de doctor 
 

 

   
 

 Membru sau Recenzent din cadrul Consiliului 
Științific Specializat pentru susținerea tezei de doctor 
habilitat 

    

50 ore pentru una 

teză de doctor 
habilitat 

 

 

   

 

 

Denumirea conferinței / 
simpozionului, 

denumirea 
Organizatorului 

Nr., data 
emiterii 
Deciziei 

Autoritate emitentă 
Normativ ore 

pentru 1 activitate 
Ore planificate 

 
Ore 

REALIZATE 

Participarea cu comunicări la simpozioane, conferinţe, 
congrese ştiinţifice naționale 

   

60 

 
 

    

 

    

 

Participarea cu comunicări la simpozioane, conferinţe, 
congrese ştiinţifice internaţionale 

   100  
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Organizarea de conferințe, simpozioane, congrese, 

organizate în domeniul de specialitate sau în domenii 
conexe 

nu mai mult  de 100 ore pe an, inclusiv: 
• 20 ore – pentru una 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 

     

 

     

 

     

 

 Denumirea 
Nr., data 
emiterii 
Deciziei 

Autoritate emitentă 
Normativ ore 

pentru 1 activitate 
Ore planificate 

Ore 
REALIZATE 

Înființarea, amenajarea și modernizarea laboratoarelor, 
centrelor de excelență (cercetare), muzeelor universitare, 
centrelor culturale etc. Nu mai mult  de 100 ore pe an 

   50   
 

Organizarea de schimburi academice între diferite 
universități din țară și străinătate. Nu mai mult  de 100 

ore pe an 

   

50  

 
 

    
 

Ghidare studenților în elaborarea și publicarea articolelor 
științifice 

   60  
 

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 

   100  

 

   300  

 

TOTAL ORE DE ACTIVITATE ȘTIINȚIFICĂ ȘI TRANSFER TEHNOLOGIC  
 

 
 

1. Titular/cadru didactic_______________________  2. Şef Catedră/Departament _____________________  3. Șef Serviciul Știință_______________________ 
 

 
 4. Decan _______________________     5. Economist _________________  
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Formular C-PM-1- RAPORT   

UNIVERSITATEA DE STAT „BOGDAN PETRICEICU HASDEU” DIN CAHUL 
APROB 

Prorector  ___________________ Irina TODOS 
 

Catedra/Departamentul care ghidează stagiul _________________________________________________________ 
 

în anul de studii 20______ – 20_______ 
 

CENTRALIZATOR pe CATEDRĂ  

privind FONDUL TOTAL DE TIMP pentru STAGIILE DE PRACTICĂ - MASTER – CU FRECVENȚĂ  
 

Denumirea 
stagiului de 

practică 

Durata 
(nr. săpt.) 

Grupa (cod)      
Total ore  

convenționale 

Total ore  
convenț. 

 
Buget+ 

taxă 
Nr. studenți pe surse de finanțare: 

buget taxă buget taxă buget taxă buget taxă buget taxă 
buget taxă 

          

   planificat              

realizat              

diferența              

 planificat              

realizat              

diferența              

  

 planificat              

realizat              

diferența              

 planificat              

realizat              

diferența              

  

 planificat              

realizat              

diferența              

 planificat              

realizat              

diferența              

  

 

planificat              

realizat              

diferența              

 

planificat              

realizat              

diferența              

Total ORE DIDACTICE convenționale  
planificat    

realizat    
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diferența    

Total în ORE ASTRONOMICE = Total ORE DIDACTICE convenționale * 0,75 

planificat    

realizat    

diferența    

 
1. Șef practică ______________________  2. Şef Catedră/Departament ___________________   3. Decan ________________  4.  Economist  _______________ 
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Formular AM-Baza- RAPORT   
 

Formular C-P-NORMA- RAPORT   
UNIVERSITATEA DE STAT „BOGDAN PETRICEICU HASDEU” DIN CAHUL 

 

APROB 
Prorector  ___________________ Irina TODOS 

 

APROB 
Prorector  ___________________ Sergiu CORNEA 

 

APROB 
Prorector  ___________________ Svetlana BARBALAT 

 
Catedra/Departamentul de bază______________________________________________________________________ 

 
Sarcina științifico-didactică a titularului  __________________________________  în postul _______________de _______________________ 

                                                                                                                                                                                    (de bază / cumulat)        (asistent, lector, conf.univ., prof.univ.) 

în anul de studii 20____ – 20_____ 
 

CENTRALIZATOR al CADRULUI didactic, științifico-didactic, științific 
 

NORMA ANUALĂ, cu remunerea lunară (în 10 luni), calculată în ore astronomice 

Funcția didactică,  
ştiinţifico-didactică 

Normativ ore astronomice (= ore convenționale * 0,75) 

La funcția DE BAZĂ Prin CUMUL 

auditoriale neauditoriale metodica științifică auditoriale neauditoriale metodica științifică 

Asistent 413 150 390 517 206,5 75 195 258,5 

Lector 338 202 360 570 169 101 180 285 

Conf. univ. 262 248 330 630 131 124 165 315 

Prof. univ. 188 262 300 720 94 131 150 360 

 

NORMARE activitate 

La funcția DE BAZĂ  
(în ore astronomice = ore convenționale * 0,75) 

Prin CUMUL  
(în ore astronomice = ore convenționale * 0,75) 

NORMA totală pe 10 luni 

  TOTAL  TOTAL 
general 

 
Buget + 

taxă 

Ciclul I Licență  Ciclul II Master 

TOTAL 

Ciclul I Licență           Ciclul II Master  

TOTAL 

Ciclul I Licență Ciclul II Master 

Buget  Taxă Buget  Taxă Buget  Taxă Buget  Taxă Buget  Taxă Buget  Taxă 

la CATEDRA DE BAZĂ 

Didactică 
Auditorială  

planificat                

realizat                

diferența                

Didactică 
neauditorială 

planificat                

realizat                

diferența                

la CATEDRA 
 

________________ 

Didactică 
Auditorială  

planificat                

realizat                

diferența                

Didactică 
neauditorială 

planificat                

realizat                

diferența                

la CATEDRA 
 

_________________ 

Didactică 
Auditorială  

planificat                

realizat                

diferența                

Didactică 
neauditorială 

planificat                

realizat                

diferența                
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la CATEDRA DE BAZĂ 

Metodică 

planificat                

realizat                

diferența                

Ştiinţifică și  
Transfer 
 tehnologic 

planificat                

realizat                

diferența                

Total 

planificat     1470     735      

realizat                

diferența                

Notă: volumul de lucru pentruactivitatea didactică auditorială și neauditorialăeste calculat în ore astronomice= ore convenționale * 0,75. 

 

Titular/cadru didactic_________________  Şef Catedră/Departament de bază ___________________  Şef Catedră ____________________  Economist _____________________ 
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Formular C-C-NORME- RAPORT   

UNIVERSITATEA DE STAT „BOGDAN PETRICEICU HASDEU” DIN CAHUL 
 

APROB 
Prorector  ___________________ Irina TODOS 

 

APROB 
Prorector  ___________________ Sergiu CORNEA 

 

APROB 
Prorector  ___________________ Svetlana BARBALAT 

 

Catedra/Departamentul ___________________________________________________ 
 

în anul de studii 20____ – 20_____ 
 

CENTRALIZATOR pe CATEDRĂ 
 

privind REPARTIZAREA FONDULUI DE TIMP ȘI A SARCINLOR ȘTIINȚIFICO-DIDACTICE 
calculat în ORE ASTRONOMICE, cu remunerarea lunară (în 10 luni) 

 
Se includ TOATE cadrele didactice care predau discipline ghidate de catedră. Cadrele didactice de la alte catedre sunt obligate să informeze șeful Catedrei care ghidează 

disciplina despre categoria de normare a fondului de timp respectiv (la funcția de bază, prin cumul) 
 

Notă: volumul de lucru pentru activitatea didactică auditorială și neauditorialăse va calcula în ore astronomice = ore convenționale * 0,75. 

Nr. 
cr. 

 
 
 
 

Numele, 
prenumele 

Funcția 
didactică,  
ştiinţifico-
didactică 

NORMARE activitate 

La funcția DE BAZĂ 
(în ore astronomice = ore convenționale * 0,75) 

Prin CUMUL 
(în ore astronomice = ore convenționale * 0,75) 

NORMA totală pe 10 luni 

Normativ 
ore 

astronom. 

planificat Normativ 
ore 

astronom. 

planificat TOTAL 

TOTAL 
 

CICLUL I  
LICENȚĂ 

CICLUL II 
MASTER 

 
CICLUL I  
LICENȚĂ 

CICLUL II 
MASTER 

 
CICLUL I  
LICENȚĂ 

CICLUL II 
MASTER 

Buget Taxă Buget Taxă TOTAL  Buget Taxă Buget Taxă TOTAL Buget Taxă Buget Taxă 

1. 

 

 

Didactică 
auditorială 

planificat                  

realizat                  

diferența                  

Didactică 
neauditoria

lă 

planificat                  

realizat                  

diferența                  

 

 

 

Metodică 

planificat                  

realizat                  

diferența                  

Ştiinţifică 
și 

transf.tehn 

planificat                  

realizat                  

diferența                  

 

 

 Total 

planificat                  

realizat                  

diferența                  

2. 

 

 

Didactică 
auditorială 

planificat                  

realizat                  

diferența                  

Didactică 
neauditori

ală 

planificat                  

realizat                  

diferența                  

 
 

 Metodică 
planificat                  

realizat                  
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diferența                  

Ştiinţifică 
și 

transf.tehn 

planificat                  

realizat                  

diferența                  

 

 

 Total 

planificat                  

realizat                  

diferența                  

3. 

 

 

Didactică 
auditorială 

planificat                  

realizat                  

diferența                  

Didactică 
neauditori

ală 

planificat                  

realizat                  

diferența                  

 

 

 

Metodică 

planificat                  

realizat                  

diferența                  

Ştiinţifică 
și 

transf.tehn 

planificat                  

realizat                  

diferența                  

 

 

 Total 

planificat                  

realizat                  

diferența                  

4. 

 

 

Didactică 
auditorială 

planificat                  

realizat                  

diferența                  

Didactică 
neauditori

ală 

planificat                  

realizat                  

diferența                  

 

 

 

Metodică 

planificat                  

realizat                  

diferența                  

Ştiinţifică 
și 

transf.tehn 

planificat                  

realizat                  

diferența                  

 

 

 Total 

planificat                  

realizat                  

diferența                  

5. 

 

 

Didactică 
auditorială 

planificat                  

realizat                  

diferența                  

Didactică 
neauditori

ală 

planificat                  

realizat                  

diferența                  

 

 

 Metodică 

planificat                  

realizat                  

diferența                  
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Ştiinţifică 
și 

transf.tehn 

planificat                  

realizat                  

diferența                  

 

 

 Total 

planificat                  

realizat                  

diferența                  

6. 

 

 

Didactică 
auditorială 

planificat                  

realizat                  

diferența                  

Didactică 
neauditori

ală 

planificat                  

realizat                  

diferența                  

 

 

 

Metodică 

planificat                  

realizat                  

diferența                  

Ştiinţifică 
și 

transf.tehn 

planificat                  

realizat                  

diferența                  

 

 

 Total 

planificat                  

realizat                  

diferența                  

7. 

 

 

Didactică 
auditorială 

planificat                  

realizat                  

diferența                  

Didactică 
neauditori

ală 

planificat                  

realizat                  

diferența                  

 

 

 

Metodică 

planificat                  

realizat                  

diferența                  

Ştiinţifică 
și 

transf.tehn 

planificat                  

realizat                  

diferența                  

 

 

 Total 

planificat                  

realizat                  

diferența                  

8. 

 

 

Didactică 
auditorială 

planificat                  

realizat                  

diferența                  

Didactică 
neauditori

ală 

planificat                  

realizat                  

diferența                  

 

 

 

Metodică 

planificat                  

realizat                  

diferența                  

Ştiinţifică 
și 

planificat                  

realizat                  
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transf.tehn diferența                  

 

 

 Total 

planificat                  

realizat                  

diferența                  

9. 

 

 

Didactică 
auditorială 

planificat                  

realizat                  

diferența                  

Didactică 
neauditori

ală 

planificat                  

realizat                  

diferența                  

 

 

 

Metodică 

planificat                  

realizat                  

diferența                  

Ştiinţifică 
și 

transf.tehn 

planificat                  

realizat                  

diferența                  

 

 

 Total 

planificat                  

realizat                  

diferența                  

10. 

 

 

Didactică 
auditorială 

planificat                  

realizat                  

diferența                  

Didactică 
neauditori

ală 

planificat                  

realizat                  

diferența                  

 

 

 

Metodică 

planificat                  

realizat                  

diferența                  

Ştiinţifică 
și 

transf.tehn 

planificat                  

realizat                  

diferența                  

 

 

 Total 

planificat                  

realizat                  

diferența                  

11. 

 

 

Didactică 
auditorială 

planificat                  

realizat                  

diferența                  

Didactică 
neauditori

ală 

planificat                  

realizat                  

diferența                  

 

 

 

Metodică 

planificat                  

realizat                  

diferența                  

Ştiinţifică 
și 

planificat                  

realizat                  
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transf.tehn diferența                  

 

 

 Total 

planificat                  

realizat                  

diferența                  

 

 Didactică 
auditorial

ă * 

planificat                  

realizat                  

diferența                  

Didactică 
neauditori

ală 

planificat                  

realizat                  

diferența                  

 

TOTAL PE CATEDRĂ 
 

în ore astronomice 
(60 min.) 

Metodică 

planificat                  

realizat                  

diferența                  

Ştiinţifică 
și 

transf.teh
n. 

planificat                  

realizat                  

diferența                  

 

 

Total 

planificat                  

realizat                  

diferența                  

 
 

Şef Catedră/Departament _______________________  Economist ________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


