
                                                                                             FIŞA UNITĂŢII  DE CUR S/MODULULUI  
 

 

MD-2045, CHIŞINĂU, STR. SERGIU RĂDĂUȚANU, 4, TEL: 022 32-39-73 | FAX: 022 32-39-71, www.utm.md 

 

INTRODUCERE ÎN SPECIALITATE 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Energetică și Inginerie Electrică 

Catedra/departamentul Electromecanică şi Metrologie 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 524.1 – Electromecanica (EM) 
529.1 – Inginerie și Managementul Calității (IMC) 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

I (învăţământ cu frecvenţă); 
I (învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

1 
1 

E 

U – unitate 
de curs  
socio-

umanistică 
 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
3 

 
2. Timpul total estimat 

Secția de 
studii Total ore în 

planul de 
învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale  Lucrul individual 

Curs Seminar Laborator Teza  de an 
Studiul 

materialului 
teoretic 

Pregătire 
aplicaţii 

ZI 90 30 15 - - 30 15 

FR 90 10 2 - - 50 28 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ - 

Conform competenţelor - 

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de calculator, tablă 
vituală, internet. 

Laborator/seminar Studenţii vor perfecta rapoarte conform condiţiilor impuse de indicaţiile metodice. 
Termenul de predare a lucrării de laborator – o săptămână după finalizarea acesteia. 
Pentru predarea cu întârziere a lucrării aceasta se depunctează cu 1pct./săptămână de 
întârziere. 

 
5. Competenţe specifice acumulate 

 
 

Competenţe 
profesionale 

CP 3. Aplicarea  cunoștințelor privind prevederile documentelor normative şi legislative, a 
codurilor de bune practici, precum şi a  instrumentelor manageriale la conceperea şi 
dezvoltarea metodelor eficiente de asigurare a calităţii şi competitivităţii produselor 

CP3.1. Descrierea principiilor, metodelor şi instrumentelor de asigurare a calităţii şi 
competitivităţii produselor  
CP3.2. Explicarea și interpretarea  asistată de calculator a principiilor şi metodelor 
ingineriei şi managementului calităţii  

http://www.utm.md/
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CP3.3. Identificarea prevederilor documentelor normative şi legislative, precum şi a 
codurilor de bune practici, referitor la asigurarea calităţii şi competitivităţii produselor 
CP3.4. Studiul comparativ şi aprecierea eficacităţii metodelor, instrumentelor şi 
tehnicilor managementului calităţii prin metode specifice 
CP3.5. Elaborarea proceselor de proiectare, fabricare, deservire tehnică , verificare şi 
etalonare a  mijloacelor de măsurare şi echipamentelor de încercare 

Competenţe 
transversale 

CT1. Executarea responsabilă a sarcinilor profesionale în condiţiile unei autonomii restrânse 
şi asistenţă calificată,  organizarea procesului de producere și exploatare  în condiții de 
securitate vitală, aplicarea principiilor, normelor şi valorilor codului de etică profesională   
CT3. Adaptarea la noile tehnologii, dezvoltarea profesională şi personală, prin formare 
continuă folosind surse de documentare tipărite,software specializat şi resurse electronice în 
limba română şi, cel puţin, într-o limbă de circulaţie internaţională 

 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Familiarizarea studenților cu  misiunea și necesitatea specialităților  pentru economia 
națională, problemele și tendințele actuale ale domeniilor de formare 

Obiectivele specifice  Rolul specialităilor pentru economia națională și competențelele profesionale ale 
inginerului licențiat  din domeniile de studii, lista disciplinilor de studii 
 Metodele moderne de învățare (on-line, moodle etc) 
 Regulile și metodele principale de comunicarea scrisă și orală utilizate în ptocesul 
de studii. 
 Regulele de interacțiune cu profesorii și colegii 
 Regulile de conduită ăn societate și comunitatea studențească 

 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Prezentarea disciplinei ”Introducere în specilaitate” 2 1 

T2. Organizarea studiilor universitare din RM în contextul Procesului Bologna 2 

2 T3. Universitatea Tehnică a Moldovei – principalul formator de ingineri  din RM 2 

T4. Catedra Electromecanica și Metrologie: istorie, calitate și tradiții 2 

T5. Organizarea studiilor de licență 2 1 

T6. Ingineria și activitățile inginerești 2 

2 

T7. Organizarea studiilor la Programul de licență 524.1-Electromecanica. 2 

T8. Organizarea studiilor la Programul de licență 529.1- Ingineria și 

Managementul Calității (IMC) 

2 

T9.  Elaborarea si sustinerea publica a unui studiu de caz 2 

T10. Tehnologii moderne de predare-învâțare 2 
1 

T11. Biblioteca tehnico-științifică (BTS) UTM 2 

T12. Probleme actuale economiei naționale, sectoarele industriale și energetice 2  
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T13. Infrastructura calității în Republica Moldova. Probleme actuale 2  
3 

T14. Tendințe actuale ale ingineriei electrice și sistemelor electromecanice 2 

T15. Practici bune de angajare a absolvenților EM și IMC în câmpul muncii 2 

Total prelegeri: 30 10 
 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

LP1. Vizitarea laboratoarelor didactice și științifice ale catedrei 2 1 

LP2. UTM –flagmanul învățământului tehnic superior din RM(film, discuții) 2  

LP3. Norme de întocmirea a cererilor și adresărilor  la UTM. Mostre de acte 2  

LP4. Vizitarea unor întreprinderi de profil electrotehnic 2  

LP5. Vizitarea unor întreprinderi din domeniul infrastructurii calității 2  

LP6. Lucrul practic pe plaforma Moodle UTM 2  

LP7. Vizitarea bibliotecii tehnico-științifice UTM și a facultății 2  

LP8. Automatizarea proceselor  tehnologice: rolul inginerilor EM si IMC(video, 
discuții) 

1 1 

Total lucrări de laborator/seminare: 15 2 
 

8. Referinţe bibliografice 
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6. В.Я. Черепанов. ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ (метрология, стандартизация и сертификация)  Конспект 
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http://particip.gov.md/public/files/strategia/Moldova_2020_proiect.pdf 
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noiembrie 2011 

3. HG nr. 859 din  31.07.2006 ”Cu privire la aprobarea Concepţiei infrastructurii  calităţii în Republica Moldova” (cu 
plan de actiuni in pana 2020) http://lex.justice.md/index.php? action=view&view=doc&lang=1&id=317039 

 

9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

20% 20% - 60% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări de laborator; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi lucrări de laborator; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii materialului studiat  
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