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CALENDARUL UNIVERSITAR

An
de

Studii

Termene (dale calendaristice exprimate în luni) şi durată (număr de săptămâni)
Activităţi didactice Sesiuni de 

examinare
Stagii de 
practică

Vacanţe

Sem. I Sem. 11 Sem. I Sem. 11 Sem.
I

Sem.
11

Iarnă Primăva
ră

Vară

I
septembrie- 
octombrie 

(2 săptămâni)

ianuarie 
(2 săptămâni)

ianuarie
(1

săptămână)

aprilie
(1

săptămână)
- -

decembrie - 
ianuarie 

(2 săptămâni)

Paşti
(1

săptămână)

iunie -  
august 
(10 

săptămâni)

11 octombrie 
(2 săptămâni)

februarie 
(2 săptămâni)

februarie
(1

săptămână)

aprilie
(1

săptămân
ă)

- -
decembrie - 

ianuarie 
(2 săptămâni)

Paşti
(1

săptămână)

iunie -  
august 

(10 
săptămâni)

111
octombrie- 
noiembrie 

(2 săptămâni)

februarie 
(2 săptămâni)

februarie
(1

săptămână)

mai (1
săptămână) - -

decembrie - 
ianuarie 

(2 săptămâni)

Paşti
(1

săptămână)

iunie -  
august 

(10 
săptămâni)

IV septembrie (2  
săptămâni)

Ianuarie (1 
săptămână)

mai (1 
săptămână)

februarie - 
aprilie 

(7 
săpt.)

decembrie - 
ianuarie 

(2 săptămâni)

Paşti
(1

săptămână)
-

Total
nr.

Săpt.
8 săptămâni 6 săptămâni 4

săptămână
4

săptămâni - 7
săptămâni 8 săptămâni 4

săptămâni
30

săptămâni

PLANUL PROCESULUI D E  STUDII PE SEMESTRE/ANI DE STUDII

Cod
Denumirea unităţii 

de curs T
ot
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Număr de ore
Num ăr de ore pe tipuri 

de activităţi
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ANUL 1 de STUDII
SEM ESTRUL 1

A lgebra liniară şi analiza
F .0 1.0.001.62 150 60 20 130 10 10 - E 5

m atem atică
F.01.0.002.21 Teoria econom ică 150 60 24 126 16 8 - E 5
F .0 1.0.003.63 Grafica vectorială şi raster 150 60 16 134 4 - 12 E 5
F.01.0.004.63 Program area calculatoarelor 210 90 28 182 8 - 20 E 7

T ota l discipline semestrul 1 660 270 88 572 38 18 32 4E 22
ANUL 1 de STUDII

SEM ESTRUL II
F.02.0.005.61 Sisteme de operare 120 60 16 104 8 - 8 E 4
F.02.0 . 006.62 Probabilităţi şi statstică 120 60 20 100 12 8 - E 4

F 02 O 007.63
Iniţiere in sisteme

150 60 16 134 8 8 E 5
geoinform aţionale (G1S)

F.02.0 . 008.63 Structuri de date şi algoritmi 150 60 16 134 10 2 4 E 5
S.02.0 . 0 0 9 .6 1 Tehnologii Java 150 60 22 128 6 - 16 E 5
Total discipline semestrul 11 690 300 90 600 44 10 36 5E 23

ANUL II de STUDII
SEM ESTRU L III

F .0 3 .0 .0 10.61 M atem atică discretă 120 60 18 102 12 6 . E 4

U .03.0 .011 .22
Arta com unicării şi etică 
profesională

150 60 16 134 10 6 - E 5
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F.03.0.012.61 Cercetări operaţionale I 150 60 22 128 10 6 6 E 5
S.03.0.013.61 Limbajul SQL 120 44 20 100 12 - 8 E 4
U .03.A.014.22 Filosofie socială si econom ică 120 60 14 106 10 4 - E 4
U.03.A.014.22 Politologie 120 60 14 106 10 4 - E 4

Total discipline semestrul 111 660 284 90 570 54 22 14 5E 22
ANUL 11 de STUDII

SEM ESTRUL IV
S.04 .0 .015 . 63 Program area .NET 150 60 20 130 4 - 16 E 5
S.04.0 .016 . 63 Tehnologii GIS aplicate 120 60 18 102 10 - 8 E 4
F.04.0 . 017. 63 Cercetări operaţionale II 120 54 22 98 10 6 6 E 4
F.04.0 . 018.61 Proiectarea bazelor de date 150 54 18 132 4 - 14 E 5
S .04 .A .019.63 A naliza de date 120 60 16 104 12 - 4 E 4
S .04.A .019.63 M odelarea sistemelor 120 60 16 104 12 - 4 E 4

S .04.A .019.63
Bazele securităţii 
inform aţionale

120 60 16 104 12 - 4 E 4

Total discipline semestrul IV 660 272 94 566 40 6 48 5E 22
ANUL III de STUDII

SEM ESTRUL V
S.05.0 . 020.63 Tehnologii Web 150 60 24 126 6 - 18 E 5

S.05.0 . 021.61 Program area aplicaţiilor 
W indows

120 42 18 102 6 - 12 E 4

F.05.0 . 022.63 Iniţiere în ERP 150 60 18 132 12 - 6 E 5
S.05.0 . 023.61 Dispozitive şi aplicaţii mobile 120 60 18 102 6 - 12 E 4
U.05.A .024.11 Antreprenoriat 120 52 18 102 14 4 - E 4
U.05.A.024.23 Dreptul afacerilor 120 52 18 102 14 4 - E 4

Total discipline semestrul V 660 282 96 564 40 4 52 5E 22

ANUL III de STUDII
SEM ESTRUL VI

S.06.0 . 025.61
Proiectarea sistemelor 
inform atice

150 60 '24 126 10 - 14 E 5

S.06.0 . 026.63 Reţele inform atice 150 56 20 130 6 - 14 E 5
S.06.0 . 027.63 Teza de an 90 0 0 90 - - - E 3
S.06.0 . 028.63 Internet M arketing 120 60 18 102 10 4 4 E 4
S.06.A .029.61 Programarea declarativă 120 60 20 100 8 — 12 E 4

S.06.A.029.61
Testarea şi verificarea 
produselor program

120 60 20 100 8 -- 12 E 4

S.06.A .029.63 Sisteme inform atice contabile 120 60 20 100 8 ~ 12 E 4
S.06.A.029.63 Tehnologii W eb avansate 120 60 20 100 8 - 12 E 4

Total discipline semestrul VI 630 176 82 548 34 4 44 5E 21
ANUL IV de STUDII

SEM ESTRUL VII

S.07.0 . 030. 63
învăţare autom ată” (M achine 
Learning)

150 48 16 134 12 4 - E 5

S.07.0 . 031.63 Com erţ electronic 150 44 22 128 6 - 16 E 5
U.07. A.032.11 Cultura afacerilor 150 60 18 132 14 4 E 5

U.07.A.032.22 Corespondenţa econom ică 150 60 18 132 14 4 E 5

U.07.A .032.22
Psihologia com unicării de 
afaceri

150 60 18 132 14 4 E 5

S.07.A.033.6 ! Guvernarea electronică 150 48 18 132 8 - 10 E 5

S.07.A .033.61
Program area docum entelor 
structurate

150 48 18 132 8 - 10 E 5

S.07.A.033.61 Prelucrarea sem nalelor 150 48 18 132 8 - 10 E 5
S.07.A.033.63 Pachete aplicative 150 48 18 132 8 - 10 E 5

S.07.A .033:63
Data W arehouse// D epozit de 
date

150 48 18 132 8 - 10 E 5

Total discipline semestrul VII 600 200 74 526 40 8 26 4E 20
ANUL IV de STUDII

SEM ESTRUL VIII
S.08.0 . 034.63 Practica în producţie 180 120 80 100 E 6
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S.08.0 . 035.63 Practica de licenţă 360 280 160 200 E 12
S.08.0 . 036.63 Exam enul de licenţă 300 300 E 10

Total discipline semestrul VIII 840 400 240 600 3E 28
Total discipline în planul de învăţământ 5400 2184 856 4544 37 E 180

Total credite de studii acumulate 180

FORMA DE EVALUARE FINALA A STUDIILOR

Nr. Forma de evaluare finală a studiilor Term ene de organizare Nr. ECTS

1 Susţinerea tezei de licenţă Sem. VIII, Mai - Iunie 10

ST A G IIL E  DE PR A C T IC Ă

T ipul stagiu lu i de practică
A nul de 

studii Seni.
D urata

P erioada desfăşurării
N um ăr

nr. săpt. orc E C T S

1 P ra c t ic a  în  p ro d u c ţie IV V III 4 180 F e b ru a rie 6

2. P ra c t ic a  d e  l ic e n ţă IV V III 7 3 6 0 M a rtie  - M ai 12

U M T AT I DE CURS LA LIBERA ALEGERE
Cod Denumirea  

unităţii de curs
Număr total de ore Număr de ore pe tipuri 

de aetivităti
Forma de 
evaluare

Nr. ECTS

Total Contac 
t direct

Studiu
indivi
dual

Curs Semi
nar

Labora 
tor

Anul l/semestrul L
G.01.LA.22 Lim ba română 

pentru alolingvi
60 30 30 30 E 2

G.01.LA.32 Limba străină II 
(eng., fr., germ., 
span.)

60 30 30 30 E 2

F.01.LA.63 Business Excel 60 30 30 14 16 E 2
Anul 1/ semestrul 11

U.02.LA.22 Sociologie 60 30 30 16 14 - E 2
U.02.LA.22 Ecologie şi 

protecţia mediului
60 30 30 16 14 E 2

IJ.02.LA.22 Deontologia 
asistentului social

60 30 30 16 14 - E 2

U.02.LA.22 Cultura com unicării 60 30 30 - 30 - E 2
S.02.LA.61 Fiabilitatea

sistem elor
60 30 30 14 - 16 E 2

G.02.LA.51 Bazele contabilităţii 60 30 30 16 14 E 2
G.02.LA.61 Tehnologiile 

aplicaţiilor Office
60 30 30 14 - 16 E 2

11.02.LA.22 Etica profesională 60 30 30 16 14 - E 2
G.02.LA.31 Econom ie mondială 

şi integrare 
europeană

60 30 30 16 14 E 2

U.02.LA.32 Limba străină II 
(eng., fr., germ., 
span.)

60 30 30 30 E 2

S.02.LA.63 Limbajul Python 60 30 30 14 16 E 2
Anul 11/semestru 111

G.03.LA.61 Cibernetica
sistem elor
economice

60 30 30 14 16 E 2

G.03.LA.21 M etode şi tehnici 
de cercetare

60 30 30 - 30 ■ E 2
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S.03.LA.61 M etode num erice 60 30 30 16 14 - E 2
S.03.LA.6) A sam blarea şi 

depanarea PC
60 30 30 16 14 - E 2

U.03.LA.22 Psihologia 
com unicării de 
afaceri

60 30 30 16 14 E 2

U.03.LA.22 Filosofia dreptului 60 30 30 16 14 - E 2
U.03.LA.32 Limba străină II 

(eng., fr., germ., 
span.)

60 30 30 30 E 2

S.03.LA.63 Adm inistrarea 
reţelelor//C ISC O

60 30 30 14 16 E 2

Anul Ii/semestru IV
G.04.LA.22 G eoeconom ia 60 30 30 16 14 - E 2
G.04.LA.11 Cultura afacerilor 60 30 30 16 14 - E 2
G.04.LA.23 Dreptul European 60 30 30 16 14 - E 2
U.04.LA.42 A ctivitatea 

instituţiilor de 
credit nebancare

60 30 30 16 14 E 2

G.04.LA.42 Finanţarea 
nebancară a 
întreprinderilor 
mici şi mijlocii

60 30 30 16 14 E 2

G.04.LA.11 M anagementul
producţiei

60 30 30 16 14 - E 2

U.04.LA.22 Com unicare 
birotică şi de 
secretariat

60 30 30 16 14 E 2

S.04.LA.61 Sisteme de operare 60 30 30 14 - 16 E 2
IJ.04.LA.32 Limba străină 11 

(eng., fr., germ., 
span.)

60 30 30 30 E 2

S.04.LA.63 Conceptele de 
arhitectură şi 
tehnologie Big Data

60 30 30 14 16 E 2

Anul W/Semestru V
G.05.LA.31 Tranzacţii

internaţionale
60 30 30 16 14 - E 2

G.05.LA.3I Com erţ
internaţional

60 30 30 16 14 - E 2

G.05.LA.12 Design şi estetică în 
m arketing

60 30 30 16 14 - E 2

G.05.LA.42 Practici bursiere 
internaţionale

60 30 30 16 14 - E 2

U.05.LA.22 Corespondenţa 
econom ică în limba 
străină

60 30 30 30 E 2

G.05.LA.11 Protecţia
proprietăţii
intelectuale

60 30 30 16 14 E 2

S.05.LA.51 Sisteme inform atice 
contabile

60 30 30 16 - 14 E 2

G.05.LA.21 Econom ia
inform aţională
tenebră

60 30 30 16 14 E 2

S.05.LA.51 Control şi audit 
financiar

60 30 30 16 14 - E 2

U.05.LA.32 Limba străină 11 
(erfg., fr., germ., 
span.)

60 30 30 30 E 2

S.05.LA.63 M odelare analitică 
a deciziei

60 30 30 14 16 E 2
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MODULUL PSIHOPEDAGOGIC

Cod
Denumirea a c tiv ită ţii d idactice  

continuă

Total ore
N um ăr de 
pe tip u ri 

activ ită

ore
de
ti

Fo
rm

a 
de 
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Nr
. 
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Semestru! 1
F.01.0.01 Pedagogie generală 240 60 180 32 28 - E 8
F.01.0.02 Teoria şi metodologia curriculumului 120 30 90 16 14 - E 4
F.01.0.03 Psihologia educaţiei 120 30 90 16 14 - E 4
S.01.0.04 Teoria si metodologia instruirii 120 35 85 15 20 - E 4
S.01.0 .05 Teoria si metodologia evaluării 120 35 85 15 20 - E 4
S.01.0.06 Management educaţional 90 30 60 15 15 - E 3
S.01.0 .07 Comunicare educaţională 90 30 60 15 15 - E 3

Semestru! 1!
S.02.0 .08 Practica pedagogică 900 - 900 - - 900 E 30

TOTAL 1800 250 1550 124 126 900 8E 60

MINIMULUI CURRICULAR INIŢIAL PENTRU ABSOLVENŢII ALTUI DOMENIU
Cod Denumirea disciplinei Total

ore
Inclusiv ore Numărul de 

ore pe tipuri 
de activităti

Forma de 
evaluare

Nr.ECTS

Contact
direct

Studiu
individ

ual

C S

F.01.0.001.62 Algebra liniară şi analiza matematică 150 60 v 90 30 30 - E 5
F.01.0.004.63 Programarea calculatoarelor 180 90 90 30 - 60 E 6
F.02.0 . 08.63 Structuri de date şi algoritmi 120 60 60 30 14 16 E 4
S.06.0 . 026.6! Reţele informatice 150 60 60 30 - 30 E 5
F.04.0 . 018.61 Proiectarea bazelor de dale 150 54 66 22 - 32 E 5
S.04.0 . 025.63 Proiectarea sistemelor informatice 150 60 90 30 - 30 E 5
Total 900 384 456 172 44 168 6E 30

MATRICEA CORELĂRII FINALITĂŢILOR DE STUDIU A PROGRAM ULUI CU CELE ALE
UNITĂŢILOR DE CURS

Cod Unitatea de curs
Finalităţi de studiu

1 2 3 4 5 6 7 8

F .0 1.0.001.62
Algebra liniară şi analiza 
matem atică

+ +

F .0 1.0.002.21 Teoria econom ică + +

F.01.0 .003.63 G rafica vectoriala si raster + + +

F .0 1.0.004.63 Program area calculatoarelor + + +

F.02.0.005.61 Sisteme de operare + + + + +

F.02.0 . 006.62 Probabilităţi şi statistică + +

S.02.0 . 007.63
Iniţiere in sisteme 
geoinform aţionaie (GIS)

+ + +

F.02.0 . 008.63 Structuri de date şi algoritmi + + +

S.02.0.009.61 Tehnologii Java + + +

F.02.0 . 010.61 M atem atică discretă + +
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U.03.0 . 011.22
Arta com unicării şi etică 
profesională

+ +

F.03.0 . 012.61 Cercetări operaţionale I +

S.03.0.013.61 Limbajul SQL + + + + +

U.03.A.014.22 Filosofie sociala si econom ica + + +

U.03.A.014.22 Politologie + + +

Ş.04.0 . 015.63 Programare .NET + + +

S.04.0 . 016.63 Tehnologii GIS aplicate + + + +

F.04.0 . 017.61 Cercetări operaţionale I +

S.04.0 . 018.61 Proiectarea bazelor de date + + + +

S.04.A.019.63 A naliza de date + + + +

S .04.A .019.63 M odelarea sistem elor + +

S.04.A.019.61 Bazele securităţii inform aţionale +

S.05.0 . 020.63 Tehnologii Web + + +

S.05.0 . 021.61 Programarea aplicaţiilor W indows + + +

F.05.0 . 022.63 Iniţiere în ERP + + +

S.05.0 . 023.61 Dispozitive şi aplicaţii mobile + + + +
U.05.A .024.11 Antreprenoriat + +

U.05.A.024.23 Dreptul afacerilor + +

S.06.0 . 025.63 Proiectare sisteme inform atice + + + +

S.06.0 . 026.61 Reţele inform atice + +

S.06.0 . 027.63 Teza de an + + + + + + + +

G .06.A .028.61 Programarea declarativă + + +

S.06.A.028.61
Testarea şi verificarea produselor 
program

+ + + +

S.06.0 . 028.53 Sisteme inform atice contabile + + +

S.06.A.028.63 Tehnologii W eb avansate + + +

S.06.0 . 029.63 Internet m arketing + + + +

S.07.0 . 030.63
învăţare autom ată” (M achine 
Learning)

+ + +

S.07.0 . 031.63 Com erţ electronic + + +

S.07.A.032.61
Testarea şi verificarea produselor 
program

+ + + +

U.07.A.033.11 Cultura afacerilor + + +

U.07.A .033.22
Corespondenţa econom ică în 
lim b a  s tră in ă

U.07.A.033.22 Psihologia com unicării de afaceri

S.07.A.034.61 Guvernarea electronică + + +

S.07.A.034.61
Program area docum entelor 
structurate

+ + +

S.07.A.034.61 Prelucrarea semnalelor + + + +

S.07.A.034.63 Pachete aplicative + + + +

S.07.A.034.63 Data W arehouse//Depozit de date + + + +

S.08.0 . 034.63 Practica în producţie + + + + + + + +

S.08 .0 . 035.63 Practica de licenţă + + + + + + + -j-

S.06. A.036.63 Examenul de licenţă + + + -j. + + + +

Finalităţile se vor realiza prin valorificarea conţinutului unităţilor de curs, dar şi prin utilizarea 
adecvată a activităţilor de predare-învăţare-cercetare-evaluare. La finalizarea studiilor studentul va fi 
competent:



1. Proiectarea aplicaţiilor. Ia în considerare propriile acţiuni şi cele ale terţilor pentru a asigura 
integrarea corectă a aplicaţiei într-un mediu complex, în conformitate cu nevoile 
utilizatorilor/clienţilor.

2. Proiectarea si dezvoltarea aplicaţiilor. Acţionează creativ pentru a dezvolta aplicaţii şi a 
selecta opţiunile tehnice adecvate. Participă la alte activităţi de dezvoltare. Optimizează 
dezvoltarea, întreţinerea şi performanţa aplicaţiilor prin utilizarea modelelor de design şi prin 
reutilizarea soluţiilor testate.

3. Integrarea componenţelor. Ia în considerare propriile acţiuni şi cele ale terţilor în procesul de 
integrare. Respectă standardele şi procedurile de control adecvate pentru a menţine integritatea 
funcţionalităţii şi fiabilitatea generală a sistemului.

4. Testarea aplicaţiilor. Asigură expertiza pentru a supraveghea programele complexe de testare. 
Asigură documentarea testelor şi a rezultatelor pentru a furniza informaţii managerilor relevanţi 
ai procesului/proceselor cum ar fi proiectanţii, utilizatorii sau tehnicienii de întreţinere. Asigură 
conformitatea cu procedurile de testare, inclusiv trasabilitatea documentată.

5. Implementarea soluţiilor. Ia în considerare propriile acţiuni şi cele ale altora pentru a oferi 
soluţii şi a iniţia o comunicare şi o colaborare cu părţile interesate. Asigură expertiza pentru a 
influenţa, prin consiliere şi asistenţă, dezvoltarea de soluţii.

6. Elaborarea documentaţiei. Adaptează nivelul de detaliere în funcţie de obiectivul documentaţiei 
şi publicul vizat.

7. Managementul problemelor. Foloseşte cunoştinţele de specialitate şi înţelegerea aprofundată a 
infrastructurii TIC şi a procesului de gestionare a problemelor pentru identificarea defecţiunilor 
şi rezolvarea acestora cu cele mai mici întreruperi posibile, la decizii informate în situaţii 
tensionate emoţional cu privire la acţiunile adecvate necesare pentru a minimiza impactul asupra 
afacerii. Identifică rapid componentele defecte, selectează alternative privind modul de reparare.

8. Educaţie şi formare profesională. Acţionează creativ pentru a analiza lacunele în materie de 
competenţe: elaborează cerinţe specifice şi identifică sursele potenţiale de furnizare a formării. 
Are cunoştinţe foarte bune ale pieţii de formare şi stabileşte un mecanism de feedback pentru a 
evalua plusvaloarea programelor de formare alternativă.

NOTA EXPLICATIVĂ

1. Descrierea programului de studii
Profilul specialităţii: Programul de studii 0613.5 Informatică Aplicată  se înscrie în domeniul 

fundamental al ştiinţei, culturii şi tehnicii 06 Tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiilor domeniului 
general de studiu 061 Tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiilor domeniul de formare profesională 
0613 Dezvoltarea produselor program  şi a aplicaţiilor şi este în corespundere cu Nomenclatorul 
domeniilor de form are profesională şi aI specialităţilor în învăţământul superior, aprobat prin 
HG nr. 482 din 28.06.2017.

Caracteristicile-cheie ale program ului de studii 0613.5 Informatică Aplicată:
Forma de organizare: învăţământul cu frecvenţă la zi şi învăţământul cu frecvenţă redusă;
durata studiilor la zi 3 ani;
durata studiilor cu frecvenţă redusă 4 ani.
Credite de studii: 180 credite ECTS.
Limba de studii: limba română şi limba rusă

La studiile de licenţă la programul 0613.5 Informatică Aplicată se pot înscrie: deţinătorii 
diplomelor de bacalaureat sau a unui alt act echivalent de studii profesionale (învăţământ profesional 
tehnic postsecundar) şi/sau a diplomelor de studii superioare sau a unui act echivalent de studii.

Absolvenţii programului de studii 0613.5 Informatică Aplicată se certifică prin: Diploma de 
licenţă la specialitatea informatică aplicată cu acordarea titlului de licenţiat în informatică.
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2. Cunoştinţele, abilităţile şi competenţele asigurate de programul de studii
în conformitate cu misiunea şi obiectivele strategice ale ASEM, programul de studii 0613.5 

Informatică Aplicată este orientat spre realizarea cerinţelor majore înaintate pe piaţa forţei de muncă 
şi are scopul de a forma informaticieni competenţi, capabili să se dezvolte continuu şi să colaboreze 
pentru a satisface cerinţele angajatorului.

în acest context, programul de studii 0613.5 Informatică Aplicată are drept scop formarea unor 
profesionişti competenţi, integri capabili să facă faţă cerinţelor actuale şi de viitor ale pieţei forţei de 
muncă la nivel naţional şi internaţional prin:

1) Cunoaşterea bazelor teoretice ale informaticii şi tehnologiilor de comunicare;
2) Familiarizarea cu principiile generale de funcţionare a proceselor informatice în entităţi;
3) Cunoaşterea şi ajustarea particularităţilor informaticii şi tehnologii ale informaţiei şi 

comunicaţiilor entităţilor cu diferite domenii de activitate;
4) Cunoaşterea modului de cercetare, modelare informaţională şi eficientizarea diverselor 

obiecte, procese pentru activităţi în societate în baza aplicării reuşite a mijloacelor 
informatice moderne;

5) Cunoaşterea şi utilizarea abilităţilor specifice şi de elaborare, implementare, exploatare, 
mentenanţă şi dezvoltarea aplicaţiilor şi sistemelor informatice;

6) valorificarea unor tehnici moderne de instruire, inclusiv de dezvoltare a creativităţii.

Totodată, programul va dezvolta la studenţi următoarele competenţe-cheie generice: 
Competenţa de a aplica cunoştinţele teoretice din domeniul informaticii şi tehnologiilor a informaţiei 
şi comunicaţiilor în practică; Spirit de iniţiativă în domeniul de activitate; Gândire critică şi 
strategică; Capacitatea de muncă în cadrul echipei; Capacitatea de învăţare; Creativitate; Competenţa 
de comunicare, utilizând şi o limbă străină; Abilităţi de comunicare.
Concepţia dezvoltării specialistului la Programul de studii 0613.5 Informatică Aplicată rezidă în 
formarea/dezvoltarea competenţelor generale şi specifice necesare pentru activitatea profesională de 
informatician şi specialist în tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiilor. Beneficiarii programului de 
studii 0613.5 Informatică Aplicată vor acumula cunoştinţe temeinice în domeniul informaticii. îşi vor 
dezvolta abilităţi specializate pentru soluţionarea problemelor în materie de informatică aplicată, 
tehnologii de comunicare. Absolvenţii programului de studii 0613.5 Informatică Aplicată vor 
demonstra competenţe profesionale corespunzătoare cerinţelor pieţei muncii, precum şi transversale 
prin gestionarea situaţiilor de muncă complexe, imprevizibile şi care reclamă abordări strategice 
pertinente, prin asumarea de responsabilităţi în implementarea cunoştinţelor teoretico-practice atât 
individual, cât şi în grup etc. Obiectivul Programului de studii Informatica aplicată constă în 
asigurarea pregătirii necesare obţinerii cunoştinţelor şi aptitudinilor pentru un informatician 
competent, capabil să facă faţă cu succes exigenţelor şi provocărilor domeniului în condiţii de 
relevanţă socială, utilizând metode şi instrumente adecvate în concordanţă cu practicile şi tendinţele 
în domeniu.

Absolvenţii programului de studii 0613.5 Informatică Aplicată vor putea să identifice şi să 
înregistreze operaţiuni tehnice prin utilizarea resurselor informatice în diverse domenii. Vor dobândi 
abilităţi utile prin care să determine şi să înţeleagă profund domeniul şi infrastructura TIC în entităţi 
ca să gestioneze situaţii tehnice şi să rezolve problemele prin identificarea defecţiunilor şi să le 
înlăture cu cele mai mici întreruperi posibile.

Un alt set de competenţe vizează derularea operaţiunilor specifice domeniului TIC . La nivel de 
competenţe transversale ei vor putea identifica rolurile şi responsabilităţile într-o echipă şi aplica 
tehnici de relaţionare şi muncă eficientă. în plus, ei vor putea identifica oportunităţile de formare
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continuă şi valorificare eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare 
profesională.

De asemenea, absolvenţii programului de studii 0613.5 Informatică Aplicată vor dezvolta 
abilităţi pentru soluţionarea problemelor în materie de Tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiilor. 
Ei vor demonstra competenţe profesionale corespunzătoare cerinţelor pieţei muncii, precum şi 
transversale prin gestionarea situaţiilor de muncă complexe, imprevizibile şi care reclamă abordări 
strategice pertinente, prin asumarea de responsabilităţi în implementarea cunoştinţelor teoretico- 
practice atât individual, cât şi în grup etc.

3. Obiectivele programului de studii, inclusiv corespunderea acestora misiunii 
universităţii

Obiectivele programului răspund nevoilor societăţii de azi prin formarea unor specialişti de 
înaltă calificare în domeniul TI. care vor putea presta servicii de calitate.

M isiunea ASEM este de a crea noi cunoştinţe şi de a pregăti specialişti de înaltă calificare în cele 
mai diferite domenii ale ştiinţelor informaticii aplicate şi tehnologii informaţionale şi în domenii 
adiacente, capabili să participe ca antreprenori şi forţă de muncă activă într-o piaţă competitivă şi ca 
cetăţeni responsabili într-o societate democratică în continuă schimbare.

în  conformitate cu misiunea, obiectivele strategice şi regu lam en te le  in s t itu ţio n a le a le ASEM. 

programul de studii 0613.5 Informatică Aplicată este orientat spre generarea de cunoştinţe şi 
competenţe necesare profesiei de informatician, respectând tradiţiile instituţionale, promovând 
valorile ştiinţifice, culturale naţionale şi universale. Scopul programul de studii 0613.5 Informatică 
Aplicată este de a forma specialişti/cercetători profesionişti şi competitivi în domeniul ştiinţelor 
informatice şi tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiilor. Obiectivul programului de studii 0613.5 
Informatică Aplicată constă în înţelegerea şi aplicarea de către studenţi a proceselor specifice 
domeniului informaticii, precum şi formarea unui raţionament profesional autentic; însuşirea 
cunoştinţelor teoretice şi formarea abilităţilor practice ajustate la cele mai bune practici internaţionale 
şi în concordanţă cu exigenţele şi cerinţele angajatorilor; formarea abilităţilor de comunicare în limbi 
străine.

Pentru a realiza cu succes această ofertă educaţională, în ASEM este creat un mediu educaţional 
adecvat, calitativ şi productiv, centrat pe student, care se bazează pe următoarele principii de 
organizare a formării:

• crearea unui mediu de învăţare autentic, apropiat mediului de afaceri şi relevant intereselor 
persoanei, în vederea realizării obiectivelor proiectate: însuşirea cunoştinţelor, formarea 
deprinderilor şi competenţelor personale şi profesionale;

• îmbinarea aspectelor de natură teoretică şi cultivarea unor abilităţi ce pornesc de la realităţile 
activităţilor din domeniul TIC;

• structurarea demersurilor educaţionale pe concepţia „învaţă acţionând” şi dezvoltarea unor 
dexterităţi de ordin practic;

• valorificarea unor tehnici moderne de instruire, inclusiv de dezvoltare a creativităţii prin 
implicare în activităţi practice.

Obiectivele programului corespund cu strategia instituţională de dezvoltare prin: sporirea continuă a 
calităţii programului de formare profesională raportat la noile expectanţe sociale; permanenta 
conlucrare a facultăţii, a departamentului de profil cu comunitatea, privind sporirea preocupărilor 
pentru formarea calificată a specialistului TI.

în conformitate cu misiunea şi obiectivele strategice ale ASEM, stipulate în Statutul ASEM, 
Strategia de dezvoltarea ASEM, Strategia de cercetare, Strategia de internaţionalizare a
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învăţământului Programul de studii 0613.5 Informatică Aplicată este orientat spre generarea de 
cunoştinţe avansate/temeinice din domeniul TIC, totodată, respectând tradiţiile instituţionale, 
promovând valorile ştiinţifice, culturale naţionale şi universale. Scopul programului de studii 0613.5 
Informatică Aplicată este de a forma specialişti/cercetători profesionişti şi competitivi în 0613. 
Dezvoltarea produselor program si a aplicaţiilor. Ecosistemul educaţional în domeniul TIC format în 
cadrul ASEM în baza colaborării Departamentului Informatica Aplicată în Business (InfAB) cu 
incubatorul Inovaţionlal în domeniul TIC ( 1T4BA), în care activează opt companii din domeniul IT, 
oferă servicii de mentoriat şi pune la dispoziţie platforme specializate pentru activităţi practice de 
producere (4 săptămâni) şi de licenţă ( 7 săptmâni) ale studenţilor.

4. Racordarea programului de studii şi a conţinuturilor din Planul de învăţământ Ia 
tendinţele internaţionale din domeniu

Planul de învăţământ la programul de studii 0613.5 Informatică Aplicată este racordat la 
recomandările C lasificării In te rna ţion a le  S tandard a Educaţiei (ISCED), elaborate de Comisia 
europeană, Standarde le  si lin iile  d irec toa re  pen tru  asigurarea ca lită ţii în Spaţiu l European al 

în vă ţă m â n tu lu i S uperio r (ESG), 2015, prin implementarea componentelor: temporală, formativă, de 
acumulare şi de evaluare prevăzute în Planul-cadru pen tru  s tud ii superioare  de licenţă (ciclul I), de 

m aşter (ciclu l II) şi in te g ra t,. aprobat prin Ordinul MECC nr. 120 din 10.02.2020, R egulam entu lu i de 

organizare a s tu d iilo r superioare  de licenţă (ciclul I) si in teg ra te , aprobat prin ordinul nr. 1265 din 
12.1.2.2019. Planul de învăţământ, răspunde cerinţelor contemporane ale învăţământului universitar, 
fiind aliniat la Standardele Internaţionale de Educaţie după care se pregătesc specialişti în domeniul 
contabilităţii, oferind posibilitatea ca absolvenţii să poată intra direct pe piaţa muncii sau să-şi 
continue studiile prin programele doctorat.

Pe lângă pregătirea de bază inerentă profesiei de informatician, acest program oferă studenţilor 
competenţe generale de planificare, gestiune, promovare. Planul de studii este conceput pentru a 
dezvolta absolvenţilor cunoştinţe, abilităţi şi raţionament profesional autentic necesar unui 
profesionist care cunoaşte în profunzime bazele teoretice ale informaticii şi tehnologiilor de 
comunicare capabil să le aplice la entităţi cu diferite forme organizatorico-juridice şi diverse tipuri de 
activităţi.

5. Evaluarea aşteptărilor sectorului TIC

Programul de studii 0613.5 Informatică Aplicată are drept obiectiv formarea de specialişti 
calificaţi în domeniul TIC. Programul este conceput din perspectiva de a oferi studenţilor şi viitorilor 
specialişti un avantaj competitiv pe piaţa munii şi abilităţi din viaţa reală pentru o varietate de roluri 
pentru a putea construi cariera profesională în diverse sectoare: public, privat şi/sau guvernamental. 
Programul are menirea de a pregăti specialişti pentru activităţi multiple în domeniul TIC.

6. Consultarea partenerilor în procesul de elaborare a programului de studii (angajatori, 
profesori, absolvenţi, studenţi etc.)

Ta elaborarea programului de studii 0613.5 Informatică aplicată procesul de consultare la ciclul 
I, licenţă s-a realizat atât în format letric (scris pe hârtie) în cadrul practicii de producţie şi de licenţă, 
prin completarea chestionarelor de evaluare a competenţelor practice ale studenţilor, cât şi în formă 
participativă, în timpul examenului de licenţă. Facultatea TISE si Departamntul InfAB dezvoltă 
parteneriate avantajoase cu organizaţii IT şi industriale precum Endava, Cedacri International, CTIF
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( Centrul Tehnologii Informaţionale în Finanţe), StarNet, Simpals, IGP, BNM, BNS, Orange, 
Moldcell, Oracle, Serviciul Vamal, Vitanta, ASITO etc. De asemenea, s-a efectuat: analiza 
documentelor normative şi reglatoare cu referire la procesele educaţionale în învăţământul superior; 
analiza prealabilă referitoare la nevoile specifice exprimate de clienţi, beneficiari şi parteneri (cadre 
ştiinţifico-didactice, absolvenţi, studenţi şi firme sau organizaţii interesate); analiza celor mai noi 
direcţii de dezvoltare în domeniul de formare; analiza comparativă a planurilor de studii pe baza unor 
modele de la Universităţi de prestigiu din ţară şi străinătate; analiza metodologiilor specifice actuale 
de predare în domeniu; analiza şi evaluarea prealabilă a propunerilor venite din partea unor specialişti 
externi/studenţi; analiza neconformităţilor constatate pe parcursul anilor universitari precedenţi. 
Colaborarea cu aceste companii, dar şi cu companiile rezidente ale Incubatorului de afaceri IT4BA 
din cadrul ASEM au făcut posibil ca, începând cu anul 2017, studenţii facultăţii TISE să fie asiguraţi 
cu locuri suficiente de practică.

în procesul elaborării programului de studii au fost luate în considerare şi sugestiile exprimate 
de către companiile partenere ale incubatorului inovaţional IT4BA: Sudzucker Moldova (moldo- 
germana), Trimetrica ( moldo americana), New Generation ( moldo italiana), RTS. MIT Center ( 
moldo-austriaca). Datum Solutions (moldo americana) şi opinii exprimate în cadrul unor întruniri de 
colaborare cum sunt mesele rotunde, zilele uşilor deschise organizate în cadrul ASEM. 
Departamentul InfAB şi Incubatorul Inovaţional IT4BA a ţinut cont, de asemenea, de programele de 
studii în domeniul IT ale Universitatăţii Politehnice din Bucureşti. Universităţilor din Cluj, Iaşi, 
România, şi ale unor instituţii similare din Bulgaria şi Rusia.

7. Relevanţa programului de studii pentru piaţa forţei de muncă
Relevanţa prezentului program de studii rezultă din obiectivele stabilite în strategiile naţionale. 

Strategia naţională de dezvoltare ’’Moldova 2030”, Conceptul Strategiei de dozvolate a educaţiei 
„Educaţie 2030"’ şi în strategiile instituţionale: Planul strategic de dezvoltare al ASEM , Strategia de 
internaţionalizare a A SEM . care etalează imperativitatea forţei de muncă calificată, cu studii 
superioare de licenţă în general, dar şi în domeniul 0613.5 Informatică Aplicată.

Persoana profesională care stăpâneşte calificara Informatica/Informatica Aplicată şi are nivelul 
de calificare 6, conform cadrului CNCRM sau nivelul 3 e-CF. conform standardului SMSN 16234- 
1:2016, participă la activităţi de proiectare şi dezvoltare a aplicaţiilor, la integrarea componentelor, 
testarea şi implementarea aplicaţiilor: selectează opţiunile tehnice adecvate pentru proiectarea 
aplicaţiilor; acţionează creativ pentru a dezvolta aplicaţii şi a selecta opţiunile tehnice adecvate; 
optimizează dezvoltarea, întreţinerea şi performanţa aplicaţiilor prin utilizarea modelelor de design 
şi prin reutilizarea soluţiilor testate; integrează componente hardware, software sau subsisteme într- 
un sistem existent sau complet nou, elaborează şi execută proceduri sistenrice de testare pentru 
sistemele informatice sau cerinţele de utilizare a clienţilor pentru a asigura respecatrea specificaţiilor 
de proiectare; efectuează intervenţiile programate necesare implementării soluţiilor elaborate, 
inclusiv instalarea, modernizarea sau dezafectarea. în conformitate cu standardele generale de 
practică predefinite; elaborează documente care descriu produse, servicii, componente şi aplicaţii 
pentru a stabili conformitatea cu cerinţele documentaţiei relevante, foloseşte cunoştinţele de 
specialitate pentru identificarea defecţiunilor şi rezolvarea acestora cu cele mai mici întreruperi 
posibile.

De asemenea, defineşte şi implementează activităţi de formare în domeniul TIC pentru a 
răspunde nevoilor şi insuficienţei de competenţe profesionale din organizaţie.

8. Posibilităţile de angajare a absolvenţilor
Piaţa muncii din Moldova a suferit în ultimul an transformări semnificative, care se manifestă 

în special prin reducerea locurilor de muncă în ţară. Dar sectorul TI nu a avut de suferit ci din potrivă 
a fost cel mai solicitat sector. Departamentul INFAB acordă atenţie sporită procesului plasării 
absolvenţilor în cîmpul muncii, de aceea în parteneriat cu companiile TI rezidente în Incubatorul de 
Afaceri al ASEM se acordă privilegii studenţilor de a desfăşura practica de iniţiere şi intership scopul
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final fiind încadrarea în câmpul muncii sectorul TI. în scopul atragerii absolvenţilor de licee la 
ASEM este creată o subdiviziune universitară specială Centrul Universitar de Informare şi Ghidare 
în Carieră, care acordă servicii de consiliere în orientarea profesională a liceenilor şi ulterior plasarea 
absolvenţilor în cîmpul muncii, procesul de pregătire a specialiştilor este racordat la cerinţele pieţei 
muncii.

A bsolvenţii prezentului program de studii 0613.5 Inform atică A plicată se pot realiza prin 
aplicarea abilităţilor obţinute în procesul de studiu pe toate palierele de dezvoltare a societăţii economiei 
digitale în Republica Moldova. în conform itate cu C lasifica toru l o cu p a ţiilo r din Republica M o ld o va , 

program ul de studii 0613.5 Inform atică A plicată este orientat pentru urm ătoarele posturi 
ocupaţionale:

251214 Programator
251904 Dezvoltator de software
251216 Programator de software
251905 Specialist în testarea aplicaţiilor software
251305 Programator multimedia
251402 Specialist în domeniul proiectării asistate de calculator
251302 Dezvoltator web
251303 Programator animaţie
251304 Programator jocuri pe calculator
252303 Administrator sisteme informatice

9. Accesul la studii a titularilor de diplome obţinute după finalizarea respectivului 
program de studii

Competenţele, deprinderile şi cunoştinţele dobândite pe parcursul studiilor superioare de 
licenţă (ciclul I/nivelul 6 1SCED) pot fi aprofundate prin continuarea studiilor la programele de 
masterat (nivelul 7 ISCED) masterat din domeniul general de studii Tehnologii ale informaţiei şi 
comunicaţiilor, la programe de masterat din alte domenii de studii după acumularea minimului 
curricular şi luând în considerare prevederile art. 90 (6) al Codului Educaţiei al Republicii Moldova 
nr.l 52 din 17.07.2014 (acumularea cel puţin a 300 credite de studii pe parcursul ciclului I şi ciclului
II), asigurându-se educaţia şi dezvoltarea profesională continuă a absolvenţilor, în concordanţă cu 
nevoile societăţii manifestate pe piaţa forţei de muncă.

Examinat şi avizat
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din
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O A Oty_______ 2021

Elaborat şi validat
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din 0 3 _________ 2021
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