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Extras din REGULAMENTUL FACULTĂȚII ACADEMIEI DE STUDII ECONOMICE A MOLDOVEI  
 

”3. Facultatea are drept scop organizarea şi desfăşurarea procesului instructiv-educativ, realizarea 

activităţilor metodice, educaţionale şi de cercetare ştiinţifică pentru unul sau mai multe 

domenii/specialităţi.  

4. Facultatea are următoarele atribuţii:  

a) pregătirea cadrelor calificate prin învățământ superior;  

b) coordonarea activităţilor didactice şi de cercetare ale departamentelor şi altor subdiviziuni şi 

implementarea rezultatelor lor; 

c) formarea specialiştilor prin învățământ cu frecvență, învățământ cu frecvenţă redusă, învățământ 

la distanţă, studii individuale şi prin programe de formare profesională continuă;  

d) asigurarea calităţii studiilor.” 

 

Planul facultății se va elabora la începutul anului universitar în variantă electronică și se va 

printa, iar după aprobare, se va coperta și semna. 

Planul facultății, completat integral, se păstrează la decanat/arhiva ASEM timp de 5 ani. 
 

 
I. Analiza activităţii  facultății pentru anul universitar anterior 

       

      Pentru anul  academic 2018-2019 au fost planificate 7  și realizate 5 ședințe ale  

Consiliului facultății TISE. În cadrul acestor ședințe au fost discutate circa 30 de subiecte 

de ordin a priori planificat, dar și un set de probleme, care apar pe parcurs și cer un aspect 

decizional prin intermediul Consiliului. Printre cele mai importante chestiuni puse în 

discuție pot fi evidențiate următoarele: 

1. Rezultatele admiterii 2018-2019 și căile de îmbunătățire, în acest context, a  

imaginii facultății. 

2. Obiectivele managementului calității pentru anul de studii 2018-2019. 

3. Programul de activitate a Consiliului facultăţii pentru anul de studii 2018-2019. 

4. Rezultatele anului universitar 2018-2018 şi căile de îmbunătăţire a calităţii 

instruirii. 

5. Totalurile Conferinţei Ştiinţifice a ASEM vizând facultatea TISE și unele 

modalități de intensificare și ameliorare a cercetării. 

6. Creșterea   atractivității   și   consolidarea   imaginii facultății prin dezvoltarea 

colaborării cu organizații și companii care activează în domeniile TI și Statisticii. 

7. Rezultatele activităţii ştiinţifice la depart. în anul calendaristic 2018.  

8. Promovarea studiilor postuniversitare.  

9. Activitatea Facultăţii TISE în 2018 şi Programul de activitate pentru anul 2019.  

Evidenţierea direcţiilor principale in scopul eficientizării activităţii facultăţii TISE.  

10. Pregătirea facultăţii şi a departamentelor pentru semestrul de primăvară.  

11. Rezultatele sesiunii de iarnă. Căi de îmbunătățire a calității predării și însușitei 

studenților. Aspecte teoretice și practice în rezolvarea problemei respective. 

12. Organizarea activităților cu genericul „ASEM vine în liceul tău”.  
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13. Organizarea activității seminarelor ştiinţifico-metodice ale departamentelor din 

cadrul facultății. 

14. Activitatea cercurilor ştiinţifice studenţeşti. Implicarea mai intensă a tineretului 

studios în cercetare cu posibilitatea aplicării rezultatelor acesteia în practică. 

15. Cu privire la organizarea  Olimpiadei Republicane a elevilor la Informatică, ediţia 

2019. 

16. Aprobarea planurilor noi de studii, îmbunătățirea programelor analitice. 

17. Chestiuni de concurs.  

18. Totalurile probelor de licenţă, promoția 2018-2019. 

19. Îndeplinirea planurilor de activitate de către departamentele facultăţii în perioada 

academică 2018-2019. 

20. Planificarea și realizarea unui program de colaborare cu  companii care activează 

în domeniul TI și Statisticii. 

21. Desemnarea studenţilor facultăţii pentru: Bursa Senatului ASEM „Paul Bran”, 

Bursa de Merit; Cartea de Aur “Cei mai buni absolvenți”, Diploma de merit a 

Facultății TISE. 

Concluzii: 
1. În ansamblu, activitatea Consiliului facultății TISE și-a atins scopurile formulate, 

făcându-se o analiză amplă a stării lucrurilor la anumite etape, prin scoaterea în 

evidență a căilor și modalităților de ameliorare a acestei activități. 

2. La ultima ședință a consiliului s-a decis, prin vot unanim, de a considera 

satisfăcătoare activitatea Consiliului facultății TISE în perioada academică 2018-

2019. 
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II. Structura  organizatorică  a  facultăţii 
 

Decan                                   Zgureanu Aureliu, dr.  

                                                   numele,  prenumele,  titlul  ştiinţific           

 

                                                   bloc, B   birou     401              tel. contact                                                                                                                                                              

Prodecani                                  Prisăcaru Andrian 

                                                  numele,  prenumele,  titlul ştiinţific 

Departamente 

                  Informatică și Managementul Informației           Prisăcaru Anatolie, dr. 
                                                           departament                                                                           şef departament, titlul ştiinţific  

                            Econometrie și Statistică Economică                    Pârțachi Ion, dr 
                                                           departament                                                                           şef departament, titlul ştiinţific  

                            

 
Personalul auxiliar     

      a   decanatului         1 

                                                  numărul                                              

Bejenari Silvia - metodistă  

        numele, prenumele,  

 

Laboratoare ştiinţifice                 

 

Laboratorul InfoCiber                                                  Bolun Ion, dr.hab. 

               denumirea                                                                                            şef departament, şef laborator    

 

Laboratorul Securitatea informaţională                  Ohrimenco Serghei, dr. hab. 

               denumirea                                                                                            şef departament, şef laborator    
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    III.  Consiliul Facultăţii 
 

Preşedinte: Zgureanu Aureliu, dr., decan 

Vicepreşedinte: Prisăcaru Andrian, prodecan.  

Membrii    

Consiliului  

1. Prisăcaru Anatolie, conf. univ., șef departament IMI 

2. Pârțachi Ion, prof. univ., șef departament ESE 

3. Godonoagă Anatol, conf. univ., departamentul IMI 

4. Toacă Zinovia, conf. univ., departamentul IMI 

5. Bradu Marcel, conf. univ., departamentul ESE 

6. Ivaschiv Diana, student,  gr. TI-162 

7. Negrivodă Anastasia, student,  gr. CIB-171 

8. Gheorghiță Alexandra, student,  gr. TI-181 

  

Secretar: Chicu Olga, lect. univ., departamentul ESE 
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     IV.  Contingentul  de studenţi  la începutul anului universitar 

                           Ciclul I,   Licenţă 

Tabelul 4.1. Contingentul de studenți la începutul anului universitar la ciclul I - Licență 
 

Nr. Specialitatea Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Total 

1 Tehnologii Informaționale, zi 48 17 39 27 - 131 

2 Securitate Informaționale, zi - - - - - 0 

3 Cibernetică și Informatică Economică, zi - 16 20 - - 36 

4 Informatică Aplicată, zi 20 28 16 - - 64 

5 Tehnologii Informaționale, f/r 21 26 14 27 - 88 

6 Cibernetică și Informatică Economică, f/r - 23 - - - 23 

7 Informatică Aplicată, f/r - - 24 - - 24 

8 Statistică și previziune economică - - 8 - - 8 

 TOTAL  89 110 121 54 0 374 

 inclusiv f. r. 21 49 38 27 0 135 

 

Tabelul 4.2. Contingentul de studenți la sfârșitul anului universitar la ciclul I - Licență 

Nr. Specialitatea Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Total 

1 Tehnologii Informaționale, zi 39 14 28 23 - 104 

2 Securitate Informaționale, zi - - - - - 0 

3 Cibernetică și Informatică Economică, zi - 14 22 - - 36 

4 Informatică Aplicată, zi 16 21 14 - - 51 

5 Tehnologii Informaționale, f/r 19 18 13 23  73 

6 Cibernetică și Informatică Economică, f/r - 21 - - - 21 

7 Informatică Aplicată, f/r - - 23 - - 23 

8 Statistică și previziune economică - - 8 - - 8 

 TOTAL  74 88 108 46 0 316 

 inclusiv f. r. 19 39 36 23 0 117 

 



V. Obiectivele facultății 

Obiectiv strategic din 

politica în domeniul calităţii 

Obiectiv 

de proces 
Indicator măsurabil Măsuri de realizare Resurse 

Termen şi 

viza de 

realizare 

Responsabil 

de proces 

Îmbunătăţirea continuă a 

calităţii serviciilor 

educaţionale şi adecvarea 

acestora la exigenţele 

pieţei forţei de muncă 

pentru a menţine un nivel  

înalt  de satisfacţie a 

clienţilor, angajaţilor şi 

tuturor părţilor interesate 

Evaluarea nivelului de 

satisfacţie a studenţilor pe 

programme de studii 

Minimum 80 % nivel 

de satisfacţie 
Difuzarea chestionarelor  

Analiza rezultatelor chestionării 

Elaborarea propunerilor de 

îmbunătăţire a nivelului de 

satisfacţie 

RF: în limitele bugetului aprobat 

RU: decan, şefii de depart., 

cadrele didactice 

Octombrie 

2018 

DSDCMC, 

Decanat 

TISE 

Evaluarea nivelului de 

satisfacţie a angajaților 

Minimum 70 % nivel 

de satisfacţie 

RF: în limitele bugetului aprobat 

RU: decan, şefii de depart., 

cadrele didactice 

Aprilie 

2019 

 

Decanat 

TISE, șefi 

cadre 

Asigurarea calităţii 

procesului de învăţământ 

Creşterea numărului 

de ore predate cu 

ajutorul TIC, 

minimum 50-60%  din 

numărul total de ore 

Promovarea cursurilor predate cu 

ajutorul TIC. Utilizarea Internet şi 

a Intranet în procesul de predare-

învăţare şi evaluare.  

 

Monitorizarea activităţilor 

didactice. Evaluarea calității 

instruirii studenților ASEM în 

domeniul informaticii și 

tehnologiilor informaționale 

RF: în limitele bugetului aprobat 

 

 

RU: decan, şefii de depart., 

cadrele didactice 

Pe 

parcursul 

anului 

 

Aprilie 

2019 

Şefi depart., 

Depart. 

Informatică 

Asisitarea la cel puţin 

o activitate  a 

profesorilor de la 

depart. 

Monitorizarea activităţilor 

didactice 

Activităţi de concurs 

RF: în limitele bugetului aprobat 

RU: decan, şefii de depart., 

cadrele didactice 

Pe 

parcursul 

anului 

Şefi depart. 

Inserția pe piața 

muncii a absolvenților 

facultății TISE 

Organizarea unor mese rotunde cu 

reprezentanți din sfera TI, 

ajustarea programelor de studii la 

cerințele pieții muncii 

RF: în limitele bugetului aprobat 

RU: colaboratorii 

departamentelor TISE  

 

Pe 

parcursul 

anului 

Decanat, Șefi 

depart. CIE, 

TI, MSE 

Proiectarea și realizarea 

activităților educaționale 

în conformitate cu noile 

planuri de învățământ 

Ajustarea tuturor 

programelor analitice 

la  cerințele noilor 

planuri de studii 

Stagiile de practică-

mecanism de corelare 

a competențelor absol- 

venților cu piața 

muncii. 

Reelaborarea programelor 

analitice pentru a asigura formarea 

competențelor profesionale la 

studenți  

RF: în limitele bugetului aprobat  

RU: Serv.știinţa, decan, șefii de 

depart., cadrele didactice 

Septembrie    

2018 

 

 

 

 

 

Șefii de 

depart.TISE 
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Obiectiv strategic din 

politica în domeniul calităţii 

Obiectiv 

de proces 
Indicator măsurabil Măsuri de realizare Resurse 

Termen şi 

viza de 

realizare 

Responsabil 

de proces 

Compatibilizarea şi 

alinierea activităţilor 

Facultăţii TISE la 

practicile academice din 

ţările Uniunii Europene şi 

alte state cu nivel înalt de 

dezvoltare 

Promovarea educaţiei 

economice şi informatice 

în sistemul educaţional 

din Republica Moldova 

Sporirea numărului  

candidaţilor  la 

admitere la facultate 

Participarea în organizarea 

Olimpiadei la Informatică, 

Olimpiadei la Matematică. 

 

Organizarea acţiunilor “ASEM 

vine în liceul tău” și „Ziua uşilor 

deschise”. Activități pentru 

ameliorarea admiterii la facultate. 

 

RF: în limitele bugetului aprobat 

RU: decan, şefii de depart., cadre 

didactice, studenți 

Pe 

parcursul 

anului 

Rector, 

Decan, 

Şefii de 

depart. 

Extinderea cunoştinţelor 

studenţilor privind 

activitatea practică în 

domeniul de studii 

Organizarea a 3-4 

întâlniri a studenţilor cu 

specialişti-practicieni în 

domeniu din republică 

Întâlniri cu reprezentanţi ai unor 

companiiIT şi al Biroului Naţional 

de Statistică. Îmbunătățirea 

relațiilor cu absolvenții facultății 

TISE 

RF: în limitele bugetului aprobat 

RU: şefii de depart. 

Pe 

parcursul 

anului 

Şefii de 

depart. 

Dezvoltarea continuă a 

competenţelor profesionale 

ale personalului didactic şi 

de cercetare  şi 

conştientizarea importanţei 

acestora in asigurarea 

calităţii serviciilor 

Evaluarea periodică a 

calităţii activităţii 

personalului didactic şi 

auxiliar 

Cel puţin 20 % dintre 

membrii personalului 

didactic şi auxiliar 

evaluaţi 

Evaluare personal conform 

metodologiei elaborate de 

DSDCMC 

Analiza rezultatelor evaluării 

RF: în limitele bugetului aprobat 

RU: şefii de depart.,  comisia de 

evaluare 

Pe 

parcursul 

anului 

DSDCMC 

Şefii de 

depart.,  

Evaluarea 

managementului de către 

personal 

Efectuarea 

chestionării la  40% 

din subdiviziunile 

facultăţii 

Difuzarea chestionarelor elaborate 

de DSDCMC 

Analiza rezultatelor chestionării 

Elaborarea propunerilor de 

îmbunătățire a activității 

RF: în limitele bugetului aprobat 

RU: decan, şefii de depart.,  

cadrele didactice 

Pe 

parcursul 

anului 

DSDCMC, 

Decan, 

Serviciul 

Resurse 

umane 

Organizarea instruirii 

personalului didactic şi de 

cercetare 

Minim o istruire pe an  

Identificarea necesităţii instruirii. 

Planificarea şi organizarea 

instruirii . 

Evaluarea eficienţei instruirii 

RF: în limitele bugetului aprobat 

RU: decan, şefii de depart.,  

cadrele didactice 

Pe 

parcursul 

anului 

DSDCMC, 

Şefi depart. 



 Plan de activitate, 2018-19. 

 

 9 

Obiectiv strategic din 

politica în domeniul calităţii 

Obiectiv 

de proces 
Indicator măsurabil Măsuri de realizare Resurse 

Termen şi 

viza de 

realizare 

Responsabil 

de proces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Îmbunătăţirea continuă a 

tuturor proceselor 

desfăşurate în ASEM, 

considerând prioritare 

principalele ei dimensiuni: 

învăţământ, cercetare 

ştiinţifică şi inserţie socială 

1.Îmbunătățirea 

proceselor și rezultatelor 

activității științifico-

didactice. 

 

 

 

 

 

 

2. Îmbunătățirea 

procesului de asigurare a 

infrastructurii. 

 

 

 

3. Activizarea lucrului 

îndrumătorilor în grupele 

academice. 

 

 

 

 

4.Îmbunătățirea 

funcționării SMC 

conform cerințelor ISO 

9001:2015 și ANACIP . 

1.Aprobarea de Senat 

a unei noi 

Organigrame ASEM 

și a strategiei de 

dezvoltare a ASEM pe 

terman mediu și lung. 

 

 

 

 

 

2. 0 reclamații 

referitor la serviciile 

acordate. 

 

3. Lucrul 

îndrumătorilor cu 

studenţii tuturor 

grupelor academice de 

la anii I şi II Licenţă. 

  

 

 

4. 0 neconformități 

majore. 

 

 

1.Evaluarea și inițierea unor 

reforme structurale profunde în 

ASEM și la facultate din 

perspectiva eficientizării activității 

Instituției și a facultății TISE 

(Inițierea studiilor la distanță. 

Organizarea procesului de lansare 

a studiilor la ciclul I-licență, 

specialitatea Informatica Aplicată, 

în limba engleză). 

 

 

2.Îmbunătățirea bazei tehnico-

materiale. Elaborarea planurilor 

de mentenanță a echipamentului. 

 

 

3.Întâlniri planificate  a 

îndrumătorilor de grupe  cu 

studenţii cel puţin o dată în lună. 

 

 

 

 

4.Realizarea Auditului Intern al 

Calității la toate subdiviziunile 

facultății TISE 

RF: în limitele bugetului aprobat 

RU:Rector, prorectori, decan, 

şefi de depart. CIE,TI,MSE,  

cadrele didactice ale depart.lor. 

1.-3.Pe 

parcursul 

anului 

 

 

 

 

 

4.Decemb-

rie 2018-

Februarie 

2019 

 

 

1.Rector, 

prorectori, 

decan, șefi 

depart.. 

 

2.Prorector 

în probleme 

de 

administrare 

și 

gospodărire, 

decan, 

şefii de 

depart.. 

 

3.Prorector 

cu activitate 

didactică, 

decan, șefi 

depart., cadre 

didactice. 

 

4.Reprezenta

-ntul 

management

ului pentru 

calitate 

DSDCMC 

 

 

 

 



VI.  Planul de activitate a consiliului facultăţii 

Nr. 

crt. 
Activități/rezultate proiectate Termen Responsabili 

I    
1. Admiterea 2019 

Septembrie 

2019 

Decanul 

2. Pregătirea depart.lor către anul universitar 2018-18 Şefii de departamente 

3. Programul de activitate a Consiliului facultăţii  Decanul 

4. 
Obiectivele managementului calităţii pentru a.u. 

2018-19 
Decanul 

5. Diverse  

II    

1. 

 

Rezultatele anului universitar 2018/19. Căile de 

îmbunătăţire a calităţii instruirii. 

Octombrie 

2019 

Decanul 

 

2. 
Totalurile Conferinţei ştiinţifice a ASEM vizând 

facultatea 
Prodecanul 

3. 

Creșterea   atractivității   și   consolidarea   imaginii 

Facultății prin dezvoltarea colaborării cu companii 

din domeniul IT și domeniul Statisticii 

Decanul, prodecanul, 

șefii de departamente 

4. 

Asigurarea cursurilor cu materiale didactice. 

Propuneri la Planul editorial al ASEM pentru anul 

2019. 

Şefii de departamente 

5. Diverse  

III    

1. 

Despre pregătirea departamentelor pentru practica de 

producţie şi de licenţă pentru studenţii anului 2, 3 și 

4. 

Decembrie 

2019 

Şefii de departamente 

2. 
Rezultatele activităţii ştiinţifice la departamente în 

anul 2019 
Şefii de departamente 

3. 
Despre aplicarea noilor tehnologii educaționale la 

facultatea TISE.  

Decanul, 

şeful depart.i CIE 

4. 
Activitatea Facultăţii TISE în 2018 şi Programul de 

activitate pentru anul 2019. 
 Decanul 

4. Diverse  

IV    

1. 
Pregătirea facultăţii şi a depart.lor pentru semestrul 

de primăvară 

Februarie 

2019 

Decanul,  

Șefii de departamente 

2.  Rezultatele sesiunii de iarnă 
 Decanul, Şefii de 

departamente 

3. 
Organizarea conferinței științifice a tinerilor 

cercetători, ediția 2019 
Şefii de departamente 

4. 
Organizarea activităților cu privire la admiterea 

2019/20 

Decanul,  

şefii de departamente 

4. Diverse  

V.    

1. 
Activitatea seminarelor ştiinţifico-metodice ale 

departamentelor facultății TISE 

Aprilie 

2019 

Secretarii seminarelor 

2. Activitatea cercurilor ştiinţifice studenţeşti Conduc. cerc. şt. stud.  

3. 
Pregătirea Olimpiadei republicane a elevilor la 

Informatică, ediţia 2019 

Șefii departamentelor 

de profil 

4. 
Monitorizarea și perspectivele de angajare a 

absolvenților facultății TISE în câmpul muncii. 

Decanul,  

şefii de departamente 
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4. Diverse  

VI    

1. 
Pregătirea către sesiunea de vară şi examenele de 

licenţă 

Mai 2019 

Şefii de departamente 

2. 
Totalurile Conferinţei ştiinţifice a tinerilor 

cercetători 

Prodecanul, 

Preşed. cerc. studenţ. 

3. 
Analiza activităţii îndrumătorilor de grupe în a.u. 

2019/2019 

Şefii departamentelor 

de profil 

 

Pregătirea facultății și a departamentului IMI pentru 

asigurarea cu cadre și materiale didactice la una 

dintre specialități cu predare în limba engleză. 

Decanul,  

şeful departamentului 

IMI 

4. Diverse  

VII    

1. Totalurile probelor de licenţă 

Iunie 2019 

Şefii de departamente 

2. 

 

Îndeplinirea planurilor de activitate de către depart.le 

facultăţii 

Şefii de departamente 

 

3. 
Examinarea  şi  aprobarea  dării  de  seamă  despre  a

ctivitatea  Facultăţii  şi  a  Consiliului facultăţii 
Decanul 

4. 

Desemnarea studenţilor facultăţii pentru: Bursa 

Senatului ASEM „Paul Bran”, Bursa de Merit; 

Cartea de Aur “Cei mai buni absolvenți”, Diploma 

de merit a Facultății TISE 

Decanul, șefii 

de departamente 

5. Diverse  
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VII. Activitatea facultății privind îmbunătățirea serviciilor 

educaționale oferite 

Nr. 

crt. 
Activități/rezultate proiectate Termen Responsabili 

Viza de 

executare 

1.  
Perfecţionarea programelor de învăţământ a 

cursurilor la disciplinele de profil. 

Pe 

parcursul 

anului 

Sefii de 

departamente 
 

2.  
Îmbunătăţirea continuă a asigurării cursurilor 

cu materiale didactice. 

Pe 

parcursul 

anului 

Corpul 

profesoral 

didactic 

 

3.  
Folosirea extinsă a instrumentarelor moderne 

de suport a cursurilor, inclusiv a sistemului 

Moodle – cel puţin 30% din cursuri. 

Pe 

parcursul 

anului 

Corpul 

profesoral 

didactic 

 

4.  
Alinierea conţinutului şi a formelor de 

predare a cursurilor la cele practicate în 

universităţile avansate. 

Pe 

parcursul 

anului 

Corpul 

profesoral 

didactic 

 

5.  
Activizarea lucrului îndrumătorilor în grupele 

academice – o întâlnire specială cu studenţii, 

cel puţin o dată în lună. 

Pe 

parcursul 

anului 

Indrumatorii de 

grupe 
 

6.  
Participarea activă a colaboratorilor şi 

studenţilor la lucrările de cercetare ştiinţifică. 

Pe 

parcursul 

anului 

Corpul 

profesoral 

didactic 

 

7.  
Intensificarea colaborării cu firmele  şi agenţii 

care activează în domeniul informaticii și 

statisticii economice. 

Pe 

parcursul 

anului 

Decanul, 

prodecanul, sefii 

de departamente 

 

8.  

 Sporirea imaginii facultăţii prin: publicaţii, 

mass-media, desfăşurarea continuă a unor 

relaţii reciproc avantajoase cu colegiile şi 

liceele de profil real, locaţia Web a facultăţii 

ş.a. 

Pe 

parcursul 

anului 

Decanul, 

prodecanul, sefii 

de departamente 

 

9.  

 Susţinerea la Facultate a unui climat de lucru 

favorabil, colegial, de promovare a valorilor, 

orientat la îmbunătăţirea continuă a 

procesului didactic şi a cercetării ştiinţifice. 

Pe 

parcursul 

anului 

Decanul, 

prodecanul, sefii 

de departamente 

 

10.  

 Informarea mediilor, atât publică cât şi de 

ordin intern, privind Facultatea, suficientă 

după conţinut şi uşor  accesibilă după formele 

utilizate, inclusiv, prin Internet. 

Pe 

parcursul 

anului 

Corpul 

profesoral 

didactic 
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VIII. Activități științifice, inovare, transfer tehnologic şi sportive 

 

Nr. 

crt. 
Activități/rezultate proiectate Termen Responsabili 

Viza de 

executare 

1. Activitatea laboratorului InfoCiber permanent P.u. Bolun Ion  

2. 
Activitatea laboratorului Securitatea 

informaţională 
permanent 

P.u. Ohrimenco 

Serghei 
 

3. 

Activitatea Seminarului ştiinţific de profil 

“Suportul analitico-informatic al 

societăţii” 

permanent P.u. Bolun Ion 
 

4. 
Activitatea cercului ştiinţific studenţesc 

“Tehnologii avansate de programare” 
permanent C.u. Berzan Ştefan  

5. 
Activitatea cercului ştiinţific studenţesc 

“Cibernetică şi informatică” 
permanent 

C.u. Baractari 

Anatol 
 

6. 
Activitatea cercului ştiinţific studenţesc 

“Statistică şi previziune economică” 
permanent L.s.u. Agafiţa Vlad  

7. 
Organizarea Olimpiadei la Informatică a 
studenţilor ASEM aprilie C.u. Berzan Ştefan  

8. 
Organizarea Olimpiadei la „Matematici 
aplicate în economie” a studenţilor 
ASEM 

oct.-

noiem. 
C.u. Balcan 
Vladimir 

 

9. 
Participarea la organizarea conferinţei 
ştiinţifice anuale a ASEM din septembrie 
2018 

sept. C.u. Ilie Coandă 
 

10. 

Participarea la organizarea conferinţei 
ştiinţifice anuale a tinerilor cercetători 
ASEM din aprilie 2019 
 

apr. 
C.u. Baractari 
Anatol 

 



 Plan de activitate, 2018-19. 

 

 14 

IX. Activităţile principale ale facultății 
 în munca educativă cu studenţii 

 

Nr. 

d/o 
Activități/rezultate proiectate Executanţii Termen 

Viza de 

executare 

 

1. 

 

Organizarea alegerii de către studenţi a 

disciplinelor opţionale şi facultative din 

planurile de învăţământ: 

 
Prodecan  
Andrian 
Prisăcaru 

Pe parcursul 
anului  

 
a) pentru studenţii anului I (pentru anul 

curent) 
 sept.2018  

 
b) pentru studenţii anului I (pentru 

viitorul an) 
 aprilie 2019  

 
c) pentru studenţii anului II (pentru 

viitorul an) 
 aprilie 2019  

     

2. 
Monitorizarea practicii de producție și 

de licenţă a studenţilor: 
   

 a) la specialităţile CIB şi INF 

c.u. Zacon 
Tamara 
p.u. 
Ohrimenco 
Serghei 
l.u. Sajin Ada 
c.u. Toacă 
Zinaida 

mart.-apr. 

2019 
 

 b) la specialităţile SPE 

c.u.Verejan 
Oleg 
l.u. Tacu 
Mariana 

mart.-apr. 

2019 
 

 c) la specialitățile TI  
c.u. Sergiu 
Crețu 

 mart.-apr. 

     2019 
 

3. Şedinţă operativă cu şefii de grupe 
Decan 
Aureliu 
Zgureanu 

marţi  

     

4. 
Întâlniri cu specialişti de înaltă 
calificare în domeniu din R.Moldova şi 
alte ţări: 

Șefii de 
catedre, 
profesorii, 
decanul 

  

 a) reprezentanţi ai unei firme IT  

p.u. Costaş 
Ilie,   
p.u. Serghei 
Ohrimenco, 
p.u. 
A.Godonoagă 

noiem. 2018  

 b) reprezentanţi ai firmei Endava 

c.u.Zgureanu 
Aureliu,  
c.u. 
A.Prisacaru 

feb. 2019  

 
c) reprezentanţi ai Biroului Naţional de 
Statistică 

p.u. Pârţachi 
Ion feb. 2019  
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X. Activitatea facultății privind perfecţionarea  
bazei didactice şi materiale 

Nr 

d/o 
Activități/rezultate proiectate Termen Executanţii 

Viza de 

executare 

1 Dezvoltarea schimbului de publicații 

cu alte universități, asociații 

profesionale sau centre de cercetare 

din țară și străinătate. 

Pe 

parcursul 

anului 

Decanul, șefii de 

departament, 

Cadrele ştiinţifico-

didactice a 

facultăţii 

 

2 Analiza periodică a funcţionalităţii 

infrastructurii IT şi de comunicații din 

facultate şi menţinerea în parametri de 

performanţă 

Pe 

parcursul 

anului 

Decanul, șefii de 

departament, 

Cadrele ştiinţifico-

didactice a 

facultăţii 

 

3 Amplasarea materialului didactic al 

disciplinelor predate în cadrul 

departamentelor facultății pe 

platforma educațională Moodle 

Pe 

parcursul 

anului 

Decanul, șefii de 

departament, 

Cadrele ştiinţifico-

didactice a 

facultăţii 

 

4 Implicarea în dezvoltarea fondului de 

carte a bibliotecii ASEM cu cărți și 

publicații de profil din țară și 

străinătate 

Pe 

parcursul 

anului 

Decanul, șefii de 

departament, 

Cadrele ştiinţifico-

didactice a 

facultăţii 

 

 
XI. Verificarea activităţii didactice şi educaţionale de   

către decanul, prodecanii  facultăţii 
 

Nr. 

crt. 
Obiective/Activități Termen 

Rezultatul 

verificării 
1. Verificarea respectării Orarului orelor în auditoriu:   

 a) la 3 septembrie  3 sept. 
 

 

 b) periodic pe parcursul semestrului de toamnă:  

 

 

 

 a) la 04 februarie 2019 04 feb. 

 

 

 

 b) periodic pe parcursul semestrului de primăvară:  

 

 

 

    

2. Asistarea la lecţiile deschise ale profesorilor 
Conform 
planurilor 

 

 


