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1.           2.           3.           4.           5.           6.          
 

7.           8.          
 

9.           10.        

G01O001 Tehnologii informaţionale de 
comunicaţii/ Information  technologies in 
communications

120 60 60 1 3 ex 4

G01O002 Limba străină*/Foreign Language 120 60 60 4 ex 4
F01O003 Modul: Fizica generală I: (1. Mecanica.  2. Fizica 

moleculară)/General physics I: (1.Mechanics. 
2.Molecular physics)

180 90 90 2 2 2 ex 6

F01O004 Modul: Matematica superioară I (1. Algebra şi 
geometria analitică. 2. BCVT)/Higher mathematics I 
(1. Analitical Algebra and Geometry. 
2.Fundamentals of vector and tensor calculus)

180 90 90 3 3 ex 6

F01O005
Baze de date si algoritmi/Database and Algorithms 120 45 75 2 1 ex 4

F01O006 Metode statistice de prelucrare a datelor                                
experimentale/Statistical methods by processing 
experimental data

180 75 105 2 3 ex 6

Calendarul universitar/graficul procesului de studii/

Semestrul I  / The 1st  semester

ANUL I / YEAR the 1st

Cod/Code
Modulul / disciplina                                       Module 

/ course

Total ore / Total  hours
Număr de ore pe tipuri de 

activități /Number of hours 
per week Forma de 

evaluare / 
Evaluation 

form

Număr de 
credite /  

Number of 
credits

 PLANUL DE ÎNV ĂŢĂMÂNT PE ANI DE STUDIU/ Plan of study

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTĂ: * susţinerea tezei de licenţă 

 
NOTĂ: * susţinerea tezei de licenţă 

Anul 
de 

studii 

Activit ăţi didactice Sesiuni de examene Stagii de 
practică 

Vacanţe 
Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II Iarnă Primăvară Vară 

I 01.09-15.12 
(15 săptămâni) 
(15 weeks) 

30.01-22.05 
(15săptăm.) 
(15 weeks) 

16.12-24.12 
10.01-29.01 

(4 săptămâni) 
(4 weeks) 

23.05-13.06 
(3 săptămâni) 

(3 weeks) 

 24.12-08.01 
(2 

săptămâni) 
(2 weeks) 

Paști/ 
Easter 

(1 
săptămână) 
(1 week) 

28.06-31.08 
(10săptămâni) 
(10 weeks) 

II 01.09-15.12 
(15 săptămâni) 

(15 weeks) 

30.01-22.05 
(15 

săptămâni) 
(15 weeks) 

16.12-24.12 
10.01-29.01 

(4 săptămâni) 
(4 weeks) 

23.05-13.06 
(3 săptămâni) 

(3 weeks) 

14.06-21.06 
Practica de 
iniţiere în 

specialitate/ 
Initial 

specialty 
Internship(1 
săptămână) 
(1 week) 

24.12-09.01 
(2 

săptămâni) 
(2 weeks) 

Paști/ 
Easter 

(1 
săptămână) 
(1 week) 

28.06-31.08 
(10săptămâni) 
(10 weeks) 

III 01.09-15.12 
(15 săptămâni) 

(15 weeks) 

30.01-7.05 
(13 

săptămâni) 
(13 weeks) 

16.12-24.12 
10.01-29.01 

(4 săptămâni) 
(4 weeks) 

23.05-13.06 
(3 săptămâni) 

(3 weeks) 

08.05-22.05 
Practica 

tehnologică/ 
Technological 

Internship 
(2 săptămâni) 

(2 weeks) 

24.12-08.01 
(2 

săptămâni) 
(2 weeks) 

Paști/ 
Easter 

(1 
săptămână) 
(1 week) 

28.06-31.08 
(10săptămâni) 
(10 weeks) 

IV 01.09-15.12 
(15 săptămâni) 

(15 weeks) 

 16.12-30.12 
 (2 săptămâni) 

(2 weeks) 

 
25.05-15.06 

(3săptămâni) 
(3 weeks)* 

10.01-22.03 
Practica de 

producție/Pro
duction 

Internship 
(10săptămâni) 
23.03-10.05 
Practica de 

cercetare/Rese
ach Internship 
(6 săptămâni) 

(6 weeks) 

31.12-08.01 
(1 

săptămână) 
(1 week) 

Paști/ 
Easter 

(1 
săptămână) 
(1 week) 

 



G01O007 Educaţia fizică/Physical Training 30 30 - 2 col

930 450 480 10 11 9 30

F02O008 Chimia analitică/Analytical Chemistry 120 60 60 2 2 ex 4

F02O009 Metrologie generală/General  metrology 150 75 75 2 3 ex 5
F02O010 Fizica generală II: Electricitate şi magnetism/General 

Physics II: Electricity and magnetism
180 90 90 2 2 2

ex

6
F02O011 Matematica superioară II/Higher Mathematics II 180 75 105 2 3 ex 6
F02O012 Bazele standardizării/Fundamentals of   

standardization 150 60 90 2 2 ex 5

U02A013 Filozofie/Philosophy

U02A014
Istoria culturii și civilizației europene/History of 
European Civilizations and Cultures

U02A015

Cultura comunicării interpersonale și 
organizaționale/Culture of Interpersonal and 
Organizational Communication

U02A016 Sociologie/Sociology
G02O017 Educaţia fizică/Physical Training 30 30 2 col

930 450 480 12 14 4 30

1860 900 960 22 25 13 60

F03O018 Fizica generală  III: Optica,  Fizica atomului şi 
nucleului/General physics III: Optics, Atomic and 
nuclear physics

180 90 90 2 2 2 ex 6

F03O019 Metode fizico-chimice de analiză/Analytical and 
physical- colloidal chemistry 120 60 60 2 2 ex 4

S03A120 Metrologia legală/Legal metrology

S03A121
Verificarea şi încercarea mijloacelor  de măsură/ 
Methods of measurement control and implementation 

S03O122
Etaloane şi etalonări/ Standards and standardization 

150 75 75 3 2 ex 5

F03O023 Teoria incertitudinii/Uncertainty theory 180 75 105 2 2 1 ex 6
U03A024 Economie/Economics
U03A025 Republica Moldova: istorie, politică, societate/ 

Republic of Moldova:history, politics,society
U03A026 Integrare europeană/European Integration
U03A027 Politologie/Political Science

 Total semestrul III /Total of the 3rd Semester 900 420 480 13 8 7 30

F04O028 Modul: Metode de măsurareşi de control (1.Măsurări 
acustice şi vibraţii, 2. Asigurarea uniformităţii
măsurărilor.)/Module: Methods of measurement and
control (1. Acoustic measurements and vibration. 2.
Uniformity of measurements)

180 90 90 3 1 2 ex 6

S04A129 Colaborări europeneşi internaţionale în domeniul
standardizării şi certificării/European and
International colaboration in standardization and
certification

S04A130 Chimia fizico-coloidală/ Physical- colloidal 
chemistry

S04O131 Modul: Metode şi mijloace fizice de măsurări şi control 
(1.Măsurări termotehnice, 2.Măsurări electro-
radio)/Module: Physical Means and Methods of 
measurement and control (1.Thermotechnique; 2. Electic 
and radio measurements)

180 90 90 3 3 ex 6

S04A132 Tehnica măsurării /Measurement Technology 

S04A133 Drepturile consumatorilor/Consumers'Rights
S04A134 Desen  tehnic/Technical drawing
S04A135 Automatizarea măsurărilor/Measurement 

automatization

2

120 60 60 2

 Semestrul IV / 4th Semester 

4

ex 4

2

2

ex

42 ex120 60 60 2

Total semstrul I/Total for the 1st semester

Semestrul II

2

Total semestrul II/Total for rhe 2nd semester

ex 4120 60 260

2

150 60

TOTAL ANUL I/ TOTAL FOR THE 1ST YEAR

290

ANUL II/2nd YEAR OF STUDY

Semestrul III/3rd Semester

ex 4

ex 5

120 60 60 2

2120 60 60

* Notă: Limba engleză/English / Limba franceză/French



F04O036 Metode spectrale de analiză a produselor alimentare
şi industriale/Spectral methods for the analysis of
food and industrial products

120 60 60 2 2 ex 4

Practica de inițiere în specialitate/ Practicum of 
Initiation into Specialization

60 60 ex 2

900 420 480 14 5 9 30

1800 840 960 27 13 16 60

S05A137 Metode de determinare a indicilor de inofensivitate în 
alimente /Methods for determining the quality 
indicators of food products

S05A138 Stipulările standardelor naţionale şi internaţionale în 
electronica şi energetică/National and International 
Principles of Standards in Electronics and 
Energetics

F05O039 Modul: Baza legislativă în standardizare (1. Baza 
legislativă şi normativă în standardizare; 2. 
Tehnologii de elaborare a actelor normative în 
standardizare şi certificare)/Module: Legislative and 
normative basis in standardization (1. Legislative 
and normative basis in standardization, 2. 
Elaboration of normative instruments in 
standardization and certification) 

180 90 90 2 4 ex 6

S05A140 Certificarea produselor industriale şi 
alimentare/Certification of industrial and food 
products  

S05A141
Metode de control de prelucrare a datelor/
Control Methods of Data Processing

S05A142

Planificarea şi organizarea experimentului/ 
Experiment Planning and Organization

S05A143 Metrologia optometrică/Optometrical Metrology
S05A144 Bazele electronicii/Fundamental  Electronics
S05A145 Controlul primar al calităţii/Primary Quality 

Control
S05O146  Metode şi mijloace mecanice de măsurări, încercări 

şi control  /Mecanical methods and means of 
measurement, testing and control

150 60 90 2 2 ex 5

900 420 480 14 6 8 30

G06O047 Etica profesională/ Professional Ethics 120 52 68 2 2 4

S06A148 Materiale polimericeşi standardizarea internațională
a lor/ Polymerical Materials and Their
Standartization

S06A149 Riscurile ecologice şi protecţie/Ecological Riscs and 
Protection

S06A150 Dozimetrie şi radioactivitate/Dosimetry and
radioactivity

S06A151 Metrologie în industria electrică/Metrology in
Electrical Industry

F06O052
Metrologie biomedicală şi ambientală/Biomedical  
and environmental metrology   

120 65 55 2 3 ex 4

S06O153 Managementul calităţii/  Quality management 180 78 102 3 3 ex 6

S06A154 Teoria fiabilităţii/Reliabillity theory
S06A155 Tehnologie şi merceologie/Technology and

Commodity science 
Practica tehnologică (Teza anuală) /Technological 
internship (Year Thesis)

120 120 4

900 364 536 14 5 9 30
1800 784 1016 28 11 17 60

Total Anul II/Total for the 2nd year

ex120

ANUL III / 3RD YEAR OF STUDY

Total Sem.IV/Total of the 4th Sem.

4

Semestrul V  /5th Semester

2

5

ex

4

5

5

4ex

150

2

2 ex3

60

2

60 3

75 2

2

68 2

68

3 ex150

150 75 75

Total Sem.V/Total of the 5th Sem.

Semestrul VI (13  săptămâni)/ 6th Semester(13 weeks)

Total Sem.VI/Total of the V-th Sem

120

190

60

75

2 ex

2

ANUL IV / 4 th YEAR OF STUDY

Semestrul VII / 7 th Semester

Total Anul III/ Total of the 3rd year

52120

ex 4

120

3

52

65 55



S07A156 Clasificarea şi codificarea producţiei/Production 
clasification and codification

S07A157 Bazele creării  sistemelor de expertiză/Expertise 
System Creation

S07A158 Modul: Evaluarea conformităţii (1. Evaluarea
conformităţii; 2. Acreditarea la nivel naţional)/ 
Module: Evaluation of conformity (1. Evaluation of
conformity; 2. National accreditation

S07A159 Designul aparatajului de măsurare/Measurement 
Tools Design

S07A160 Măsurări debit gaze şi lichide/Debit measurements, 
gases and liquids

S07A161

Metode fizice de analiză a produselor 
alimentare/Physical Methods of Food Products 
Analysis

S07A162

Metode fizice de determinare a indicilor de calitate a
produselor /Physical methods for determining the
quality indicators of products

S07A163

Metode fizice de analiză a produselor 
industriale/Physical Methods of Industrial Products 
Analysis

S07A164
Sisteme informaţionale de măsurări/Informational 
Systems of Measurement

S07A165
Metode chimice de analiză a produselor/Chemical 
Methods of Products Analysis

U07A066
Istoria fizicii şi tehnicii/History of Physics and 
Technology

U07A067
Managementul inovațional/Innovational 
Management

900 420 480 13 8 7 30

Practica de producție/Internship 300 300 ex 10
Practica de cercetare /Research Practice 240 240 ex 8
Examen de licență/Final Examination 360 360 col 12

900 900 30

1800 420 1380 13 8 7 60
7260 2944 4316 1322 845 777 240
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G01O055 Tehnici de comunicare în limba română/ 
Communication techniques in Romanian Language

120 60 60 0 4 0 Examen

4
G02O056 Tehnici de comunicare în limba română/ 

Communication techniques in Romanian Language
120 60 60 0 4 0 Examen

4
240 120 120 0 8 0 8

360 180 180 0 12 0 12

Total ore/Total hours

Total Sem.I/Total for the 1st Sem.

150 60

3

3

90 3

150 75 75 2

TOTAL/ Total 

Semestrul VIII / 8 th Semester

4

90 2

150

Total semestrul VIII/Total of the VIII th Semester

TOTAL ANUL IV / Total of the 4 th year

ex

ex

2

ex

2

120 60 60 2

Cod/Code Modulul / disciplina/Module/Discipline

Număr de ore pe tipuri 
de activități/No. of hours 

Forma de 
evaluare/ 
Form od 

evaluation

Număr de 
credite/no. 
of credits

5

150 2

6

2

5

2

ex

Total Sem.VII/Total of the VII th Semester

75

3 ex

60 90

90

ex

5

180

Limba română pentru studenţii din grupele alolingve/Romanian Language for alolingual students 

5

75

Total Sem.I



Nr. d/o Stagiile de practică7Internship Sem. ore Număr de 
credite

1 Practica de iniţiere în specialitate/Practice of 
Initiation of Specialization

IV 60 2

2 Practica tehnologică/Technological Internship VI 120 4

3 Practica de producție/Internship VIII 300 10

4 Practica de cercetare/Reseach Practice VIII 240 8

720 24

Nr. d/o Perioada
Nr. de 
credite

1

iunie
5

2 iunie 7

C S L

1 Limba engleză I (nivel intermediar)/ English I
(intermediate)

120 1 2 0 4 0 examen 4

2 Limba engleză II (nivel avansat)/ English II
(advanced)

120 2 3 0 4 0 examen 4

3 Reţele de calculatoare şi administrare/Computer and 
Administration Networks

120 2 4 1 0 3 examen 4

Total 360 12
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1.           2.           3.           4.           5.           6.          7.           8.          9.           10.        
F01O003 Modul: Fizica generală I: (1. Mecanica.  2. Fizica 

moleculară)/General physics I: (1.Mechanics. 
2.Molecular physics)

180 90 90 2 1 3 ex 6

F01O006 Metode statistice de prelucrare a datelor                                
experimentale/Statistical methods by processing 
experimental data

180 75 105 2 3 ex 6

F02O010

Fizica generală II: Electricitate şi magnetism/General 
Physics II: Electricity and magnetism

180 90 90 2 1 3

ex

6
S04O131 Modul: Metode şi mijloace fizice de măsurări şi control 

(1.Măsurări termotehnice, 2.Măsurări electro-
radio)/Module: Physical Means and Methods of 
measurement and control (1.Thermotechnique; 2. Electic 
and radio measurements)

180 90 90 3 3 ex 6

S06O153  Managementul calităţii)/  Quality management 180 78 102 3 3 ex 6

900 423 477 12 5 12 30

Prerechizit pentru programele de master

10 Ianuarie-aprilie/January -
April

ale domeniului de formare profesională "Inginerie și management"/Pre-requisite for master programs of the 
professional training field ”Engineering and Management ”

Cod/Code Modulul / disciplina/Module/Discipline

Număr de ore pe tipuri 

Forma de 
evaluare/Fo

rm od 
evaluation

Examen de licență la "Metrologie şi standardizare"/License examination on  the discipline "Metrology and 
Standartization"

Susţinerea tezei de licenţă /License Thesis  Defence

Număr de 
credite/cre

dits

1 Mai/May

6 Aprilie-mai/ April -May

Total 

2 Mai-iunie/ May-June

Total

Săptămâni/ weeks Perioada

Stagiile de practică/Internships

Anul/Year Sem.

Număr de ore pe tipuri 
de activități/No. of 
hours for types of 

Evaluări/Eval
uation 

Nr. de 
credite/no. of 

credits

Total ore/Total hours

Forma de evaluare finală a programului de studii /Final examination form of the programme of study

                                               Unități de curs la libera alegere/Course units at free choice

Nr. d/o /no.

Denumirea disciplinei/Discipline

Total 
ore/Tota
l hours



NOTA EXPLICATIV Ă 
 

Importanța programului: În Republica Moldova, metrologia atât la nivel de domeniu de formare 
profesională, cât şi ca domeniu de cercetare este dictată de necesităţile economice şi sociale ale societăţii 
contemporane autohtone. Conform cerinţelor OMC, ISO şi a altor organizaţii şi acte legislative, în 
Republica Moldova se dictează necesitatea în pregătirea specialiştilor în metrologie. Metrologia este 
privită în contextul naţional mai degrabă ca o disciplină sau modul, desemnat să formeze un anumit tip 
de competenţe şi calificare în domeniul respectiv. Specialiştii trebuie să cunoască starea metrologică din 
ţările europene, să adapteze documentele respective la necesităţile RM. 

Scopul formării specialistului: Planul de învățământ prevede pregătirea şi formarea specialiştilor 
în domeniul Ingineriei și activităților inginerești, prin cultivarea competenţelor necesare exercitării 
profesiunilor specifice ştiinţelor inginerești, capabili de a se integra în activitate, conform necesităţilor 
economiei naţionale. 

Finalitatea programului: Specialiștii formați la specialitatea Ingineria și managementul calității
sunt solicitați pe piață la realizarea cercetărilor în domeniul metrologiei şi standardizării, în domeniul 
evaluării şi controlului calităţii, în cadrul laboratoarelor de expertiză. 

Condițiile de admitere: La studii sunt admiși deținătorii diplomelor de bacalaureat, diplomelor de 
colegiu, diplomelor de studii superioare, diplomelor de licență. 

Concepția formării specialistului: Aprofundarea cunoștințelor în domeniul științelor inginerești
este esențială pentru încadrarea cu succes în relațiile social-economice în care s-a angajat Republica 
Moldova. La conceperea și structurarea programului s-a ținut cont de propunerile experților în domeniu, 
de opiniile și de așteptările viitorilor angajatori. Aceste condiții au permis orientarea formării 
specialiștilor în domeniul științelor inginerești spre necesitățile reale ale pieții muncii atât din țară, cât și 
peste hotarele ei.  

Argumentarea gradului de solicitare a specialității pe piața muncii: Specialiștii formați la 
specialitatea Ingineria și managementul calității pot activa la Institutul Național de Metrologie, Institutul 
Național de Standardizare, în laboratoarele metrologice, cercetător științific, etc. 

Competențe și finalităţile preconizate pentru specialitatea respectivă: Formarea specialiștilor la 
specialitatea Ingineria și managementul calității preconizează următoarele finalități și competențe: 

 
• Identificarea metodelor de analiză a calităţii producţiei, organizarea controlul statistic al calităţii;  
• Proiectarea standardelor noi şi reexaminarea standardelor în funcţie, condiţiilor tehnice şi altor documente 

de standardizare şi certificare; 
• Generalizarea şi sistematizarea actelor normative în domeniul metrologiei şi standardizării şi aplicarea 

acestor documente în activitatea practică; 
• Stabilirea regulilor de pregătire, aprobare, aplicare a standardelor, condiţiilor tehnice şi a altor documente 

tehnico-normative; 
• Aplicarea metodelor de unificare, simplificare şi calcul a şirurilor parametrice la elaborarea standardelor şi 

a altor documente tehnico-normative; 
• Implementarea tehnologiilor de pregătire şi atestare a metodicilor de efectuare a măsurărilor, încercărilor şi 

controlului; 
• Interpretarea datelor obţinute din măsurările şi observaţiile de laborator şi clasificarea lor; 
• Aplicarea metodelor contemporane de garanţie şi unificare a măsurărilor de înaltă precizie; 
• Utilizarea tehnologiilor moderne la prelucrarea informaţiei metrologice; 
• Asigurarea eficacităţii economice în metrologie, standardizare şi certificare; 
• Gândirea creativă, abilitatea lucrului în echipă și respectarea regulilor de etică profesională. 

 
 
 



EXPLANATORY NOTE 
 

Program Importance: Metrology in the Republic of Moldova, both at the level of professional 
training and research field, is dictated by the economic and social needs of the local contemporary society. 
According to the requirements of the WTO, ISO and other organizations and legislative acts, the necessity 
in the training of metrology specialists is dictated in the Republic of Moldova. Metrology is viewed in the 
national context as a discipline or mode, designed to form a certain type of competence and qualification 
in that field. Specialists need to know the metrological status of European countries, adapt these 
documents to the needs of the RM. 

Purpose of the training of the specialist: The curriculum provides for the training and training of 
specialists in the field of Engineering and Engineering activities, by cultivating the competencies 
necessary for practicing the professions specific to the engineering sciences, able to integrate into the 
activity according to the needs of the national economy. 

Finality of the program: Specialists trained in Engineering and Quality Management are required 
on the market to carry out research in the field of metrology and standardization, in the field of quality 
evaluation and control, within the laboratories of expertise. 

Admission requirements: Baccalaureate holders, college degrees, higher education diplomas, 
undergraduate diplomas are admitted to studies. 

The Concept of the Training of the Specialist: The deepening of the knowledge in the field of 
engineering sciences is essential for the successful engagement in the socio-economic relations in which 
the Republic of Moldova has committed itself. The design and structure of the program took into account 
the proposals of experts in the field, the opinions and expectations of future employers. These conditions 
allowed the training of specialists in the field of engineering sciences towards the actual needs of the labor 
market both in the country and abroad. 

Argumentation of the degree of specialization required on the labor market: Specialists trained in 
Engineering and Quality Management can work at the National Institute of Metrology, National Institute 
of Standardization, metrology laboratories, scientific researcher, etc. 
       The expected competences and finality for the respective specialty: The training of specialists in 
Engineering and Quality Management foresees the following objectives and competencies: 

 
• Identification of the methods of  production quality analysis, organization of the statistical quality control; 
• Designing new standards and reviewing standards, technical conditions and other standardization and 
certification documents; 
• Generalization and systematization of normative acts in the field of metrology and standardization and 
application of these documents in the practical activity; 
• Establishing the of rules for the preparation, approval, application of standards, technical conditions and 
other technical and normative documents; 
• Application of the methods of unification, simplification and calculation of parametric series in the 
development of standards and other technical-normative documents; 

• Implementation of technologies for the preparation and attestation of the methodologies for 
conducting measurements, tests and control; 
• Interpretation of data obtained from laboratory measurements and observations and their 
classification; 
• Application of modern methods of guarantee and unification of high precision measurements; 
• Use of modern technologies for the processing of metrological information; 
• Ensuring economic efficiency in metrology, standardization and certification; 
• Creative thinking, the ability to work in teams and the compiance with the rules of professional 
ethics. 

. 



Corelația ”Finalit ăți de studiu și competențe-curriculum”, ciclul I Licen ță/ 
The relationship "Curriculum Finals and Skills", Cycle I License 

 

Unitatea de curs (moduluI)/Finalităţile de studiu 
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4 

 
 
5 

 
 
6 

 
 
7 

 
 
8 

Modul: Fizica generală I: (1. Mecanica.  2. Fizica 
moleculară)/General physics I: (1.Mechanics. 2.Molecular 
physics) 

F 
6 +  + +  +   + 

Modul: Matematica superioară I (1. Algebra şi geometria 
analitică. 2. BCVT)/Higher mathematics I (1. Analitical 
Algebra and Geometry. 2.Fundamentals of vector and tensor 
calculus) 

F 6 +    +   + 

Baze de date si algoritmi/Database and Algorithms  F 4 +    +   + 
Metode statistice de prelucrare a datelor                                
experimentale/Statistical methods by processing 
experimental data 

F 
6 + + +  + +  + 

Chimia analitică/Analytical Chemistry F 4 +  +  +   + 
Metrologie generală/ General  metrology F 5 +  +  +  +  + 
Fizica generală II: Electricitate şi magnetism/ 
General Physics II: Electricity and magnetism 

F 6 +  + +  +   + 

Matematica superioară II /  Higher Mathematics II F 6 +  + +  + + + 
Bazele standardizării /  Fundamentals of   standardization F 5 + + + + + +  + 
Fizica generală  III: Optica,  Fizica atomului şi nucleului 
General physics III: Optics, Atomic and nuclear physics 

F 6 + + +   +  + 

Metode fizico-chimice de analiză / Analytical and physical- 
colloidal chemistry 

F 4 +  + +   + + 

Teoria incertitudinii/  Uncertainty theory F 6 + +  + + + + + 
Modul: Metode de măsurare şi de control (1.Măsurări 
acustice şi vibraţii, 2. Asigurarea uniformităţii măsurărilor.)/ 
Module: Methods of measurement and control (1. Acoustic 
measurements and vibration. 2. Uniformity of 
measurements) 

F 

5 +  + + + +  + 

Metode spectrale de analiză a produselor alimentare şi   
industriale/  Spectral methods for the analysis of food and 
industrial products 

F 
5 + + +  +  +  

Modul: Baza legislativă în standardizare (1. Baza legislativă 
şi normativă în standardizare; 2. Tehnologii de elaborare a 
actelor normative în standardizare şi certificare)  
Module: Legislative and normative basis in standardization 
(1. Legislative and normative basis in standardization, 2. 
Elaboration of normative instruments in standardization and 
certification) 

F 

6 + + + +  + + + 

Metrologie biomedicală şi ambientală  /Biomedical  and 
environmental metrology    

F 4 + +  + + +  + 

Metrologia legală/  Legal metrology S 5 + + + + + +  + 
Etaloane şi etalonări/Standards and standardization  S 5 +  +  +  + + 
Colaborări europene şi internaţionale în domeniul 
standardizării  şi certificării/European and International 
colaboration in standardization and certification 

S 
4 + + + +  +   

Modul: Metode şi mijloace fizice de măsurări şi control 
(1.Măsurări termotehnice, 2.Măsurări electro-radio)/Module: 
Physical Means and Methods of measurement and control 
(1.Thermotechnique; 2. Electic and radio measurements) 

S 

6 + + +  +   + 

Tehnica măsurării  / Measurement Technology S 4 + + + + + + + + 
Desen  tehnic/Technical drawing S 4 + +  + + +  + 
Metode de determinare a indicilor de inofensivitate în 
alimente/  Methods for determining the quality indicators of 
food product 

S 
4 + + +  +   + 

Certificarea produselor industriale şi 
alimentare/Certification of industrial and food products   
 

S 
5 +  + + + +  + 



 

 
 
 
 
 
 

Planificarea şi organizarea experimentului/Experiment 
Planning and Organization 

S 5 +  +  +  +  

Bazele electronicii/Fundamental  Electronics S 5 +  +  +  + + 
Modul: Metode mecanice de măsurări şi control (1. Metode 
şi mijloace mecanice de măsurări, încercări şi control  2. 
Mecanica tehnică)/Module: Mecanical methods and means 
of measurement and control; 1.Mecanical methods and 
means of measurement, testing and control; 2.  Technical 
Mechanics).  

S 

5 + +  + + + + + 

Materiale polimerice şi standardizarea internațională a 
lor/Polymerical Materials and Their Standartization 

S 4 + + +  +   + 

Dozimetrie şi radioactivitate/Dosimetry and radioactivity S 4 + + + + + + + + 
Managementul calităţii /  Quality management S 6 + + +  +  +  
Teoria fiabilităţii/Reliabillity theory S 4 + + +  + +  + 
Clasificarea şi codificarea producţiei/Production 
clasification and codification 

S 5 + + + +  + + + 

Modul: Evaluarea conformităţii (1. Evaluarea conformităţii; 
2. Acreditarea la nivel naţional)/Module: Evaluation of 
conformity (1. Evaluation of conformity; 2. National 
accreditation) 

S 

5 +  + + + +  + 

Măsurări debit gaze şi lichide/Debit measurements, gases 
and liquids 

S 5 +  +  +  +  

Metode fizice de determinare a indicilor de calitate  a  
produselor /Physical methods for determining the quality 
indicators of products 

S 
6 + +  + + + + + 

Sisteme informaţionale de măsurări/Informational Systems 
of Measurement 

S 5 + + +  +  + + 


