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Calendarul universitar/graficul procesului de studii 

 
 

Conţinutul planului de învăţământ  
 

 

Cod Modulul / disciplina 
Total 
ore 

Inclusiv 
Numărul de ore pe 

săptămână 

Forma de 
evaluare 

Număr 
de 

credite 
Contact 
direct 

Lucru 

indivi
-dual 

C
u
rs

 

S
em

in
ar

ii
 

L
ab

o
ra

to
r 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ANUL I 

Semestrul I 

 

 

F.01.O.01 

 

Bazele teoretico-metodologice ale 

administraţiei publice  
 

1. Teoria, metodologia şi practica 

administraţiei publice  

2. Constituţionalism şi instituţii politice  

150 45 105 1 2  
ex. 10 

150 45 105 1 2  

S.01.O.02 Demografie şi statistică socială  150 30 120 1 1  ex. 5 

S.01.O.03 Medierea şi negocierea în activitatea 

administrativă 

150 45 105 1 2  ex. 5 

S.01.O.04 Strategii de dezvoltare durabilă  150 30 120 1 1  ex. 5 

S.01.O.05 Marketingul serviciilor publice 150 45 105 1 2  ex. 5 

Total Sem.I 900 240 660 6 10   30 

Semestrul II 

F.02.O.06 Metodologia cercetării ştiinţifice  150 45 105 1 2  ex. 5 

F.02.O.07  Sisteme administrative comparate  150 45 105 1 2  ex. 5 

 
 

S.02.O.08  

Tehnici de prestare a serviciilor 
publice  

 

1. Administrarea afacerilor  

2. Contractele în prestarea serviciilor 

publice 

150 30 120 1 1  
ex. 10 150 30 120 1 1  

S.02.A.09 

 
S.02.A.10 

1. Politici bugetare şi gestionarea 

finanţelor publice  
2. Controlul activităţii administrative 

150 45 105 1 2  ex. 5 

S.02.A.11 

 

S.02.A.12 

1. Transparenţa şi publicitatea în 

prestarea serviciilor publice  

2. Managementul carierei şi politicii 
de personal 

150 45 105 1 2  ex. 5 

Total Sem.II 900 240 660 6 10   30 

TOTAL ANUL I 1800 480 1320 12 20   60 

ANUL II 

Semestrul III 

F.03.O.13 Jurisdicţia muncii în sfera relaţiilor 

publice  

150 40 110 2 2  ex. 5 

Anul 

de 

studii 

Activităţi didactice Sesiuni de examene Stagii de practică Vacanţe 

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

I 11.09-23.12 

(15 săptămâni) 

29.01-19.05 

(15 săptămâni) 

8.01-27.01 

(3săptămâni) 

21.05-09.06 

(3 

săptămâni) 

 25.12-08.01 

(2 

săptămâni) 

Paşte 

(1 săptămână) 

9-16 aprilie 

25.06-31.08 

(10 săptămâni) 

II 11.09-23.12 

(15 săptămâni) 

29.01-19.05 

(15 săptămâni) 

08.01-02.02 

(4 

săptămâni) 

04.06-30.06 

(3săptămâni) 

20.11-23.12 

Practica de 

specialitate 

(5 săptămâni) 

25.12-08.01 

(2 

săptămâni) 

Paşte 

(1 săptămână) 

9-16 aprilie 
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S.03.O.14 Achiziţiile publice  150 40 110 2 2  ex. 5 

S.03.A.15 

 
S.03.A.16  

1. Managementul calităţii serviciilor 

publice  
2. Protecţia socială a funcţionarilor 

publici şi  a oficialilor aleşi 

150 40 110 2 2  ex. 5 

S.03.A.17 
S.03.A.18  

1. Serviciul diplomatic şi consular 
2. Răspunderea funcţionarului public 

150 40 110 2 2  ex. 5 

 Stagiu de practică  300  300    ex. 10 

Total Sem.III 900 180 720 8 8   30 

Semestrul IV 

 Teza de master  900  900     30 

Total Sem.IV 900  900     30 

TOTAL ANUL II 1800 180 1620 8 8   60 

TOTAL 3600 660 2940 20 28   120 

 

 

Stagiile de practică 

 

Nr. d/o 
Stagiile de practică 

 
Sem. 

Săptămâ

ni 
Ore Perioada 

Număr de 

credite 

1. Practica de specialitate  
 

3 5 300 noiembrie- 
decembrie 

10 

 Total    300  10 

 

 

Discipline la libera alegere 

 

Nr. d/o 
Denumirea discilinei 

 
Total ore Anul Semestrul Evaluarea  

Număr de 

credite 

1. Limba engleză  150 I 1 examen 5 

2. Parlamentarism şi procedura legislativă 120 II 2 examen 4 

 Procesul politic în Uniunea Europeană 90 III 3 examen 3 

 Total  360    12 

 

 

 

Prerechizit pentru programele de Master 

al domeniului de formare profesională „Administraţie publică” 

 
Cod Disciplina Total ore Inclusiv Numărul de ore 

pe săptămână 

Forma de 

evaluare 

Număr 

credite 

Contact 

direct 

Lucru 

individual 
Curs Seminar 

F.01.O.02 Teoria administraţiei publice   150 
60 

90 2 2 Examen 
5 

F.01.O.03 Istoria administraţiei publice 120 
60 

60 2 2 Examen 
4 

F.01.O.04 Teoria politică 180 
90 

90 3 3 Examen 
6 

F.02.O.08 Dreptul administrativ  150 
90 

60 3 3 Examen 
5 

F.02.O.09 Dreptul instituţional al 
Uniunii Europene 

150 
60 

90 2 2 Examen 
5 

F.04.O.28 Administraţia publică locală 150 
78 

72 3 3 Examen 
5 

TOTAL 900 438 462 15 15  30 
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Finalităţi de studiu/rezultatele învăţării 

1. Implementarea planificării strategice prin utilizarea metodologiilor moderne în domeniul eleborării 

politicilor publice; 

2. Utilizarea metodologiei analizei calităţii serviciilor publice din perspective factorilor care o determină; 

3. Identificarea posibilităţilor pieţei serviciilor publice pentru diversificarea nomenclatorului şi 

îmbunătăţirii calităţii lor; 

4. Diversificarea formelor de comunicare în dependenţă de circumstanţele concrete a mediului de prestări 

servicii; 

5. Folosirea metodelor performante în activitatea de implementare a politicilor publice pentru beneficiarii 

de servicii publice; 

6. Adaptarea activităţii decizionale pornind de la necesităţile pieţii serviciilor publice şi intereselor 

beneficiarilor de servicii; 

7. Stabilirea criteriilor de evaluare a activităţii prestatarilor de servicii publice; 

8. Selectarea metodelor eficiente de control în dependenţă de obiectivele controlului şi interesele 

beneficiarilor de servicii prestate către populaţie. 

 

 

 

Matricea corelării finalităţilor de studiu a programului cu cele ale unităţilor de curs 

Modulul/Disciplina Componen

ţa/modul 

Nr. 

credite 

ECTS 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Bazele teoretico-metodologice ale 

administraţiei publice  

F 10 +  +  +    

2. Demografie şi statistică socială S 5 +     +  + 

3. Medierea şi negocierea în activitatea 
administrativă 

S 5 + +      + 

4. Strategii de dezvoltare durabilă S 5 +  + +  +   

5. Marketingul serviciilor publice S 5 +  + +  +  + 

6. Metodologia cercetării ştiinţifice F 5  +   +   + 
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7. Sisteme administrative comparate F 5  +     +  

8. Tehnici de prestare a serviciilor publice S 10 +   + +   + 

9. Politici bugetare şi gestionarea finanţelor 
publice 

S 5 +   +   +  

10. Controlul activităţii administrative S 5 + +    +   

11. Transparenţa şi publicitatea în prestarea 

serviciilor publice 

S 5 +   + +  +  

12. Managementul carierei şi politicii de personal S 5 +   + +   + 

13. Jurisdicţia muncii în sfera relaţiilor publice F 5 +   +     

14. Achiziţiile publice S 5 +   +     

15. Managementul calităţii serviciilor publice S 5 +    +  +  

16. Protecţia socială a funcţionarilor publici şi  a 
oficialilor aleşi 

S 5 + +  + +   + 

17. Serviciul diplomatic şi consular S 5 +     +   

18. Răspunderea funcţionarului public S 5 +   +  +  + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decanul Facultăţii Relaţii Internaţionale, 

Ştiinţe Politice şi Administrative 
 

Şef departament 

„Ştiinţe politice şi administrative” 

A. Solcan, dr. conf. univ. V. Borş, dr. conf. univ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prerechizit pentru programele de Master 

al domeniului de formare profesională „Administraţie publică” 

 
Cod Disciplina Total ore Inclusiv Numărul de ore 

pe săptămână 

Forma de 

evaluare 

Număr 

credite 

Contact 

direct 

Lucru 

individual 

Curs Seminar 

F.01.O.02 Teoria administraţiei publice   150 
60 

90 2 2 Examen 
5 

F.01.O.03 Istoria administraţiei publice 120 
60 

60 2 2 Examen 
4 
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F.01.O.04 Teoria politică 180 
90 

90 3 3 Examen 
6 

F.02.O.08 Dreptul administrativ  150 
90 

60 3 3 Examen 
5 

F.02.O.09 Dreptul instituţional al 
Uniunii Europene 

150 
60 

90 2 2 Examen 
5 

F.04.O.28 Administraţia publică locală 150 
78 

72 3 3 Examen 
5 

TOTAL 900 438 462 15 15  30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA EXPLICATIVĂ 

la Planul de studii pentru Ciclul II (studii de master), programul „Politici şi servicii publice” 

 

Deschiderea şi implementarea programului de master „Politici şi servicii publice” are drept scop 

contribuţia la formarea unui specialist bine documentat şi pregătitit din punct de vedere al aplicabilităţii 

cunoştinţelor pentru a se angaja în condiţiile actuale dinamice ale câmpului de muncă. Specificul pregătirii 

masteranzilor în cadrul acestui program este orientarea spre angajabilitate, în condiţiile specializării 

masteranzilor, în contextul utilizării abordărilor pedagogice specifice formării contue şi lucrului cu maturii.  
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La elaborarea planului de învăţământ s-a ţinut cont de discuţiile cu angajatorii, absolvenţii şi studenţii 

în ultimul an de studiu. S-a mizat pe accentuarea gradului de implicare al studentului în procesul didactic, 

prin volumul de muncă pretins şi corelaţia dintre prezenţa în sălile de curs şi studiul individual, transpusă în 

credite academice. Procedura de elaborare a fost coordonată cu structurile facultăţii şi cele universitare de 

asigurare a calităţii. 

Planul de studii al programului „Politici şi servicii publice” cuprinde disciplini a căror conţinut şi 

finalităţi sunt racordate la tendinţele de ultimă oră din domeniul activităţii administrative. Disciplinele 

studiate sunt relevante pentru un tânăr specialist în domeniu, pentru pregătirea acestuia în vederea unei 

încadrări eficiente pe piaţa muncii. La elaborarea planului de învăţământ s-a ţinut cont de discuţiile cu 

angajatorii, absolvenţii şi studenţii în ultimul an de studiu. S-a mizat pe accentuarea gradului de implicare al 

studentului în procesul didactic, prin volumul de muncă pretins şi corelaţia dintre prezenţa în sălile de curs 

şi studiul individual, transpusă în credite academice. Procedura de elaborare a fost coordonată cu structurile 

facultăţii şi cele universitare de asigurare a calităţii. 

În urma realizării depline a programului de master „Politici şi servicii publice” absolventul va fi în 

stare să: 

- realizeze planificării strategice prin utilizarea metodologiei moderne in domeniul elaborării politicilor 

publice. 

- utilizeze metodologiea analizei calităţii serviciilor publice din perspectiva factorilor care o determină. 

- identifice posibilităţile pieţei serviciilor publice pentru diversificarea nomenclatorului şi imbunătăţirii 

calităţii lor. 

- diversifice formele de comunicare in dependenţă de circumstanţele concrete a mediului de prestări 

servicii. 

- folosească metodele performante in activitatea de implementare a politicilor publice pentru beneficiarii 

de servicii publice. 

- adapteze activităţile decizionale pornind de la necesităţile pieţii serviciilor publice şi intereselor 

beneficiarilor de servicii. 

- stabilească criteriile de evaluare a activităţii prestatorilor de servicii publice. 

- selecteze metodele eficiente de control in dependenţă de obiectivele controlului şi interesele 

beneficiarilor de servicii prestate către populație. 
Programul include trei componente principale: cursurile (90 de credite), stagiul practic şi teza de master. 

Formele de organizare a procesului de învăţămînt la în cadrul programului „Politici şi servicii publice” 

publică sînt tradiţionale studiilor universitare (cursul şi seminarul, stagiile de practică), dar formarea 

profesională în domeniul administraţiei publice presupune deschidere înnoirilor şi receptivitate atît la 

evoluţia tehnologiilor educaţionale, cît şi la inovaţiile din practica administrativă. 

Absolvirea programului de master „Politici şi servicii publice” ar permite absolventului inserţia în 

câmpul muncii pe următoarele ocupaţii specifice: 

- funcționar public in funcţii de execuție şi deconducere; 

- specialist principal, consultant in probleme de marketing a serviciilor prestate către populaţie; 

- specialist principal, consultant in domeniul organizării serviciilor publice; 

- specialist principal, consultant in domeniul evidenţei şi monitorizării activităţilor de prestare a 

serviciilor publice; 

- specialist principal, consultant pentru evaluarea calităţii serviciilor prestate către populaţie in diferite 

servicii sectoriale; 

- expert in domeniul organizării și prestării serviciilor publice; 

- referent in problemele elaborării politicilor publice. 

Pentru a determina măsura în care obiectivele procesului de formare a specialistului în domeniul 

administraţiei publice au fost atinse, precum şi eficienţa metodelor de predare-învăţare la nivelul instituţiei 

de învăţămînt se aplică următoarele strategii de evaluare, în cadrul unui curs academic sunt utilizate 

următoarele tipuri de evaluare: iniţială, formativă şi finală.  

Evaluarea iniţială se face la începutul unei etape de instruire şi stabileşte nivelul de pregătire anterior 

al studenţilor. Identifică nivelul achiziţiilor iniţiale ale studenţilor în termeni de cunoştinţe, competenţe şi 

abilităţi, în scopul asigurării premiselor realizării obiectivelor propuse pentru etapa următoare.  
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Evaluarea continuă/formativă realizează o diagnoză asupra rezultatelor unei perioade încheiate de 

învăţare, cercetează măsura în care studenţii încorporează şi aplică informaţiile transmise, se face pe 

parcursul învăţării, la finele unei unităţi de conţinut.  

Evaluarea finală se realizează la sfîrşitul perioadei de formare şi analizează cunoş- tinţele pe care 

studenţii şi le-au însuşit în acea perioadă. Stabileşte gradul în care au fost atinse finalităţi generale propuse. 

Se concentrează asupra aplicării unor cunoş- tinţe de bază, ale demonstrării unor abilităţi importante 

dobîndite de studenţi într-o perioadă mai lungă de instruire. 

Absolvirea programului se realizează prin îndeplinirea planului de studii şi acumularea numărului de 

credite necesar, în condiţiile susţinerii tezei de master. Teza de master se elaborează în domeniul specific al 

programului şi cuprinde compartimentul aplicativ, realizat în urma stagiului de practică. 

 

 

 

 

 

 

 

 


