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Misiunile  programului de studii STIINTE ADMINISTRATIVE  
 (ciclul I – program de 3 ani)  Anul I   

Modalitati si criterii de evaluare, asigurarea recunoasterii acumularilor progresive la disciplinele programului  
 

  Misiuni ale programului de studii 

Misiunea didactica  
Formarea de absolventi capabili sa activeze ca functionari superiori pentru institutiile si autoritatile 
administratiei publice locale si centrale. 

Misiunea de cercetare  

Formarea de absolventi capabili sa participe la activitati de cercetare in domeniul administratiei publice 
si de a se perfectiona prin studii de nivel masteral si doctoral, prin antrenarea lor la realizarea unor 
teme si proiecte de cercetare coordonate de departamentele/catedrele implicate in desfasurarea 
programului. 

 
     

      Modalitati si criterii de evaluare; asigurarea recunoasterii acumularilor progresive la discipline 

Nr. 
Crt. 

Anul de 
studii Disciplina 

Modalitate de evaluare 

(scris/oral, examen/evaluare distribuita/colocviu, 
nr. examinatori, nr. de intrebari, criteriile de notare, conditia 

de acordare a notei 5, conditia de acordare a notei 10, 
asigurarea conditiilor de evaluare) 

Asigurarea recunoasterii acumularilor 
progresive in cadrul disciplinei 

1. I 
sem. 1 

Teoria generala a statului si 
dreptului 

 Examen scris 
 2 examinatori 
 Test grila 27de întrebari teoretice 
 Nota 5 se acorda pentru rezolvarea a 12 întrebari 
 Nota 10 se acorda pentru rezolvarea a cel putin 26 întrebari 
 Sala repartizata de decanat 

 Nota de promovare la seminar este 
recunoscuta pana la absolvirea promotiei 

2. I 
sem. 1 Stiinta administratiei 

 Examen scris 
 2 examinatori interni 
 4 subiecte din cursurile predate 
 La seminar referatele au o pondere de 70% din nota de la 

activitatea pe parcurs 
 Examenul are o pondere de 66% din nota finala, iar 

activitatea pe parcurs are o pondere de 33% din nota finala. 
 Nota 5 pentru media subiectelor de peste 4,50, nota 10 

pentru media subiectelor de peste 9,50 
 Sala repartizata de decanat 

 Notele de promovare la activitatea de 
seminar si la examen sunt valabile pana la 
promovarea disciplinei 

3. I 
sem. 1 Informatica 

 2 examinatori 
 6 intrebari 
 Evaluare distribuita cu pondere 67% in nota finala, 33% - 

 Notele de promovare la activitatea de 
laborator si la examen sunt valabile pana 
la promovarea disciplinei 



Nr. 
Crt. 

Anul de 
studii Disciplina 

Modalitate de evaluare 

(scris/oral, examen/evaluare distribuita/colocviu, 
nr. examinatori, nr. de intrebari, criteriile de notare, conditia 

de acordare a notei 5, conditia de acordare a notei 10, 
asigurarea conditiilor de evaluare) 

Asigurarea recunoasterii acumularilor 
progresive in cadrul disciplinei 

lucrari de laborator 
 Sala repartizata de decanat 

4. I 
sem. 1 Contencios administrativ 

 Examen scris 
 2 examinatori interni 
 2 subiecte de teorie 
 Nota la seminar reprezinta 1/3 din nota finala     
 Pentru nota 5 - obligatoriu 2 subiecte, minim nota 5 la fiecare 
 Pentru nota 10 – obligatoriu 2 subiecte, minim 9 cumulat cu 

nota de seminar 
 Sala repartizata de decanat 

 Teste de autoevaluare si evaluarea 
cunostintelor 

 Nota de promovare la seminar este 
recunoscuta pana la absolvirea promotiei 

5. I 
sem. 1 Economie I 

 Examen scris 
 Examinatori: titularul de curs + 1,2 asistenti 
 Verificarea partiala va consta in 30 de intrebari dintre care 5 

sunt de detalii 
 Examenul va consta din 2 subiecte de teorie si o aplicatie.  
 Nota la examen va consta din media aritmetica a celor 3 

componente  
 Evaluarea seminarului va consta din lucrare anuntata si 

prestatia la clasa 
 Ponderea seminarului este de 50% in nota finala 
 Nota de promovare obligatorie pentru fiecare subiect 
 Nota 5 pentru cunostinte minime de baza 
 Nota 10 pentru tratarea exhaustiva a tuturor subiectelor, 

exprimare concisa care dovedeste întelegerea profunda a 
subiectului 

 Sala planificata de decanat 

 Examen partial, cu recunoasterea 
subiectului 

 Nota de promovare la seminar este 
recunoscuta pana la absolvirea promotiei 

6. I 
sem. 1,2 

Limba Engleza 
Sem I, II 

 Evaluare distribuita 
 2 examinatori 
 4 subiecte aplicatii 
 Se acorda nota 5 prin obtinerea a ½ in punctaj 
 Sala repartizata de decanat 

 Evaluare distribuita cu pondere de 50 % 
partea teoretica 

 Se pastreaza aprecierea de la seminar cu 
ponderea de 50% din nota finala 

7. I 
sem. 1 Integrare Europeana 

 Evaluare distribuita 
 Prezenta obligatorie 
 Cursul se evalueaza prin 2 examene astfel: 9 intrebari, 1 pct. 

pentru fiecare raspuns corect. 2 examinatori 
 Se acorda nota 5 pentru 4 raspunsuri corecte, pentru fiecare 

parte din cele 2. 
 Activitatea pe parcurs va consta din elaborarea si 

prezentarea de referate, participarea la dezbaterile generale. 
 Sala repartizata de decanat 

 Nota de promovare la seminar este 
recunoscuta pana la absolvirea promotiei 

 Nota la seminar are pondere de 50% in 
nota finala 

8. I 
sem. 1,2 Educatie fizica 1,2 

 Evaluare distribuita – probe fizice si de rezistenta 
 2 examinatori 
 1 subiect de teorie oral si îndeplinirea baremurilor pentru 

probele fizice si de rezistenta 

 Evaluare distribuita cu pondere de 75%, 
îndeplinirea baremului pentru probele fizice 
si de rezistenta 

 Se apreciaza cu ponderea de 25% 
subiectul de teorie 



Nr. 
Crt. 

Anul de 
studii Disciplina 

Modalitate de evaluare 

(scris/oral, examen/evaluare distribuita/colocviu, 
nr. examinatori, nr. de intrebari, criteriile de notare, conditia 

de acordare a notei 5, conditia de acordare a notei 10, 
asigurarea conditiilor de evaluare) 

Asigurarea recunoasterii acumularilor 
progresive in cadrul disciplinei 

 Se acorda calificativul admis prin obtinerea a ½ din punctaj 
 Baza sportiva 

9. I 
Sem. 2 Stiinte Politice 

 Examen scris 
 10 intrebari, se acorda cate un punct pentru fiecare raspuns 

corect 
 Activitatea pe parcurs consta in elaborarea si prezentarea de 

referate, realizarea unor interpretari, participarea la dezbateri 
 Examinatori: titularul de curs + 1,2 asistenti 
 Nota 5 pentru cunostinte minime de baza 
 Nota 10 pentru tratarea  tuturor subiectelor 
 Sala planificata de decanat 

 Nota la seminar are pondere de 50% in 
nota finala 

 Nota de promovare la seminar este 
recunoscuta pana la absolvirea promotiei 

10. I 
sem. 2 Bazele contabilitatii 

 Evaluare distribuita 
 examinatori interni 
 40 întrebari tip grila (0,225 puncte; 1 punct din oficiu), pentru 

fiecare evaluare 
 Evaluarea activitatii pe parcurs consta în lucrari de verificare 

pe parcurs (aplicatii practice), particpari la clasa. 
 Ponderea activitatii pe parcurs în nota finala este de 50%. 
 Notele de 5 si 10 se pot obtine prin acumularea punctajului 

corespunzator 
 Sala repartizata de decanat 

 Aplicatii si teste grila corespunzatoare 
tematicii; discutii si dezbateri cu privire la 
notiunile si informatiile predate la curs. 

 Nota 5 se acorda pentru obtinerea 
punctajului minim la toate lucrările pe 
parcurs. Nota 10 se acorda pentru 
rezolvarea corecta a tuturor lucrarilor pe 
parcurs precum si prin participarea activa 
la orele de seminar. 

11. I 
sem. 2 

Dreptul familiei si acte de 
stare civila 

 Examen scris 
 2 examinatori interni 
 2 subiecte de teorie 
 Nota la seminar reprezinta 1/3 din nota finală  
 Pentru nota 5 - obligatoriu 2 subiecte , minim nota 5 la fiecare 
 Pentru nota 10 – obligatoriu 2 subiecte, minim 9 cumulat cu 

nota de seminar 
 Sala asigurata de  decanat 

 Nota de promovare la seminar este 
recunoscuta pana la absolvirea promotiei 

12. I 
sem. 2 Economie II 

 Examen scris 
 Nota pentru activitatea pe parcurs acordata de asistent + 

verificare scrisa 
 Examinatori: titularul de curs + 1,2 asistenti 
 3 subiecte de teorie + 1 problema 
 Nota 5 pentru cunostinte minime de baza 
 Sala planificata de decanat 

 Nota de promovare la seminar este 
recunoscuta pana la absolvirea promotiei 
si reprezinta 35% din nota finala 

13. I 
sem. 2 

Comunicare in administratia 
publica 

 Evaluare distribuita 
 2 examinatori externi 
 20 intrebari, 0,5 puncte pt. fiecare raspuns corect 
 Nota 5 pentru raspunsul corect la 10 intrebari 
 Nota 10 pentru raspunsul corect la 20 intrebari 
 Sala repartizata de decanat 

 Teme de casa cu pondere de 20% in nota 
finala 

 Notele la examen si la temele de casa sunt 
recunoscute pana la promovarea disciplinei 

14. I 
sem. 2 Sociologie si Logica  Examen scris 

 3 subiecte de sinteza, se acorda un punct din oficiu si cate 
 Nota la seminar are pondere de 50% in 

nota finala 
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studii Disciplina 

Modalitate de evaluare 

(scris/oral, examen/evaluare distribuita/colocviu, 
nr. examinatori, nr. de intrebari, criteriile de notare, conditia 

de acordare a notei 5, conditia de acordare a notei 10, 
asigurarea conditiilor de evaluare) 

Asigurarea recunoasterii acumularilor 
progresive in cadrul disciplinei 

trei puncte pentru fiecare raspuns corect 
 Activitatea pe parcurs consta in elaborarea si prezentarea de 

referate 
 Examinatori: titularul de curs + 1 asistent 
 Nota 5 pentru cunostinte minime de baza 
 Nota 10 pentru tratarea  tuturor subiectelor 
 Sala planificata de decanat 

 Nota de promovare la seminar este 
recunoscuta pana la absolvirea promotiei 

 


