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Bine ați venit! 
Bine ați venit la  Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM). În următorii ani, la UTM veți studia și 

vă veți petrece timpul liber, beneficiind de un complex universitar modern, adaptat noului și 
necesităților voastre, pe care ne-am propus să-l modernizăm  continuu. În acest sens, ne dorim 

ca și voi, studenții noștri, să vă implicați activ în tot ceea ce reprezintă viața studențească și să 
participați la dezvoltarea proiectelor destinate vouă. 

Oricare specialitate ați ales să urmați, fiți sigur că vă așteaptă o carieră frumoasă de 
inginer, noi perspective, prieteni pe viață și experiențe unice. Știm că aveți o mulțime de 
întrebări la început de drum de aceea am creat acest ghid, pentru a  vă prezenta facultatea, 
întregul proces de studii și noile oportunități care vă așteaptă.  

Sudiile universitare reprezintă una dintre cele mai interesante etape ale vieții, iar UTM 

are scopul de a o îmbogăți prin intermediul noilor facilități și studiilor de calitate. Să studiezi la 
noi este cu adevărat o experiență unică, un timp plin de provocări, muncă și realizări. Suntem o 

echipă ambițioasă, axată pe studii de calitate și pe formarea inginerilor viitorului. Odată ce a ți 
decis să învățați la UTM, deveniți parte a unei comunități active, dinamice și productive. 
Universitatea Tehnică a Moldovei îşi propune ridicarea valorii învăţământului ingineresc 
naţional prin: sporirea calităţii educaţiei ca factor determinant al competitivităţii potenţialului 

uman autohton; dezvoltarea cercetării ştiinţifico-tehnice ca o componentă indispensabilă în 
formarea profesională inginerească; încurajarea mobilităţii studenţilor şi cadrelor didactice; 
favorizarea accesului şi integrării absolvenţilor pe piaţa muncii autohtone etc.  

Pentru a corespunde imperativelor timpului Universitatea Tehnică a Moldovei a 
structurat procesul de studii în două cicluri, oferind tinerilor o largă diversitate de programe de 
studii în domeniul tehnic la ciclul I – Licenţă şi ciclul II – Master. Ciclul III – Doctoratul – este în 

condiţie de pre-implementare. 
Universitatea Tehnică a Moldovei este recunoscută pe scena cercetării ştiinţifice 

naţionale, cu rezultate remarcabile şi pe plan internaţional. Cele şase centre de cercetare ale 
UTM pun cu succes în practică strategia de cercetare a universităţii în cadrul a numeroase 
granturi şi programe de cercetare câștigate prin competiţie. Rezultatele cercetării sunt 
materializate în lucrări ştiinţifice, monografii şi brevete de invenţie, toate aducătoare de 
prestigiu pentru universitate. Studenţii sunt antrenaţi în procesul de cercetare la elaborarea 
proiectelor de an şi de licenţă, prin prezentarea rezultatelor obţinute la conferinţe naţionale şi 
internaţionale. 

Credem cu certitudine că aici veți pune bazele unei cariere de succes în domeniul 
ingineresc și  vă veți bucura de o perioadă plină de evenimente și experiențe memorabile. 

Sperăm ca acest ghid vă va fi alături pe parcursul studiilor. Totuși, pentru a cunoaște mai multe 
despre beneficiile oferite de UTM, urmăriți site-ul nostru www.utm.md

http://www.utm.md/
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1. PREZENTAREA GENERALĂ 
FACULTATEA ELECTRONICĂ ȘI TELECOMUNICAȚII 

www.utm.md 
DECANAT: bd. Ştefan cel mare și Sfânt, 168, Tel: +373 22 23-52-36 

e-mail:  pavel.nistiriuc@fet.utm.md, decanat@fet.utm.md 
 

CONDUCEREA FACULTĂŢII: 
______________________________________________________________________________ 

Decan                                                                                                      Pavel Nistiriuc, conf. univ., dr.                                
Prodecan - activitatea studii                                                               Andrei Chihai, l. univ.   

Prodecan  - activitatea studii                                                              Valentin Pocotilenco, l. univ. 
Prodecan – activitatea    științifică                                                     Lilia Sava conf.univ., dr.                                            

Președinte al Comisiei de Management al Calităţii:                        Lucia Gujuman, conf.univ., dr. 
Șef departament Telecomuniații                                                        Nicolae Bejan, conf.univ., dr. 

Șef departament Fizică                                                                        Alexandru Rusu, conf.univ., dr.               
Șef departament Sisteme și Dispozitive Electronice                       Tatiana Șestacova, conf.univ., dr.                   
Metodiști                                                                                               Tamara Savca 
                                                                                                                Elena Andreev 
                                                                                                                Maia Bilevici 
______________________________________________________________________________ 

Scurt istoric 
Facultatea Electronică şi Telecomunicaţii a fost fondată la 1 august 1987, ca urmare a 

divizării Facultăţii de Electrofizică. Iniţial, denumirea facultăţii a fost Facultatea de 
Radioelectronică.  Mai apoi, în anul 2001 facultatea , a fost redenumită în Facultatea de 

Radioelectronică şi Telecomunicaţii, iar din 30 octombrie 2012 – în Facultatea de Inginerie şi 
Management în Electronică şi Telecomunicaţii. În procesul de reorganizare a universității în 

perioada 2016-2017, la 22 martie 2017 facultatea este redenumită în Facultatea Electronică și 
Telecomunicații.  

La înființarea Institutului politehnic (1964) în cadrul Facultăţii de Electrotehnică a fost 
iniţiată specialitatea „Aparate semiconductoare”. În anul 1967 Facultatea de Electrotehnică a 

fost divizată în două facultăţi: „Energetică” şi „Electrofizică”. La rândul său facultatea de 
Electrofizică în anul 1987 s-a divizat la fel în două facultăţi: „Calculatoare, informatică şi 
Microelectronică” şi „Radioelectrinică” în scopul pregătirii specialiştilor cu studii superioare în 
domeniul Electronicii şi  Comunicaţiilor.   

Treptatat, la facultate au fost promovate următoarele specialități: 

 a. 1968 - ”Construirea și producerea aparatajului radio”; 

 a. 1977 -”Construirea și poducerea aparatajului electronic de calcul” ; 

 a. 1984 - ”Telecomunicații automate”; 

 a. 1987 – ”Radioaparatură și Telecomunicații”; 
 a. 1987 – ”Construirea și producerea aparatajului radioelectronic”; 

 a. 1995 –”Sisteme Optoelectronice”; 

http://www.utm.md/
tel:+373%2022%2023-52-36
mailto:pavel.nistiriuc@fet.utm.md
mailto:decanat@fet.utm.md
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 a. 1997 – ” Ininerie și Management în Telecomunicații”; 

 a.2000- specialitatea „Telecomunicații automate” este redenumită în „Telecomunicaţii”; 

 a. 2016 – redenumirea facutății ”Inginerie și Management în Electronică și 
Telecomunicații” în Facultatea Electronică și Telecomunicații; 

 a. 2016 – specialitatea ”Comunicații radio și televiziune”; 
 a.2016 – specialitatea  ”Securitatea sistemelor electronice și de telecomunicații”.  

 
Calitatea procesului de pregătire a cadrelor inginereşti este asigurată prin implicarea 

cadrelor didactice, doctoranzilor, masteranzilor şi studenţilor în activitatea de cercetare 
ştiinţifică. Pot fi menționate următoarele aspecte ale activității menționate:  

1. Au fost organizate şi desfăşurate cinci ediţii a Conferinţei Internaţionale 
„Telecomunicaţii, Electronică şi Informatică” (2006-ediția a I; 2008- ediția II; 2010-ediţia 

a III-a; 2012-ediţia a IV ; 2015-ediția V):  

 Au fost prezentate peste 40 rapoarte în şedinţele plenare;  
 Rezultatele cercetărilor au fost prezentate şi discutate în 11 secţiuni cu participarea 

colaboratorilor ştiinţifici din 12 ţări;  
 Au fost editate şi publicate peste 100 de articole în 8 volume (câte 2 la fiecare ediţie) cu 

un volum total de  4446 de pagini;  
2. Au fost organizate conferinţele Tehnico-Ştiinţifice a Colaboratorilor, Doctoranzilor, 

Masteranzilor şi Studenţilor, la care au participat cca.140 de competitori;  
3. Au fost realizate 9 proiecte instituţionale, programe de stat, bilaterale, granturi 

internaţionale, de inovare şi transfer tehnologic cu un volum total de finanţare de cca. 2 
ml. 700 mii lei;  

4. Actualmente, colaboratorii, doctoranzii, masteranzii şi studenţii facultăţii participă activ 
în elaborarea primului satelit moldovenesc;  

5. În cadrul Saloanelor şi Expoziţiilor Internaţionale de inventică au fost obţinute:  

 Medalii de aur - 20;  
 Medalii de argint - 13;  

 Medalii de bronz  - 5. 

 

Misiunea şi obiectivele Facultăţii 
Misiunea Facultăți Electronică și Telecomunicații  constă în  prestarea serviciilor 

educaționale conform standardelor  de  calitate în domeniul  Electronicii și Comunicațiilor în 
scopul formării specialiștilor capabili să dezvolte, proiecteze,implementeze și exploateze 
sisteme electronice și de comunicații, cu aplicații  în cele mai diverse  domenii ale industriei 
și a vieții cotidiene.  

Obiectivele Facultății Electronică și Telecomunicații  corespund strategiei instituţionale 
de dezvoltare, fiind orientate în special: 

1. Formarea specialiștilor de înaltă performanță și competență cu o bună pregătire 
fundamentală  în domeniul comunicațiilor electronice și telecomunicațiilor, 

precum în egală măsură pregătiți și în domenii conexe astfel încît să se integreze 
rapid în activitatea de cercetare sau  în economia de piață;   
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2. Sporirea calității programelor de studii prin adaptarea continuă a 
nomenculatorului   specialităților facultății la cerințele pieței; 

3. Dezvoltarea performanțelor în cercetarea științifică și  integrarea rezultatelor 
obținute în procesul de învățămînt; 

4. Consolidarea poziției facultății ca centru de elită în formarea specialiștilor, 

sporirea vizibilității și a prestigiului international. 

 
Structura facultății 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laborator  

Rțele de comunicații  și 

Ingineria Soft 

Laborator  

Televiziune Digitala 

Tehnologii Avansate 

de Telecomunicatii 

Facultatea 

ELECTRONICĂ ȘI TELECOMUNICAȚII 

Departamentul 

FIZICĂ 

 

Departamentul  

SISTEME ȘI DISPOZITIVE ELECTRONICE 

Departamentul 

TELECOMUNICAŢII 

Laborator 

Interdisciplinar de studii în 

ştiinţele naturii 

Laborator 

Tehnică a Vidului 

Laborator Cercetări 

Știinţifice în Domeniul 

Corpului Solid 

Laborator  

Tehnologii Informationale 

Laborator  

Electronica Digitala și 

Microprocesoare 

Laborator 

Televiziune și Tehnica 

Video 

Laborator  

Micro-optoelectronica 

Laborator 

 Retele de Comunicatii 

Laborator 

Optoelectronica 

Academia CISCO 

 

Sisteme de 

Transmisiuni 

Optoelectronice 
Semnale si Circuite 

 

Comunicatii Mobile 

 

Laborator 

Materiale și Componente în 

Electrinică 

Laborator 

Dispozitive și  Măsurări 

Electronice 

Biroul Construire şi 

Proiectare a Dispozitivelor 

Electronice 

Proiectul SATUM  

Laborator 

Centrul de Sisteme 

Teleradio și Studio 

Laborator  

Studii al Interacţiunii 

Corpului Solid cu Gazele 

Toxice 

Laborator 

Studii al Proprietăţilor 

Fotoelectrice, Fenomenelor 

de Contact şi Electrod în 

Semiconductoare 
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Fii curios şi informat! 
 
În primele zile de facultate vor fi multe lucruri necunoscute pentru tine. Probabil vei fi 

zăpăcit când vei auzi despre cursuri, credite, laboratoare, stagii de practică sau programe de 

mobilitate. Dar nu-ți face griji, vei avea toată susținerea noastră. Păstrează acest ghid pe tot 
parcursul anilor de studii și răsfoiește-l ori de câte ori vei avea nevoie de informații utile despre 

viața de student. Curiozitatea ta va fi răsplătită cu răspunsuri și noi cunoștințe. Așadar, la 
început de drum, află prin ce se deosebesc studiile universitare. 

 Aici „ora” durează 90 de minute, probabil mai mult decât te-ai obișnuit tu; 
 Dacă până acum ai avut doar un singur profesor la o disciplină, la noi cursul, seminarul și 

laboratorul aferente aceleiași discipline pot fi predate de cadre didactice diferite;  

 Orele de curs universitare cer mai multă atenție. Vei responsabil pentru achiziționarea 
cărților, căutarea informațiilor și altor materiale de curs necesare pentru sudii.  

 Ești pasionat să faci voluntariat? Vestea bună este că acum poți activa într-o organizație 
studențească; 

 Anul universitar este compus din 2 semestre, 2 sesiuni de examene (sesiunea de iarnă şi 
sesiunea de vară) 

Vei avea mai multă libertate, dar și mai multe responsabilități! Ai mare grijă cum îți 
gestionezi timpul, pentru că nici aici nu ai scăpat de teme sau de proiecte. Termenele limită vin 

când ți-e lumea mai dragă, iar sesiunea nu iartă pe nimeni. Acestea sunt „motivele” pentru care 
va trebui să înveți perseverent.  

Bine de ştiut! 
Contractul de studii 

Este contractul pe care îl semnezi cu Universitatea și în care sunt stipulate drepturile și 

obligațiile ambelor părți pentru toţi anii de studiu. O persoană poate fi admisă și înmatriculată 
concomitent ca student la cel mult două programe de studii, dintre care doar una finanțată din 

bugetul de stat. 
Carnetul de student 

Îl primești la începutul anului universitar și este documentul cu care demonstrezi 
identitatea de student al UTM. Pentru a fi valabil, este necesar să fie vizat la secretariatul 
facultății tale la începutul fiecărui an universitar. 

 

Fișa disciplinei 
Este un document care conține lista subiectelor din cadrul unei discipline. Tot aici, sunt 

incluse informații despre repartizarea tematicilor, orele alocate, metodele și mijloacele de 

predare, sistemul de evaluare. 
Creditele ECTS 

Pentru fiecare curs sunt alocate un număr anumit de credite, de obicei între 3 și 7. Un 

credit se acordă pentru 30 de ore de activitate (15 ore în sala de curs sau laborato r și 15 ore de 

lucru independent), realizată de un student la o anumită disciplină (curs, seminar, lucrări, studiu 

individual, proiecte, examene).  

Tutorele de an (curator) 
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Asemenea dirigintelui din liceu, tutorele te va ghida în activitatea de student, oferindu-ți 
susținere și sfaturi practice. Numele și adresa lui de email îți vor fi comunicate la începutul 
anului universitar.  
Monitorul grupei 

Este studentul pe care îl alegeți să vă reprezinte și să vorbească în numele grupei cu 

profesorii și cu secretariatul facultății. Tot el va fi responsabil de transmiterea anunțurilor și 
informațiilor despre cursuri, examene dar și oportunitățile existente. 
Șef de promoție 

Nominaţia „Şef de Promoţie” se atribuie anual absolventului cu cea mai înaltă medie a 
reuşitei academice obținută pe tot parcursul anilor de studii de Licenţă. Candidatura se prezintă 
de către decanul facultăţii în baza reuşitei academice (calculate prin sistemul informațional 
„Decanat”). 
Orar 
Un semestru durează 15 săptămâni, iar anumite activități didactice se pot desfățura doar o dată 
la două săptămâni.  

Orarul pentru fiecare semestru îl găseşti la avizier, încă din prima săptămână. Dar fii atent, în 
primele săptămâni pot fi introduse modificări în orar. Atât cursurile cât şi seminariile sunt 

dispuse în orar conform săptămânii: pare şi impare, lucru marcat în căsuţa corespunzătoare 
intervalului orar cu bară oblică. Disciplinele din partea de sus a căsuţei se ţin în săptămâna 

impară, cele de sub bară în săpămâna pară. Prima săptămână din semestru es te impară, a doua 
este pară. 
Cunoaște termenii din orarul tău: 

 Cursurile sunt asemănătoare orelor de liceu, unde profesorul îţi predă disciplina şi toate 
informaţiile necesare pentru studiu şi după care vei fi examinat.  

 Seminariile, spre seosebire de cursuri, sunt mai practice şi mai interactive. Aici vei pune 
în aplicare cunoştinţele obţinute la curs şi vei acumula puncte pentru activitatea ta, care 
vor fi luate în considerare la nota finală. Te încurajăm să fii activ şi mereu prezent, 
pentru a înţelege mai bine materia predată la curs.  

 Laboratoarele sunt pline de activităţi aplicative şi practice, unde prezenţa ta este 
obligatorie. Aici vei dezvolta idei, vei face proiecte și vei lucra în echipă cu alți colegi.  

 
Cursuri 

Cursurile pot fi obligatorii sau opționale. Acest lucru este specificat în Planul de 

învățământ și în orar. 
Cursuri obligatorii – sunt cursuri pe care trebuie să le frecventezi și sunt esențiale 
pentru pregătirea ta academică, impuse prin planul de învățământ; 
Curs opțional – este un curs pe care îl poți alege din alte câteva cursuri opţionale cu 
scopul de a-ţi completa pregătirea în domeni şi de a-ţi îmbunătăţi cunoştinţele.  
Educație fizică – este o disciplină obligatorie pe care o vei face face în anul 1. La final vei 
primi calificativul Admis sau Respins. Pentru a fi admis la examenul de licenţă, 

obligatoriu trebuie să promovezi această disciplină.  
Practică  – este o disciplină obligatorie pe care o vei face în semestrele 4, 6 și 8, sub 

îndrumarea unui tutore și care va fi apreciată la final cu o notă. 
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Sesiunea 
Sunt 4 săptămâni pline de provocări din fiecare semestru, în care eşti evaluat după 

cunoştinţele obţinute la fiecare disciplină. Este probabil cea mai temută perioadă din întreaga 
studenţie, asociată de studenţi cu nopţile nedormite, sălile de lectură, bibliotecile şi cafeaua 
tare.  

Cum are loc examinarea? 
Pentru fiecare curs poți obține o notă de  la 1 la 10, dar  pentru a promova cursul 

trebuie să obții minimum 5. Pe tot parcursul semestrului vei avea seminarii și laboratoare unde 
vei fi apreciat. Vei primi teme, vei lucra la proiecte (singur sau în echipă) și vei susține lucrări 
scrise pentru a demonstra cât de bine ai reținut informațiile de la curs.  

 Examenul – modalitatea de evaluare cel mai frecvent utilizată, care poate fi s crisă sau 
orală.  

 Restanțe – dacă nu ai luat notă de trecere (mai mare sau egală cu 5), poţi susține 
repetat examenul în sesiunea de restanțe. Ea poate avea loc în prma săptămână după 
încheierea sesiunii sau în prima săptămână din luna septembrie. Dar poţi  susţine 

examenul şi în anul următor, însă doar în semestrul în care a avut loc cursul acestuia.  
Nu uita să îți treci nota disciplinei restante în carnetul de note. 

 Reclasificări buget/taxă – la sfârșitul fiecărui an universitar, conform reușitei 
academice, se face o reclasificare a locurilor bugetare și cu taxă pentru fiecare 

specialitatea. Dacă în anul anterior ai achitat taxa de studii, poți avea șansa să obții un 
loc bugetar și invers. Clasamentul se face prin ordonarea descrescătoare a mediilor.  

 

2. STUDII CICLUL I – LICENŢĂ 
 

Programe de studii 
Prin programele de studii derulate la Facultatea Electronică și Telecomunicații se aduce 

o contribuție importantă la realizarea ofertei educaționale a Universității Tehnice a Moldovei, 

iar prin activitatea de cercetare desfășurată în Facultate se realizează promovarea științei și 
tehnologiei în spiritul valorilor eticii și democrației. Nu în ultimul rând, este demn de remarcat 

un indicator de performanță al Facultății: gradul sporit de angajabilitate al absolvenților 
Facultății în instituții și companii din domeniu sau în mari companii internaționale. 

În prezent, în cadrul Facultăţii Electrinică și Telecomunicații funcţionează programele de 

studii universitare de licenţă cu durata de studii de 4 ani (numărul total de credite de studiu 
ECTS - 240) după cum urmează:  
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Domenii şi programe de studii universitare de licenţă  

Domeniul 
general de 

studiu 

Domeniul de 
formare 

profesională 
Programul de studiu 

Forma de 
învăţământ 

Titlul 
conferit 

 

0710. Inginerie și 

management 

0710.1.Inginerie și 

management în 
telecomunicații. 

cu frecvență / 

cu frecvență 
redusă 

Inginer 

licenţiat 

071. 
Inginerie și 

activități 
inginerești 

 
 
 
 
0714. Electronică și 
automatizări 

0714.1.Tehnologii și sisteme 
de telecomunicații (Teleradio 
comunicații). 

cu frecvență / 
cu frecvență 
redusă 

Inginer 
licenţiat 

0714.2.Rețele și software de 
telecomunicații (Sisteme 

optoelectronice). 

cu frecvență / 
cu frecvență 

redusă 

Inginer 
licenţiat 

0714.3.Comunicații radio și 

televiziune. 

cu frecvență / 

cu frecvență 
redusă 

Inginer 

licenţiat 

0714.4.Electronică Aplicată 

(Electronica). 
 

cu frecvență / 

cu frecvență 
redusă 

Inginer 

licenţiat 

  0714.8.Securitatea sistemelor 
electronice și de 

telecomunicații. 

cu frecvență / 
cu frecvență 

redusă 

Inginer 
licenţiat 

 
Planurile de învăţământ la programele de studii se găsesc afișate pe site‐ul Universității 

www.utm.md, la secțiunea Procesul de studii, Studii ciclul I, Licenţă. 
Disciplinele de studiu cuprinse în planurile de învăţământ au fişe  ale disciplinelor ce 

conţin obiectivele disciplinei, conținutul tematic de bază, repartizarea numărului de ore de curs 
şi lucrări practice/de laborator, sistemul de evaluare a studenților şi bibliografia necesară.  
 
Facultatea Electronică și Telecomunicații pregăteşte ingineri la specialitățile: 
Programul  de studiu Inginerie și management în telecomunicații dezvoltă următoarele 

competențe profesionale: 
 Utilizarea elementelor fundamentale referitoare la dispozitivele, circuitele, 

sistemele, instrumentariul, tehnologiile electronice și indicii economici privind 
activitatea în domeniu; 

 Aplicarea metodelor de bază pentru achiziția si prelucrarea semnalelor. datelor și 
elaborarea soluțiilor strategice de concurență în domeniu; 

 Aplicarea cunoștințelor, conceptelor și metodelor debaza referitor  la arhitectura 
sistemelor de calcul, microprocesoare,microcontrolere, dispozitive 

optoelectronice, limbaje și tehnici de programare; 

 

http://www.utm.md/
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Selectarea, instalarea,configurarea și exploatarea  echipamentelor de telecomunicații fixe sau 
mobile și echiparea unui amplasament cu rețele uzuale de telecomunicații și utilizarea 
administrării serviciilor de telecomunicații și studierea pieței serviciilor de telecomunicații, luînd 
în considerare activitatea de marketing al întreprinderilor din domeniu. 
 

Programul de studiu Tehnologii și sisteme de telecomunicații (Teleradio comunicații)  dezvoltă  
următoarele competențe profesionale: 

 Utilizarea elementelor fundamentale referitoare la dispozitivele, circuitele, sistemele 

instrumentația și tehnologia electronica; 

 Aplicarea metodelor de bază pentru achiziția si prelucrarea semnalelor; 

 Aplicarea cunoștințelor, conceptelor și metodelor de bază privitoare la arhitectura 

sistemelor de calcul, microprocesoare, microcontrolere, limbaje și tehnici de 

programare; 

 Conceperea, implementarea și operarea serviciilor de date, voce, video, multimedia, 

bazate pe înțelegerea și aplicarea noțiunilor fundamentale din domeniul comunicațiilor 

și transmisiunii informației; 

 Selectarea, instalarea, configurarea și exploatarea echipamentelor de telecomuni-cații 

fixe sau mobile și echipa-rea unui amplasament cu rețele uzuale de telecomunicații; 

 Rezolvarea problemelor specifice pentru rețele de comunicații de banda larga: 

propagare în diferite medii de transmisiune, circuite si echipamente pentru frecvențe 

înalte (microunde și optice). 

Programul de studiu Rețele și Software de Telecomunicații (Sisteme optoelectronice) dezvoltă 

următoarele competențe profesionale: 

 Utilizarea elementelor fundamentale referitoare la dispozitivele, circuitele, sistemele 

instrumentariul, tehnologiile electronice și indicii economici; 
 Aplicarea, în situaţii tipice, a metodelor ştiinţifice de achiziţie şi prelucrare a semnalelor;  

 Aplicarea cunoștințelor, conceptelor si metodelor de baza referitoare la arhitectura 
sistemelor de calcul și optoelectronice, microprocesoare, microcontrolere, limbaje si 
tehnici de programare; 

 Conceperea, implementarea si operarea serviciilor de date, voce, video, bazate pe 
înțelegerea si aplicarea noțiunilor fundamentale din domeniul comunicațiilor si  

transmisiunii informației, managementului și marketingulu; 
 Selectarea, instalarea, configurarea si exploatarea echipamentelor de telecomunicații 

fixe și mobile în rețele  de telecomunicații; 
 Rezolvarea problemelor specifice pentru rețele de comunicații de banda larga: 

propagare în diferite medii de transmisiune, circuite si echipamente pentru gamele de 
microunde si unde optice, analiza și planificarea afacerii. 
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Programul de  studiu Comunicații Radio și Televiziune dezvoltă următoarele competențe 
profesionale: 

 Operarea cu concepte şi metode ştiintifice aleanalizei circuitelor şi sistemelor 
electronice, calcularea caracteristicilor lor de bază în domeniile frecvenţă şi timp;  

 Aplicarea, în situaţii tipice, a metodelor ştiinţifice de achiziţie şi prelucrare a semnalelor; 

 Aplicarea cunoștințelor, conceptelor și metodelor cu elemente de arhitectură ale 

sistemelor și rețelelor de timp real pentru prelucrarea digital avansată a semnalelor; 

 Elaborarea cerinţelor tehnice, achiziţia, instalarea şi exploatarea echipamentelor de 

comunicaţii radio şi televiziune şi planificarea, configurarea şi integrarea serviciilor de 

telecomunicaţii cu elemente de securitatea informaţiei; 

 Proiectarea infrastructurii reţelei de comunicaţii radio şi televiziune, adaptarea 

intercdonectării arhitecturilor, tehnologiilor şi protocoalelor de telecomunicaţii pentru 

aplicaţii suport de reţele locale, metropolitane, de arie mare şi integrate; 

 Utilizarea instrumentelor specializate pentru inginerie în televiziune şi  comunicaţii radio, 

cu orientare către sistemele şi reţelele de comunicaţii radio integrate.  

 

Programul de studiu Electronică aplicată (Electronica) dezvoltă  următoarele competențe 
profesionale: 

 Recunoaşterea şi descrierea conceptelor şi metodelor ştiintifice aplicabile în cazul 

explicării funcţionării dispozitivelor si circuitelor electronice si a metodelor 

fundamentale de măsurare a mărimilor electrice; 

 Utilizarea instrumentelor electronice pentru a caracteriza performanţele unor circuite 

electronice în domeniile frecvenţă şi timp; 

 Proiectarea şi analiza circuitelor electronice de complexitate mică/medie şi de a le 

realiza utilizând tehnici manuale şi CAD; 

 Proiectarea de blocuri funcţionale elementare de prelucrare digitală a semnalelor cu 

implementare pe procesoare de semnal; 

 Elaborarea de programe într-un limbaj de programare general sau specific, pornind de la 

specificarea cerințelor și până la execuție, depanare și interpretarea rezultatelor 

teoretice şi practice obţinute.; 

 Explicarea şi interpretarea funcţionării diferitelor echipamente de radiocomunicaţii şi 

televiziune, mediilor de transmisie, metodelor de comprimare şi criptare.  
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Programul de studiu Securitatea sistemelor electronice și de telecomunicații dezvoltă 
următoarele competențe profes ionale: 

 Utilizarea principiilor, conceptelor și elementelor fundamentale referitoare la științe exacte, 

tehnologice, economice pentru rezolvarea unor sarcini specifice asigurării securității și protecția 

sistemelor electronice și de comunicații; 

 Aplicarea metodelor de bază pentru analiza  obiectelor electronice și de comunicații supuse 

riscurilor; 

 Aplicarea cunoștințelor, conceptelor și metodelor de bază privitoare la utilizarea 

microprocesoarelor, microcontrolerelor, limbajelor și tehnicilor de programe; 

 Proiectarea și utilizarea unor aplicatii hardware și software de complexitate redusă  în domeniul 

securității sistemelor electronice  și rețelelor de comunicații;  

 Aplicarea cunostintelor, conceptelor si metodelor de bază din: electronica digitală, algoritmi și 

structuri de date, bazele de date; 

 Rezolvarea problemelor din domeniile managementul securității, politici de securitatei.  

COMPETENȚE ȘI FINALITĂȚI DE STUDIU 
  Pentru a obţine diploma de licenţă este necesară realizarea integrală a planului de 

învăţămînt şi promovarea probelor de evaluare (inclusiv examenele de licenţă şi susţinerea 
proiectului de licenţă) cu cel puţin nota "5".  Obiectivele programului sunt urmatoarele: 

 determinarea rolului şi importanţei ramurii de telecomunicaţii în dezvoltarea societăţii 
contemporane;   

 determinarea tendinţelor de dezvoltare al infrastructurii informaţionale şi de 
telecomunicaţii la nivel mondial;  

 proiectarea, implementarea şi deservirea echipamentului în reţelele de telecomunicaţii; 
 testarea şi controlul calităţii funcţionării echipamentului reţelelor de telecomunicaţii, 

localizarea şi înlăturarea deranjamentelor tehnice;   

 analiza, planificarea, marketingul şi prognozarea stării economice - financiare a ramurii 
de telecomunicaţii;   

 cunoaşterea metodelor de algoritmizare şi programare pentru proiectarea şi 
gestionarea sistemelor şi reţelelor de telecomunicaţii;   

 cunoaşterea tehnologiilor moderne de telecomunicaţii, standardelor şi protocoalelor de 
interconectare a reţelelor de comunicaţii;   

 analiza variantelor optime a reţelelor de telecomunicaţii şi efectuarea estimărilor 
tehnico-economice la soluţionarea problemelor inginereşti;   

 aplicarea managementului calităţii în dezvoltarea şi exploatarea sistemelor şi reţelelor 
de telecomunicaţii;   

 aplicarea managementului integral şi intelligent pentru reţelele, tehnologiile şi serviciile 
de telecomunicaţii. 
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Planuri de învăţământ 
Programul de studii Inginerie și Management în Telecomunicații 

Anul I 

Semestrul 1 Semestrul 2 

Credite Unități de curs Credite Unități de curs 

6 

6 
5 

 
6 
3 
 

4 
0 

2 

Matematica I 

Fizica 
Programarea calculatoarelor și 

limbaje de programare I  
Microeconomie și macroeconomie 
Etica profesională și bazele 
comunicării  
Limba engleză I 
Educația fizică I 

Limba română I (adăugător în 
grupele alolingve) 

6 

6 
5 

 
4 
5 
4 
0 
2 

Matematica II 

Fizica aplicată 
Programarea calculatoarelor și 

limbaje de programare II 
Grafica asistată de calculator 
Semnale și circuite 
Limba engleză II 
Educația fizică II 
Limba română II (adăugător în 

grupele alolingve) 

Anul II 

Semestrul 3 Semestrul 4 

Credite Unități de curs Credite Unități de curs 
3 

4 
6 

6 
 

5 
 

6 

Matematici speciale 

Tehnologii informaționale aplicate  
Teoria transmisiunii informației 

Economia ramurii/Administrarea 
afacerii 

Statistica ramurii/Cercetări 
operaționale 

Optoelectronica/Dispozitive 
optoelectronice 

 

4 

 
5 

5 
 

5 
 

7 
 

 

4 

Filosofia/Probleme filosofice ale 

domeniului 
Electronica digitală  

Securitatea informației în sistemele 
de telecomunicații 

Optoelectronica II/ Dispozitive 
optoelectronice II 

Dispozitive și circuite 
electronice/Componente active, 

moderne și interfețe 

Practica de inițiere în specialitate 
Anul III 

Credite Unități de curs Credite Unități de curs 

4 

 
2 
 

7 
6 
 

5 
 
 
 

Managementul strategic/ 

Managementul întreprinderii 
Bazele statului și dreptului/Drept 
constituțional 
Sisteme și trafic de telecomunicații 
Microprocesoare/Structuri 
microprocesorale 

Protocoale, modelarea și analiza 
rețelelor de comunicații I/ 
Managementul rețelelor și 
serviciilor de comunicații I 

5 

 
5 
4 
 

4 
4 

 
4 
 
 

Marketing și logistică/Strategii și 

politici de dezvoltare economică 
Protecția muncii și mediului ambiant 
Sisteme de transmisiuni 
optoelectronice 
Aplicații software specializate 
Protocoale, modelarea și analiza 

rețelelor de comunicații II/ 
Rețele inteligente de 
comunicații/Sisteme de comunicații 
radio  
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6 
 

Sisteme de comutație/Tehnici de 
comutație 

4 Practica în producție 

Anul IV 

Credite Unități de curs Credite Unități de curs 

4 
6 

 
5 

 
 

5 
 

5 
 

5 

Relații economice internaționale 
Trafic și software în transmisiuni de 

date 
Tehnologii moderne de 

telecomunicații/Ingineria software 
orientată pe obiecte 

Managementul în telecomunicații/ 
Managementul calității 

Contabilitatea și managementul 
financiar/Gestiuni financiare 

Analiza și planificarea 

afacerii/Managementul afacerii 

4 
25 

 
1 

Proba teoretică de sinteză 
Practica de documentare și elaborare 

a proiectului de licență  (17 
săptămâni) 

Susţinerea proiectului de licenţă 

 
Programul de studiu  Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații (Teleradio comunicații)  

Anul I 

Semestrul 1 Semestrul 2 

Credite Unități de curs Credite Unități de curs 

6 
6 
6 
 

5 
3 

 
4 

0 
2 

Matematica I 
Fizica 
Programarea calculatoarelor și 
limbaje de programare I  
Materiale și componente pasive  
Etica profesională și bazele 

comunicării  
Limba engleză I 

Educația fizică I 
Limba română I (adăugător în 

grupele alolingve) 

6 
6 
5 
 

4 
5 

4 
0 

2 

Matematica II 
Fizica aplicată 
Programarea calculatoarelor și 
limbaje de programare II 
Grafica asistată de calculator 
Semnale și circuite 

Limba engleză II 
Educația fizică II 

Limba română II (adăugător în 
grupele alolingve) 

Anul II 

Semestrul 3 Semestrul 4 

Credite Unități de curs Credite Unități de curs 
3 
4 
6 
5 

 
6 
 

6 

Matematici speciale 
Tehnologii informaționale aplicate  
Teoria transmisiunii informației 
Linii de transmisiune/Limbaje de 

programare în telecomunicații 
Dispozitive electronice/ 
Radioelectronica 
Optoelectronica/Optica integrată 

4 
 

6 
6 

4 
6 
 

4 

Filosofia/Probleme filosofice ale 
domeniului 
Teoria transmisiunii informației II 
Electronica digitală în telecomunicații 

Teoria teletraficului 
Circuite electronice/Tehnica 
circuitelor analogice 
Practica de inițiere în specialitate 
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Anul III 

Credite Unități de curs Credite Unități de curs 
4 
 
 

2 
 

6 
 

6 
 
 

6 
 

6 

 

Teoria economică și integrare 
economică europeană/Strategii și 
politici de dezvoltate economică 

Bazele statului și dreptului/Drept 
constituțional 
Radio și televiziune/Rețele de 
transmisiuni radio 
Microprocesoare/Sisteme de 
prelucrare numerică cu 
microprocesoare 
Măsurări electronice/Metrologia în 
telecomunicații 
Tehnici de comutație și 

rutere/Rețele de comunicații 

5 
 

5 

5 
 

6 
 

5 
 

4 

Economia ramurii. 
Marketing/Administrarea afacerilor 
Protecția muncii și mediului ambiant 

Rețele de calculatoare/Circuite 
integrate digitale  
Comunicații optice/Comunicații de 
bandă largă 
Surse de alimentare în 
electronică/Electronica de putere 
Practica în producție 

Anul IV 

Credite Unități de curs Credite Unități de curs 

4 

 
5 

 

5 
 

 
5 

 
 

6 
 

 
5 

Management (Antreprenoriat)/ 

Managementul întreprinderii 
Tehnici și sisteme de transmisiuni 
multiplex 

Arhitecturi de rețea și 
internet/Tehnologii de programare 

în internet 
Protecția informație în rețele de 

comunicații/rețele inteligente de 
comunicații 

Sisteme și rețele de comunicații 
digitale/Semnalizarea în sistemele 

de comunicații 
Rețele de comunicații 

mobile/Comunicații celulare 

4 

25 
 

1 

Proba teoretică de sinteză 

Practica de documentare și elaborare 
a proiectului de licență  (17 
săptămâni) 

Susţinerea proiectului de licenţă 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 



                                                         FACUL TAT EA EL ECTRONIC Ă ȘI TEL ECOMUN I CA Ț I I 
 

                                                                                                                             

16 

 

Programul de studiu Rețele și Softvare de Telecomunicații (Sisteme Optoelectronice) 

Anul I 
Semestrul 1 Semestrul 2 

Credite Unități de curs Credite Unități de curs 

6 
6 
6 
 

5 
3 
 

4 
0 

2 

Matematica I 
Fizica 
Programarea calculatoarelor și 
limbaje de programare I  
Materiale și componente pasive  
Etica profesională și bazele 
comunicării  

Limba engleză I 
Educația fizică I 

Limba română I (adăugător în 
grupele alolingve) 

6 
6 
5 
 

4 
5 
4 

0 
2 

Matematica II 
Fizica aplicată 
Programarea calculatoarelor și 
limbaje de programare II 
Grafica asistată de calculator 
Semnale și circuite 
Limba engleză II 

Educația fizică II 
Limba română II (adăugător în 

grupele alolingve) 

Anul II 
Semestrul 3 Semestrul 4 

Credite Unități de curs Credite Unități de curs 

3 
4 
6 
6 
 

5 

 
6 

Matematici speciale 
Tehnologii informaționale aplicate  
Teoria transmisiunii informației 
Aplicații în baza protocoalelor de 
rețea 
Linii de transmisiune/Electrodinamic 

a tehnică 
Optoelectronica/Dispozitive 

optoelectronice 

4 
 

5 
5 
 

5 

 
7 

 
 

4 

Filosofia/Probleme filosofice ale 
domeniului 
Electronica digitală  
Securitatea informației în sistemele 
de telecomunicații 
Optoelectronica II/ Dispozitive 

optoelectronice II 
Dispozitive și circuite 

electronice/Componente active, 
moderne și interfețe 
Practica de inițiere în specialitate 

Anul III 
Credite Unități de curs Credite Unități de curs 

4 
 
 

2 
 

7 
6 

 
5 

 
 
 

Teoria economică și integrare 
economică europeană/Strategii și 
politici de dezvoltate economică 
Bazele statului și dreptului/Drept 
constituțional 

Sisteme și trafic de telecomunicații 
Microprocesoare/Structuri 

microprocesorale 
Protocoale, modelarea și analiza 

rețelelor de comunicații I/ 
Managementul rețelelor și 
serviciilor de comunicații I 

5 
 

5 
4 
 

4 
4 

 
4 

 
 

4 

Economia ramurii. 
Marketing/Administrarea afacerilor 
Protecția muncii și mediului ambiant 
Sisteme de transmisiuni 
optoelectronice 

Aplicații software specializate 
Protocoale, modelarea și analiza 

rețelelor de comunicații II/ 
Rețele inteligente de 

comunicații/Sisteme de comunicații 
radio  
Practica în producție 
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6 
 

Sisteme de comutație/Tehnici de 
comutație 

Anul IV 

Credite Unități de curs Credite Unități de curs 

4 
 

6 
 

5 
 
 

5 
 
 

5 
 
 
 

5 

Management (Antreprenoriat)/ 
Managementul întreprinderii 
Trafic și software în transmisiuni de 
date 

Tehnologii moderne de 
telecomunicații/Ingineria software 
orientată pe obiecte 
Software în sisteme de 
comunicații/Software pentru rețele 
de comunicații 
Standarde și interconectarea 
rețelelor de comunicații/Cercetări 
operaționale cu aplicații în rețelele 
de telecomunicații 

Tehnologii de măsurări în 
telecomunicații/Testarea și 

diagnosticarea rețelelor de 
telecomunicații 

4 
25 

 
1 

Proba teoretică de sinteză 
Practica de documentare și elaborare 
a proiectului de licență  (17 
săptămâni) 

Susţinerea proiectului de licenţă 

 
Programul de studii Comunicații Radio și Televiziune 

Anul I 

Semestrul 1 Semestrul 2 

Credite Unități de curs Credite Unități de curs 

6 

6 
6 

 
5 
3 
 

4 
0 
2 

Matematica I 

Fizica 
Programarea calculatoarelor și 

limbaje de programare I  
Materiale și componente pasive  
Etica profesională și bazele 
comunicării  

Limba engleză I 
Educația fizică I 
Limba română I (adăugător în 
grupele alolingve) 

6 

6 
5 

 
4 
5 
4 

0 
2 

Matematica II 

Fizica aplicată 
Programarea calculatoarelor și 

limbaje de programare II 
Grafica asistată de calculator 
Semnale și circuite 
Limba engleză II 

Educația fizică II 
Limba română II (adăugător în 
grupele alolingve) 
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Anul II 

Semestrul 3 Semestrul 4 
Credite Unități de curs Credite Unități de curs 

3 
4 
4 

6 
 

5 
 

 
6 

Matematici speciale 
Tehnologii informaționale aplicate  
Teoria transmisiunii informației 

Unde electromagnetice şi 
propagare/ Tehnica microundelor 

Metrologie, standardizare şi 
certificare/ Standarde în electronică 

şi comunicaţii 
Grafica 3D şi animaţia/                        

Sisteme operaţionale în comunicaţii 
radio 

4 
 

6 

6 
5 

5 
 

 
4 

Filosofia/Probleme filosofice ale 
domeniului 
Teoria transmisiunii informației II 

Electronica digitală 
Trafic de telecomunicaţii 

Analiza şi sinteza circuitelor 
electronice/ Circuite analogice 

fundamentale 
Practica de inițiere în specialitate 

Anul III 

Credite Unități de curs Credite Unități de curs 
4 

 
 

2 
 

6 
 

6 
 

6 
 
 

6 
 

Teoria economică și integrare 

economică europeană/Strategii și 
politici de dezvoltate economică 

Bazele statului și dreptului/Drept 
constituțional 

Microprocesoare/                            
Prelucrarea digitală a semnalelor 
Antene /                                                
Dispozitive antenă-fider 

Comunicaţii radio digitale/           
Monitorizarea spectrului de 
frecvenţe radio   
Emiţătoare  radio/                              
Compatibilitatea electromagnetică 

5 

 
5 

6 
 

5 
 
 

5 

 
4 

Economia ramurii. 

Marketing/Administrarea afacerilor 
Protecția muncii și mediului ambiant 

Receptoare radio/                                 
Tehnici digitale audio – video 

Managementul calităţii serviciilor de 
radiocomunicaţii/Planificarea 
afacerilor în radiocomunicaţii 
Surse de alimentare/                  

Electronica de putere 
Practica în producție 

Anul IV 

Credite Unități de curs Credite Unități de curs 

4 
 

4 
5 
 
 

6 
 

6 
 

 

Management (Antreprenoriat)/ 
Managementul întreprinderii 
Studiouri de radio şi televiziune 
Dezvoltarea de aplicaţii pentru 
terminale mobile/ Limbaje de 
programare în comunicaţii radio 
Televiziune /                                
Radiodifuziune  

Rețele şi sisteme de comunicaţii 
mobile/ Comunicații moderne fără 

fir 

25 
 
 

4 
1 

Practica de documentare și elaborare 
a proiectului de licență  (17 
săptămâni) 
Proba teoretică de sinteză 
Susţinerea proiectului de licenţă 
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5 Comunicaţii satelit şi radioreleu/ 
Sincronizarea şi semnalizarea în 
sisteme de radiocomunicaţii 

 
Programul de studiu Electronică Aplicată (Electronică) 

 

Anul I 

Semestrul 1 Semestrul 2 

Credite Unități de curs Credite Unități de curs 

6 
6 

6 
 

5 
3 
 

4 
0 

2 

Matematica I 
Fizica 

Programarea calculatoarelor și 
limbaje de programare I  

Materiale și componente pasive  
Etica profesională și bazele 
comunicării  

Limba engleză I 
Educația fizică I 

Limba română I (adăugător în 
grupele alolingve) 

6 
6 

5 
 

4 
5 
4 

0 
2 

Matematica II 
Fizica aplicată 

Programarea calculatoarelor și 
limbaje de programare II 

Grafica asistată de calculator 
Semnale și circuite 
Limba engleză II 

Educația fizică II 
Limba română II (adăugător în 

grupele alolingve) 

Anul II 

Semestrul 3 Semestrul 4 
Credite Unități de curs Credite Unități de curs 

3 
4 

4 
6 
7 
 

6 

Matematici speciale 
Tehnologii informaționale aplicate  

Teoria transmisiunii informației 
Electronică digitală I 
Dispozitive electronice/Circuite 
integrate digitale 
Electronica analogică aplicată/ 
Analiza și sinteza circuitelor 
integrate analogice 

4 
 

6 
6 
 

5 
 

5 
 

4 

Filosofia/Probleme filosofice ale 
domeniului 

Electronica digitală II 
Radioelectronica/Emițătoare și 
receptoare radio 
Securitatea sistemelor 
informaționale/Criptografia 
Bazele transmisiei-recepției undelor 
radio/Teoria semnalelor 
Practica de inițiere în specialitate 

Anul III 

Credite Unități de curs Credite Unități de curs 

4 
 

 
2 
 

7 

Teoria economică și integrare 
economică europeană/Strategii și 

politici de dezvoltate economică 
Bazele statului și dreptului/Drept 
constituțional 
Microprocesoare 

5 
 

5 
5 
 

7 

Economia ramurii. 
Marketing/Administrarea afacerilor 

Protecția muncii și mediului ambiant 
Televiziune/Tehnologii în sistemele 
de televiziune  
Microcontrolere/Programarea HARD 
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5 
 

5 
 

7 
 

Rețele de comunicații 
electronice/Rețele de calculatoare  
Electronica în transporturi/Sisteme 
electronice industriale 
Ingineria SOFT/Programare WEB 
orientată 

 
4 
 

4 

orientată 
Proiectarea asistată de 
calculator/Sisteme CAD 
Practica în producție 

Anul IV 

Credite Unități de curs Credite Unități de curs 

4 
 

5 
 

4 
 

4 
 
 

7 

 
6 

Management (Antreprenoriat)/ 
Managementul întreprinderii 
Proiectarea sistemelor electronice/ 
Fiabilitatea sistemelor electronice 
Robototehnica/Sisteme de 
inteligență artificială 
Echipamente periferice în sisteme 
cu microprocesoare/Proiectarea 
sistemelor inteligente 
Proiectarea și testarea sistemelor în 

baza FPGA/Proiectarea SoC 
Sisteme moderne audio-

video/Sisteme multimedia 

4 
25 

 
1 

Proba teoretică de sinteză 
Practica de documentare și elaborare 
a proiectului de licență  (17 
săptămâni) 
Susţinerea proiectului de licenţă 

 

Programul de studiu Securitatea Sistemelor Electronice și de Telecomunicații 

Anul I 

Semestrul 1 Semestrul 2 

Credite Unități de curs Credite Unități de curs 

6 
6 

6 
 

5 
3 

 
4 
0 
0 

Matematica I 
Fizica 

Programarea calculatoarelor și 
limbaje de programare I  

Materiale și componente pasive  
Etica profesională și bazele 

comunicării  
Limba engleză I 
Educația fizică I 
Limba română I (adăugător în 
grupele alolingve) 

6 
6 

5 
 

4 
5 

4 
0 
0 

Matematica II 
Fizica aplicată 

Programarea calculatoarelor și limbaje de 
programare II 

Grafica asistată de calculator 
Semnale și circuite 

Limba engleză II 
Educația fizică II 
Limba română II (adăugător în grupele 
alolingve) 

Anul II 

Semestrul 3 Semestrul 4 
Credite Unități de curs Credite Unități de curs 

3 Matematici speciale 4 Filosofia/Probleme filosofice ale 
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4 
4 
6 
7 
 
 

 
6 

Tehnologii informaționale aplicate  
Teoria transmisiunii informației 
Teoria automatelor 
Algoritmi și structuri de date/ 
Programare aplicațiilor paralele și 
distribuiteElectronica analogică 

aplicată/ 
Electronica  aplicată/ Circuite 

electronice fundamentale 

 
5 
6 
6 
5 
 

4 

domeniului 
Baze de date 
Criptografia 
Electonica digitala 
Procesarea semnalelor/ Sisteme digitale 
de transmitere a informației 

Practica de inițiere în specialitate 

Anul III 

Credite Unități de curs Credite Unități de curs 

4 
 
 

2 
 

7 
 

5 
 

5 
 

 
7 

Teoria economică și integrare 
economică europeană/Strategii și 
politici de dezvoltate economică 

Bazele statului și dreptului/Drept 
constituțional 
Microprocesoare/ Proiectarea 
sistemelor cu microprocesor 

Rețele de comunicații 
electronice/Rețele de calculatoare  

Securitatea fizică a sistemelor 
electronice/ Metode și mijloace 

tehnice de protejare a infromației 
Ingineria SOFT / Programare WEB-

orientată 

5 
 

5 

7 
 

4 
 

4 
 

4 

Economia ramurii. 
Marketing/Administrarea afacerilor 
Protecția muncii și mediului ambiant 

Microcontrolere/Programarea HARD 
orientată 
Securitatea în servicii distribuite / 
Securitatea informației în sisteme bancare 

Protocoale criptografice / Metode 
criptografice de protecție a informației 

Practica în producție 

Anul IV 

Credite Unități de curs Credite Unități de curs 

4 

 
5 

 
5 

 
4 

 
7 

 

 
6 

 

Management (Antreprenoriat)/ 

Managementul întreprinderii 
Administrarea de sistem/            

Sisteme de operare 
Securitatea sistemelor integrate/ 

Sisteme Client-Server 
Tehnologii RFID /                     

Criptografie cuantică 
Politici de securitate/ Organizarea 

serviciului de securitate a 

informației 
Management securității/ Evaluarea 

și managementul riscurilor în 
sisteme distribuite 

25 

 
4 

 
1 

Practica de documentare și elaborare a 

proiectului de licență  (17 săptămâni) 
Proba teoretică de sinteză 

 
Susţinerea proiectului/tezei de licenţă 
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Stagii de practică 

Instruirea practică a studenţilor Facultăţii Electronică și Telecomunicații este una dintre 
componentele cele mai importante ale procesului de pregătire a cadrelor şi are drept scop 

principal aprofundarea cunoştinţelor teoretice, formarea deprinderilor practice la specialitatea 

aleasă, crearea unor condiţii favorabile de integrare mai rapidă a viitorilor absolvenţi în 
activitatea de producţie şi se realizează în conformitate cu Regulamentul privind organizarea şi 

desfăşurarea stagiilor de practică ale studenţilor la Universitatea Tehnică a Moldovei 
http://utm.md/acte_normative/interne/organizareStagiiPractica.pdf.  

Tipul şi durata stagiului de practică este indicat în planul de învăţământ la programelor de 
studii.  

Pe durata desfășurării studiilor, studenții în cadrul Faultății Electronică și Telecomunicații  la 
ciclul I – licență desfășoară trei stagii de practică: practica de inițiere în specialitate, practica în 

producție şi practica de licență, iar cei de la ciclul II - master - practica de master. 
 

Tipuri stagii de practică la programe de studii universitare de licenţă 

Stagiile de practică Semestrul 
Durata, 

săpt./ore Perioada  
Nr. credite 

Practica de inițiere în specialitate 4 4/120 20.06-16.07 4 
Practica în producție 6 4/120 20.06-16.07 4 

Practica de documentare și 

elaborare a proiectului de licență   8 17/750 15.02-18.06 25 

Total practica la ciclul licenţă  25/990  33 

Practica de master 3 15/900 01.02-01.06 30 
Total practica la ciclul master  15/900 

 
30 

Practica de inițiere în specialitate este prevăzută în planurile de învățămînt destinate 
pregătirii viitorilor ingineri și  se realizează în anul II de studiu.  În cadrul stagiului de practică de 

iniţiere în specialitate, studenţii dobândesc abilităţi primare în domeniul specializării alese, 
bazate pe o disciplină de specialitate sau una care formează bazele inginereşti ale specializării. 

Acest tip de practică poate fi realizat în laboratoarele, atelierele, centrele de calcul sau sub 
formă de vizite la întreprinderile avansate din domeniu. Studenţii sunt îndrumaţi de regulă de 

un cadru didactic şi un maistru de instruire. Conducătorii stagiilor de practică didactică sunt 

numiţi din rândul cadrelor didactice care asigură disciplinele de specialitate sau general 
inginereşti a căror continuare sunt stagiile respective. 

 
Practica în producție  se desfășoară în anul III de studiu. Acesta are drept scop 

aprofundarea cunoştinţelor teoretice prin studiul şi cunoaşterea modalităţilori de aplicare ale 
acestora în activitatea de producţie/practică şi dezvoltarea abilităţilor practice şi se realizează, 

de regulă, în întreprinderi, din  domeniul Comunicațiilor electronice.  Sarcinile puse în faţa 
practicanţilor în cadrul acestui stagiu de practică prezintă un grad mai inalt de complexitate şi 

poate viza pe lîngă însuşiirea şi analiza tehnologiilor aplicate la întreprinderea dată, aspecte 
legate de activitatea nivelului inferior de management: şefi de echipe, maiştri pe flux de 

fabricaţie etc. 

http://utm.md/acte_normative/interne/organizareStagiiPractica.pdf
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Practica de documentare și elaborare a proiectului de licență  se desfășoară pe 

parcursul anului IV de studiu și are o durata de 17 săptămâni. Aceasta are drept scop 
dezvoltarea priceperilor şi deprinderilor necesare pentru susţinerea probelor examenului de 
licenţă, precum şi efectuarea cercetărilor, documentarea şi colectarea materialelor/informaţiei 

privind tema tezei de licenţă şi se organizează în întreprinderi, organizaţii/firme, instituţii de 
proiectare şi de cercetare sau, în laboratoarele departamentelor de profil, în conformitate cu 
tema tezei de licenţă. Fiecare student desfășoară practica sub îndrumarea conducătorului tezei 
de licență, iar cei care desfășoară practica în cadrul întreprinderilor au și câte un conducător din 
cadrul întreprinderii.  

  
Practica de documentare și elaborare a Proiectului/Tezei de master  se desfășoară la 

începutul anului II de studii şi are durata de 15 săptămâni. Sarcina masteranzilor în cadrul 
acestei practici constă în cercetarea și colectarea informaţiilor necesare pentru proiectarea 
tezei de master. În rezultatul desfășurării practicii de master, studenții prezintă un raport.  

 
Întreprinderile, organizaţiile, instituţiile, firmele-baze de practică desemnează 

conducătorii stagiilor de practică din rândul specialiştilor de înaltă calificare şi cu experienţă în 
domeniul producerii şi creează condiţii pentru desfăşurarea eficientă a stagiului. În tabelul de 

mai jos sunt prezentate cele mai mari întreprinderi-baze de practică ai Facultăţii Electronică și 
Telecomunicații. 

Întreprinderi de bază la care își petrec stagiile de practică studenţii de la Facultatea 
Electronica și Telecomunicațiisunt: S.A. Orange, S.A. Moldcell, Compania de Stat ,,Teleradio 
Moldova”, ÎS Radiocomunicații, Starnet S.R.L., Arax-Impex S.R.L.,  Sigma S.R.L., Uzina Topaz S.A., 
ICS "Intracom Telecom Solutions" SRL, Institutul de cercetări știinșifice Eliri, S.A. Reut, 

Poligrama S.R.L., Organizațiile de proiect -Sistemcomputer, ADD, AFN, Decart, Sandrologic, 

Darvo, Intexnauca, Fors Computer, Tonatis, Radiotel-Mir, Atlonix-prim, Clasic SV, Votum, Elcon, 
Transcon M, Invalc, Centrul Tehnic Paza de Stat, Moldtelecom  S.A. cu  filialele din Chișinău și 

raioane,  Globnet S.R.L., Telemedia Group S.A., Uniflux-Line S.R.L.,. 
 

Evaluarea competenţelor dobândite de student pe parcursul stagiului de practică se face 
prin examen, în faţa unei comisii de evaluare a practicii, care se desemnează la nivel de catedră. 

Evaluarea presupune:  
a) În cadrul examenului, studentul prezentă rezultatele activităţii practice (raport de 

practică, prezentat în formatul PowerPoint, diagrama de flux, linii tehnologice, etc.) Raportul 
include obiectivele prevăzute în programă; activităţile desfăşurate şi competenţele profesionale 

dobândite; autoevaluarea activităţii desfăşurate.  

b) pentru practicile realizate în întreprinderi conducătorul practicii de la întreprindere 
întocmeşte un aviz de evaluare a nivelului de dobândire a competenţelor de către practicant. 
Rezultatul acestei evaluări va sta la baza notării practicantului de către cadrul didactic 

responsabil de derularea stagiului de practică.  
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Examenul de finalizare a studiilor 
 
Examenul de licenţă reprezintă evaluarea finală a programului de studiu. Prin probele 

examenului de licenţă se evaluează nivelul de realizare a finalităţilor de studii, precum şi 

competenţele generice şi specifice dobândite de către absolvenţi pe parcursul studiilor.  
Prin proiectul de licenţă se evaluează competenţele absolvenţilor de a efectua cercetări, 

de a aplica cunoştinţele teoretice în procesul de elaborare a unor soluţii practice  specifice 
domeniului de formare profesională sau de realizare a studiilor de caz. 

Susţinerea proiectelor de licenţă este publică. Proba teoretică a examenului de licenţă şi 
proiectul de licenţă se evaluează în mod distinct cu note, în baza scalei de notare de la 10 la 1, 

nota minimă de promovare fiind 5. Convertirea notelor în scala de notare ECTS se va realiza 
conform prevederilor Regulamentului instituțional de organizare a studiilor în învăţământul 

superior în baza Sistemului Naţional de Credite de Studiu. 
Media examenului de licenţă se stabileşte ca medie aritmetică a notei obţinute la proba 

teoretică şi a notei obţinute la susţinerea proiectului de licenţă, fiind calculată cu două 
zecimale.  

Media generală de licenţă se stabileşte cu două zecimale ca medie aritmetică a notelor 
obţinute la examenul de licenţă şi a mediilor aritmetice de promovare a anilor de studii.  

Probele examenului de licenţă şi termenele de susţinere a acestuia sunt stabilite prin 

planurile de învăţământ aprobate, după cum urmează: 
 

Calendarul academic, săptămâni 

Anul de 
studiu 

Activităţi 
didactice 

Sesiuni de 
examene 

Stagii de 
practică 

Vacanţe 

sem.I sem.II iarna vara  iarna primăvara vara 

anul I 15 15 4 4 – 2 1 8 

anul II 15 15 4 4 4 2 1 8 
anul III 15 15 4 4 4 2 1 8 

anul IV 15 – 4 2 25 2 1 - 

 
 

3. STUDII CICLUL II – MASTER 

Programe de master 
• Sisteme și comunicații electronice   

• Mentenanța și managementul rețelelor de telecomunicații  
 

Regulamentul privind organizarea studiilor superioare de master, ciclul II, la UTM poate 
fi consultat la adresa http://utm.md/acte_normative/interne/reg-utm-master-2015.pdf. 

Studiile superioare de master finalizează cu susţinerea publică a tezei de master.  
Studenţilor ciclului II care realizează obiectivele programului de master şi susţin cu 

succes teza de master li se acordă titlul de master în domeniul general de studiu respectiv, cu 

http://utm.md/acte_normative/interne/reg-utm-master-2015.pdf


                                                         FACUL TAT EA EL ECTRONIC Ă ȘI TEL ECOMUN I CA Ț I I 
 

                                                                                                                             

25 

 

eliberarea Diplomei de studii superioare de master, însoţită de Suplimentul la Diplomă, redactat 
în limbile română şi engleză.  

 
Diploma de studii superioare de master atestă faptul că titularul a obţinut competenţe 

transversale şi/sau profesionale generale şi specifice, inclusiv competenţe manageriale, de 

cercetare, dezvoltare şi inovare. 
 

Teza de master reprezintă o cercetare ştiinţifică sau de creaţie artistică, 
aprofundată/interdisciplinară/complementară în domeniul analizei problemelor teoretice şi 
practice, care trebuie să demonstreze competenţe profesionale şi de cercetare în domeniul 
programului de master, cunoaşterea ştiinţifică avansată a temei abordate, să conţină elemente 
de noutate şi originalitate în dezvoltarea sau soluţionarea problemei de cercetare.  

Cerinţele concrete pentru elaborarea şi susţinerea tezei de master se stabilesc de către 
departamentul de specialitate (Recomandări metodice privind elaborarea tezei de master  
http://library.utm.md/index.php?pag=22&fname=Lucrarile_Profesorilor&subpag=8), în  

conformitate cu regulamentele instituționale (Ghid privind elaborarea şi susţinerea tezelor de 
master http://utm.md/acte_normative/interne/sustinereTezeMaster.pdf).  

 

 

4. STUDII CICLUL III – DOCTORAT 

Programele de studii superioare de doctorat ciclul III se desfășoară în cadrul Școlii Doctorale 
Știința Calculatoarelor, Electronică și Comunicații în cadrul UTM.  

În cadrul Școlii Doctorale Știința Calcuatoarelor, Electronică și Comunicații funcționează  8 
programe de studii superioare de doctorat după cum urmează: 

 122.03. Modelare,  metode matematice, produse program; 
 131.03. Fizică statistică şi cinetică; 
 134.01. Fizica şi tehnologia materialelor; 

 232.01. Sisteme de conducere, calculatoare şi reţele informaţionale; 
 232.02. Tehnologii, produse şi sisteme informaţionale; 
 232.03. Tehnologii şi sisteme în securitatea informaţională; 
 233.01. Nano-microelectronică şi optoelectronică; 
 233.04. Echipamente şi dispozitive biomedicale. 

 
Regulamentul instituţional de organizare şi desfăşurare a studiilor superioare de 

doctorat, ciclul III din cadrul şcolilor doctorale ale Universităţii Tehnice a Moldovei poate fi 

consultat la adresa http://utm.md/studii/doctorat/reg-inst-org-desf-doctorat.pdf.  

 
 
 
 
 

http://library.utm.md/index.php?pag=22&fname=Lucrarile_Profesorilor&subpag=8
http://utm.md/acte_normative/interne/sustinereTezeMaster.pdf
http://utm.md/studii/doctorat/reg-inst-org-desf-doctorat.pdf
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5 DOTAREA LABORATOARELOR  
Facultatea Electronică și Telecomunicații dispune de întreaga bază materială necesară 

desfășurării proceselor didactice şi de cercetare științifica din cadrul programelor de studii, în 

concordanţă cu standardele care asigură desfășurarea unui proces de învăţământ de calitate. 
Facultatea dispune de laboratoare proprii cu dotare corespunzătoare pentru toate disciplinele 

cu caracter obligatoriu din planuri de învăţământ. 
 

 
 

Laboratorul Tehnologii avansate de Telecomunicații 
În cadrul laboratorului studenții au posibilitatea să acumuleze cunoștințe practice în 

domeniul configurării tehnologiilor noi FTTx, ADSL, NGN, NGA, VoIP, MPLS și să obțină  

experiența necesară în dezvoltarea serviciilor de telefonie fixă, Internet în bandă largă, 
televiziune digitală IP TV, bazate pe aceste tehnologii totul înr-un regim real.  
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Laboratorul de Optoelectronică 

Este înzestrar cu machete pentu studierea materialelor semiconductoare, dispozitivelor 

utilizate în optoelectonică și comunicații optice, analizatoare de spectre moderne, ghiduri 

optice, cablu optic, lazere, etc.   
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Laboratorul Rețele de Comunicații 

 
 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                         FACUL TAT EA EL ECTRONIC Ă ȘI TEL ECOMUN I CA Ț I I 
 

                                                                                                                             

29 

 

 
  Laboratorul Comunicații Mobile 
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Laborator Sisteme de transmisiuni Optoelectronice 
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6 VIAŢA DE STUDENT 

 

Viața de student este întotdeauna plină de energie și de curiozitate. UTM are multe de oferit 
pentru a o face memorabilă, fie că decizi să fii parte a unei organizații studențești sau să 
participi la diverse activități culturale.  

 
Beneficiile tale ca student-voluntar? 

 promovezi și susții activ drepturile și interesele studențești; 

 informezi studenții în legătură cu deciziile luate la nivel de Facultate și Universitate;  

 contribui la asigurarea calității educației tale și a colegilor tăi; 
 ești partener în luarea deciziilor luate la nivel de Facultate și Universitate; 

 îți dezvolți competențe de comunicare asertivă și de management eficient al timpului; 

 exersezi și dezvolți abilitățile tale de lider: organizare, prezentare, negociere și mediere;  

 înveți să fii receptiv la problemele celor din jur; 

 îți faci noi prieteni și parteneri. 
 

BEST – Board of European Students of Technology 
Organizaţia este prezentă în 96 de universităţi tehnice din 33 de ţări europene și asigură 

comunicarea, cooperarea și schimbul de experienţă  între tinerii studenţi europeni din mediul 
academic tehnic. Ca membru BEST vei învăță să lucrezi la nivel internațional, să descoperi 
diversitatea culturii europene și să cunoști oameni noi. Și nu doar atât! Aici vei putea participa 
la evenimente de carieră, cursuri, workshop-uri internaţionale, competiţii și festivaluri 
inginerești. 

Organizaţia Sindicală Studenţească  
Pentru a petrece timpul activ, peste 90% din studenți au devenit membri ai Organizației 

Sindicale a Studenților UTM. Aici vei fi implicat în diverse activități culturale, sportive și de 
creație. În 2013, organizația a lansat radioul online „Studentus”, în premieră pentru instituțiile 

universitare, dar și portalul informațional www.studentus.md. Este o șansă pentru studenți de 
a-și îmbunătăți abilitățile practice în domeniul programării electronicii și comunicațiilor, dar și 
de a evolua ca moderatori, producători de emisiuni, membri ai echipelor de creație 
studențească. 

Sport 
Ne mândrim cu rezultate înalte în acest domeniu, dar și cu metode avansate de 

pregătire a sportivilor. Oricare ar fi nivelul tău de pregătire sportivă, ai șansa să-ți îmbunătățești 
performanțele, datorită oportunităților oferite de UTM. Complexul Sportiv al Tineretului UTM, 

dispune de două terenuri de fotbal, de terenuri de tenis, volei, de o pistă cu opt culori și 
sectoare pentru sărituri. Centrul de Agrement și Sport dispune de sală de forță, sală pentru 

baschet, volei, handbal, badminton, tenis de masă, minifotbal. Aici se desfășoară majoritatea 

campionatelor. UTM este unica instituție de învățământ superior din țară, care anual participă 
cu 6-7 echipe de jocuri sportive la campionatele naționale.   
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Ansamblul de muzică și dans popular „Tinerețea”  
Ansamblul de dansuri populare „Tinerețea” a fost creat în 1965, sub conducerea lui 

Petru Furnică. De-a lungul anilor, colectivul a susținut diverse concerte atât în satele și orașele 
Moldovei, cât și peste hotare. Datorită măiestriei artistice înalte, ansamblul se bucură de merite 
deosebite și de numeroase distincții. Anual, ansamblul se reînoiește cu studenți din anul I, care 

îi înlocuiesc pe absolvenții universității.  
Orchestra de fanfară 
Fondată în 1975, orchestra a susținut de-a lungul timpului un șir de concerte. Orchestra 

este alcătuită din 25 de studenți din diverse facultăți ale universității. Se remarcă printr-un 
repertoriu bogat, care cuprinde melodii atât a compozitorilor moldoveni cât și a celor europeni. 
Anual, orchestra participă la diverse evenimente, bucurându-se de înalte aprecieri. 

Centrul universitar de informare și ghidare în carieră (CEGHID) 
CEGHID oferă susținere studenților în dezvoltarea carierei. Aici vei primi informații 

despre stagiile de practică oferite de întreprinderi, locurile de muncă existente și condițiile de 
angajare. CEGHID acordă asistență în completarea CV-urilor și a scrisorilor de intenție, dar și în 

căutarea eficientă a unui loc de muncă.  Centrul este utilat cu sisteme informaționale 
electronice moderne „Kompass-Moldova” și „Varo-Moldova”, care conțin informații despre cca 

10 mii de întreprinderi din țară.  
www.cariera.utm.md 

 
Biblioteca Tehnico-Științifică 
UTM dispune de o bibliotecă structurată în șase servicii centrale și 7 biblioteci -filiale la 

facultăți, unde anual sunt organizate diverse activități științifice și cultural-educative. Colecțiile 
bibliotecii numără peste 1 mln. 19 mii de lucrări din domeniile științei și tehnicii. Anual colecțiile 
sunt îmbogățite cu cca 10-16 mii de exemplare, inclusiv de la editura UTM. O resursă 
importantă pentru cititori este și catalogul online, care poate fi accesat pe site-ul bibliotecii 

www.library.utm.md. Tot aici, utilizatorii pot veni cu propuneri de achiziții, contribuind astfel la 
completarea colecțiilor. Pentru a beneficia de serviciile bibliotecii, este necesar să aveți carnet 

de student sau legitimație de colaborator UTM.  
 

Mobilități Erasmus+ 
Erasmus+ este programul UE în domeniile educaţiei, formării, tineretului si sportului 

pentru perioada 2014-2020 . Educaţia, formarea, tineretul si sportul pot avea o contribuţie 
majoră la abordarea schimbărilor socioeconomice, principalele provocări cu care Europa se va 

confrunta până la sfârşitul deceniului, si la punerea în aplicare a agendei de politici europene 
pentru creştere economică, locuri de muncă, echitate şi incluziune socială. 

 Erasmus+ este rezultatul integrării următoarelor programe europene puse în aplicare de 

Comisie în perioada 2007-2013: Învățare pe tot parcursul vieții (Life Long Learning), Tineret in 
Acțiune, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, Programe de cooperare cu tarile 

industrializate. 

Aceste programe sprijină acţiuni în domenii precum învăţământul superior (inclusiv 
dimensiunea sa internaţională), educaţia si formarea profesională, educaţia şcolară, educaţia 
adulţilor si tineretul (inclusiv dimensiunea sa internaţională). 

http://www.cariera.utm.md/
http://library.utm.md/
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Tempus - program de asistenţă tehnică pentru învăţământul superior. 

TEMPUS a fost şi este pentru universităţile din Republica Moldova cel mai semnificativ şi 
de durată program care şi-a adus aportul în reformarea şi modernizarea sistemului de 
învăţământ superior, a contribuit la creşterea calităţii procesului de predare – învăţare, la 

consolidarea capacităţii instituţiilor de învăţământ superior de a coopera pe plan internaţional, 
a contribuit la perfecţionarea continuă a resurselor umane, la promovarea diversităţii culturale, 

înţelegerii reciproce, respectului şi toleranţei între popoare. 

Programul  CEEPUS  

CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) este un program 

regional de mobilităţi academice care se derulează în Europa Centrală şi de Est din 1993. 
Moldova s-a alăturat acestui Program în anul 2010, în baza Acordului CEEPUS III. 
La Programul regional de mobilităţi academice care se derulează în Europa Centrală şi de Est 
participă țări din centrul şi sud – estul Europei: Albania, Austria, Bosnia și Herzegovina, Bulgaria, 
Croația, Republica Cehă, Republica Ungară, Republica Macedonia, Republica Moldova, 

Muntenegru, Republica Polonă, Romania, Serbia, Republica  Slovacă, Slovenia, și universități din 
Kosovo. 

CEEPUS susține mobilitățile studenților de la toate ciclurile de studii și profesorilor 
instituțiilor de învățământ superior din țările membre. Programul nu prevede anumite domenii 

prioritare, de aceea sunt bineveniți participanți din toate domeniile de studii. Toate schimburile 
de studenţi şi profesori, se realizează în cadrul unor reţele create între minimum 3 universităţi 

din cel puţin două ţări participante. 
Programul CEEPUS oferă trei categorii de mobilități: stagii pentru studenți, stagii de 

cercetare pentru masteranzi și doctoranzi și stagii pentru cadrele didactice. Cadrele didactice 
care beneficiază de burse în cadrul Programului CEEPUS includ în programul de stagiu și o 

normă de predare, de minimum 6 ore pe săptămână. Bursa este acordată de către Oficiul 
Naţional CEEPUS din ţara gazdă. 

Agenția Universitară a Francofoniei(AUF).   Fondată în 1961, la Montréal 

(Québec,Canada), Agenţia Universitară a Francofoniei   (AUF), este o instituţie multilaterală care 
susţine cooperarea şi solidaritatea între instituţiile universitare francofone şi favorizează 

dezvoltarea învăţământului superior şi a cercetării. AUF reprezintă o reţea mondiala de peste 
800  instituţii de învăţământ superior şi de cercetare (www.auf.org/.accueil/membres), dintre 

care 109 in Europa Centrala si Orientala (https://www.auf.org/bureau/bureau-europe-centrale-
et-orientale/). AUF oferă în fiecare an burse pentru studenţi şi cadre didactice, precum şi 
pentru programe de cercetare. 

 


