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FORMULAR DE CERERE PENTRU ELEV (Ă)                                                                  (fotografia) 

ANUL DE STUDII 20.../20.. 

PROFILUL/SPECIALITATEA: ......................................................... 

 

 
 

Această cerere trebuie completată cu culoare NEAGRĂ pentru a putea fi uşor copiată şi/sau expediată prin fax 

 

INSTITUŢIA DE ORIGINE 
Denumirea şi adresa completă: ………...………………………………………………………………..........................  

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Coordonatorul ECVET – numele, numărul de telefon şi fax, e-mail:............................................. 

…………………………………………............................................................................................................................ 

 

 

 

DATELE PERSONALE ALE ELEVULUI (EI) 
(se completează de către studentul (a) - candidat) 

 

Numele: ………………………………………………... 

Data naşterii: …………………………………………..  

Sexul:……………Naţionalitatea:………………............ 

Locul naşterii: ………………………………………..... 

Adresa curentă: ………………....................…………... 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

Adresa curentă este valabilă până la: ............................. 

……………….......................................................…….. 

Tel.:……………………………………………………. 

Prenumele: .....……………………….……………........ 

 

 

Adresa permanentă (dacă diferă): …..……...…….......... 

………………………………………………………...... 

…………………………………………………….......... 

………………………………………………….............. 

.......................................................................................... 

.........................................................................................  

Tel:…………………………………………………… 
 

 

LISTA INSTITUŢIILOR CARE VOR PRIMI ACEST FORMULAR DE CERERE (în ordinea 

preferinţei): 

 

Instituţia Ţara 
Perioada de studii 

de la            până la 

Durata aflării 

(în luni) 

Nr. de credite 

ECTS 

solicitat 

1. ……………………... 

2. ……………………... 

3. ……………………... 

.................................. 

…………………….. 

…………………….. 

………. 

………. 

………. 

………… 

…………. 

…………. 

……………………

……………...........

…………………… 

………………..... 

………………..... 

………………..... 

 
Numele elevului: …………………………………………………………………………………………………….. 

 

Instituţia de delegare:......................................................Ţara........................................................................................... 

 

 

Expuneţi succint cauzele pentru care doriţi să faceţi studii peste hotare........................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 
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COMPETENŢELE LINGVISTICE 

 

 
Limba maternă: ……………… Limba de instruire la instituţia din ţara (dacă diferă):……………………… 

Alte limbi străine 
La moment studiez această 

limba 

Posed cunoştinţe  

suficiente pentru a urma 

cursurile 

Aş avea cunoştinţe suficiente 

pentru a urma cursurile, dacă 

aşi avea o pregătire 

suplimentară 

 

....................................

....................................

.................................... 

da nu da nu da nu 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

 

 

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ ÎN DOMENIUL STUDIILOR ACTUALE (dacă este cazul) 

 
Tipul de experienţă profesională 

……………………..…….. 

……………………..…….. 

 

Firma/organizaţia 

…………………………. 

…………………………. 

 

Perioada 

………………………. 

……………………… 

 

Ţara 

………………………… 

………………………… 

 

 

 

STUDII PRECEDENTE ŞI CURENTE 

 
Diploma/calificarea pentru obţinerea cărora actualmente faceţi studii ..........………………………………………… 

Durata studiilor în ani în învăţământul mediu de specialitate până la plecarea în străinătate........................................ 

Aşi făcut deja studii peste hotare ?                        Da □                  Nu □ 

Dacă da, atunci cînd? La ce instituţie? ……...……………………………………………………………………....…. 

.......................................................................................................................................................................................... 

Extrasul din foaia matricolă anexat include informaţia completă despre studiile  precedente şi curente . 

Detaliile necunoscute la momentul completării formularului de cerere urmează a fi comunicate ulterior. 

 

 

Doriţi să apelaţi în vederea obţinerii unui grant/burse de mobilitate pentru a putea acoperi  costurile 

suplimentare pe durata perioadei de studii în străinătate? 

Da □                      Nu □ 

 

 

INSTITUŢIA GAZDĂ 
 

Prin prezenta se confirmă primirea formularului de candidatură, contractului  propus şi a extrasului din foaia 

matricolă al candidatului (ei) 

 

elevul(a) nominalizat (ă) mai sus este  

 

 

 

□ 

□ 

 

 

Acceptat(ă) temporar la instituţia noastră 

Nu este acceptat(ă) la instituţia noastră 

 

Semnătura coordonatorului ECVETl 

 

………………………………………………….. 

Data: ……………………………………………. 
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TRANSCRIPŢIA NOTELOR 

 

 
 

DENUMIREA INSTITUŢIEI EXPEDITOARE: …......................................................................................................... 

Profilu/specialitatrea  ................................................................................................................................................. 

Coordonatorul departamental ECVET: .........................................................................................................................-

..... 

Tel:.............................................Fax:...............................................E-mail:….................................................................. 

 
 

NUMELE ELEVULUI (EI):............................................... Prenumele:---------…................................................... 

Data şi locul naşterii:.................................................................................................................(sexul):............................ 

Data înmatriculării:......................................................Numărul de  înmatriculare:........................................................... 

 
 

DENUMIREA INSTITUŢIEI GAZDĂ:................................................................................................................. 

Profilul/Specialitateal ................................................................................................................................................. 

Coordonatorul departamental ECVET: ........................................................................................................................... 

Tel.:...........................................Fax:..............................................e-mail:……................................................................. 

 

 

 
Codul cursului 

de lecţii 

(1) 

Denumirea cursului 
Durata cursului 

(2) 

Nota locală 

(3) 

Note 

ECVET 

(4) 

Credite 

ECVET 

(5) 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

 

 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

 

 

Continuare pe o pagină separată 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

 

………….. 

………….. 

………….. 

………….. 

………….. 

………….. 

………….. 

………….. 

………….. 

………….. 

………….. 

………….. 

………….. 

………….. 

 

Total: 

………….. 

 

(1) (2) (3) (4) (5) vezi explicaţii pe pagina următoare 

 

Diploma/calificarea acordată: ............................................................................................................................ 

 

 

Data  Semnătura șefului de secție                             Ştampila instituţiei: 

 
 

NB : Documentul nu este valabil fără semnătură şi ştampilă. 
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(1) Codul unităţii de curs: 

 

Consultă dosarul informaţional ECVET 

 

 

 

(2) Durata cursului: 

Y = 1 an academic deplin 

1S = 1 semestru   2S = 2 semestre 

1T = 1 trimestru   2T = 2 trimestre 

 

 

 

(3) Descrierea sistemului de notare din instituţie: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

(4) Scala de notare ECVET: 

 

Note ECVET  
% studenţilor care 

promovează 
Definiţia 

A 

B 

C 

D 

E 

FX 

F 

10 

25 

30 

25 

10 

- 

- 

Promovat (pass)  

 

 

 

 

Eşec –este necesar ceva mai mult lucru pentru a promova 

Eşec – este necesar un lucru considerabil în continuare 

 

 

 

(5) ECVET credite: 

1 an academic complet = 60 credite 

1 semestru  = 30 credite 
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CONTRACT DE STUDII 

 

               ANUL ACADEMIC 20..../20.... – SPECIALITATEA :.......................................... 

 
Numele elevului(ei): ………………………………………………………………………………………….…....... 

Instituţia de origine: ......................................................................................................................................................... 

………………………………………………………….. Ţara: …..……………………………………………………. 

 

DETALII DESPRE PROGRAMUL DE STUDII ÎN STRĂINĂTATE PROPUS / CONTRACT DE 

STUDII 
Instituţia destinatară: 

.………………………………………………………….. Ţara: ……………………………………………………….. 

 

Codul unităţii de curs (dacă este) şi 

nr. paginii din pachetul informaţional 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

Denumirea unităţii de curs (după 

cum este indicat în pachetul 

informaţional) 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

 

Numărul de credite ECVET 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

 
(dacă este necesar, continuaţi lista pe o foaie separată) 

 
 

Semnătura elevului 

……………………………………………………….…........Data: …………………………………………………. 

 

 

INSTITUŢIA EXPEDITOARE 

 

Se confirmă că programul de studii propus /contractul de studii este acceptat. 

 

Semnătura coordonatorului ECVET                                               Semnătura coordonatorului de instituţie 

…………………………………………………..                          ……………………………………………………… 

Data: ……………………………………………                          Data: ……………………………………………….. 

 

INSTITUŢIA DESTINATARĂ 

 

Noi confirmăm că programul de studii propus /contractul de studii este acceptat. 

 

Semnătura coordonatorului ECVET                                                  Semnătura coordonatorului de instituţie 

………………………………………………….......................………………………………………………………... 

Data: ……………………………………………........................Data: ……………………………………………….. 
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Numele elevului (ei): ……………………………………………………………………………………………….…. 

Instituţia ce deleagă elevul:  

 

………………………………………………………….. Ţara: …..……………………………………………………. 

 

 

MODIFICĂRILE REALIZATE ÎN PROGRAMUL DE STUDII PROPUS INIŢIAL /CONTRACTUL DE 

STUDII  
(se completează NUMAI dacă este cazul) 

 
Codul unităţii de curs (dacă 

este) şi nr. paginii din pachetul 

informaţional 

……………………………….. 

……………………………….. 

……………………………….. 

……………………………….. 

……………………………….. 

……………………………….. 

……………………………….. 

……………………………….. 

……………………………….. 

……………………………….. 

 

Denumirea unităţii de curs 

(după cum este indicat în 

pachetul informaţional) 

……………………………….. 

……………………………….. 

……………………………….. 

……………………………….. 

……………………………….. 

……………………………….. 

……………………………….. 

……………………………….. 

……………………………….. 

……………………………….. 

 

Unitatea 

de curs 

exclusă 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

 

Unitatea 

de curs 

inclusă 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

 

 

Numărul de credite ECVET 

 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

 

 
(dacă este necesar, continuaţi lista pe o foaie separată) 

 

 

Semnătura elevului(ei) 

……………………………………………………….…..........Data: …………………………………………………. 

 

 

INSTITUŢIA CE DELEAGĂ STUDENTUL 

 

Noi confirmăm că programul de studii propus /contractul de studii este acceptat. 

 

Semnătura coordonatorului ECVET                                        Semnătura coordonatorului de instituţie 

…………………………………………………..                          ……………………………………………………… 

Data: ……………………………………………                          Data: ……………………………………………….. 

 

INSTITUŢIA DESTINATARĂ 

 

Noi confirmăm că programul de studii propus /contractul de studii este acceptat. 

 

Semnătura ECVET                                                                           Semnătura coordonatorului de instituţie 

…………………………………………………..                          ……………………………………………………… 

Data: ……………………………………………                          Data: ……………………………………………….. 
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Model 

 

Fiecare elev este obligat să completeze şi să semneze anual Contractul de studii. Contractul 

conţine unităţile de curs prevăzute în planul de învăţămînt (obligatorii, opţionale, liber alese,  

Semnarea contractului  de studii se va face pînă la 30 iunie, pentru elevii anilor II-IV și pînă la 15 

septembrie pentru elevii anului I.  

 La alcătuirea contractului elevul este asistat de consultantul ECVET. 

Contractul nu poate fi reziliat în timpul anului  de studii.  

Contract de studii 
seria ______________nr.__________ din ______________200__ 

 

Secția de studii      _____________________________________ 

Profilul   _____________________________________ 

Specialitatea   _________________  __________________ 

Forma de învăţămînt __________________    

 

Cap .I. Părţile contractante: 

Șeful secției ____________________________________________________________,  

reprezentată de către _______________________, pe de o parte,  
        numele, prenumele 

şi  ______________________________ elevul (a) la această specialitate, anul__ grupa ____ , cu domiciliu 

în ____________ str.________ ap. ____,  pe de altă parte. 

 Contractul conţine obligaţiile instituției şi ale elevului (ei) cu privire la desfăşurarea activităţilor 

didactice în anul universitar 200_/200_.  

 

Cap. 2. Obiectul contractului: 

 Obiectul contractului îl constituie planul de învăţămînt anual, pe care elevul îl va urma, şi creditele 

care îi vor fi acordate după realizarea acestuia în termenele stabilite, în conformitate cu Regulamentul de 

organizare şi desfăşurare a procesului educațional în învățămîntul mediu de specialitate în baza Sistemului 

Credite de Studiu în ]nv[‚[m]ntul mediu de specialitate (ECVET).  

 Creditele luate în avans se vor  reporta în semestrele  următoare.  

Cap.3. Obligaţiunile secției:  

Art.1. Să pună la dispoziţia elevului Regulamentul de organizare şi desfăşurare a procesului educațional al 

instituției de învățmănît, în  baza ECVET. 

Art. 2. Să asigure toate condiţiile pentru ca elevul să poată urma unităţile de curs înscrise în prezentul 

contract. 

Art.3. Consilierul instituțional să asigure îndrumarea în ceea ce priveşte alegerea unităţilor de curs 

opţionale/liber alese/de orientare către altă specialitate. 

Cap. 4. Obligaţiunile elevului (ei): 
Art.5. Să respecte prevederile Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea procesului educațional 

al instituției de învățămînt, în baza ECVET.  

Art.6. Să urmeze unităţile de curs înscrise în prezentul contract şi să realizeze lucrul individual indicat de 

titularii acestora. 

Art.7. Să se prezinte la datele programate pentru verificările pe parcurs şi ale evaluărilor finale prin 

examene sau teze. 



Cap. 5. Unităţile de curs contractate:  

Unităţile de curs pe care elevul(a) se obligă să le urmeze sunt trecute în tabelele de mai jos. 
 
 

I. Unităţi de curs obligatorii – O 

Nr. 

Crt. 
Unitatea de curs 

Codul 

unităţii de 

curs 

Credite Observaţii 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

         Total credite (O)____________ 

II. Unităţi de curs opţionale – A  
 

Nr. 

crt. 
Unitatea de curs  

Codul 

unităţii de 

curs 

Credite Observaţii 

1     

2     

3     

Total credite (A)__________ 

III. Unităţi de curs liber alese – L 
 

Nr. 

Crt. 
Unitatea de curs Codul  Credite Observaţii 

1     

2     

3     

Total credite (L)__________ 

Cap.6. Numărul de credite angajate: 
Numărul total de credite angajate prin prezentul contract este -______, dintre care: 

____ credite pentru cursuri obligatorii (O), ____ credite pentru cursuri opţionale (A),  

____ credite pentru cursuri liber alese (L). 

Cap.7. Alte precizări: 
Am luat cunoştinţă de prevederile Regulamentului. _________________________ 

                                                                                                     semnătura elevului (ei) 

Cap.8. Rezilierea contractului: 
Contractul nu poate fi modificat sau reziliat în timpul anului de studii. 

Prezentul contract a fost semnat la data________________ şi a fost întocmit în două exemplare, câte 

unul pentru fiecare parte. 

Certificare, consilier ECVET ________________ 

                                                                                                          semnătura 

 

      ȘEF SECȚIE         _____________                                       ELEV (A) ______________ 
                                                     semnătura                                semnătura 
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Dosarul Informaţional / Catalogul Cursurilor 
 

Partea întîi: informaţie cu privire la instituţie  

 denumirea şi adresa; 

 descrierea generală a instituţiei (inclusiv tipul şi statutul);  

 calendarul anului de învățămînt;  

 lista specialităților oferite;  

 specialități acreditate; 

 procedurile de admitere;  

 regulamentele principale ale instituţiei;  

 coordonatorul instituţional ECVET. 
 

Partea a doua: informaţie cu privire la programul oferit 

a) Descriere generală:  

 calificarea acordată;  

 condiţiile de admitere;  

 scopurile educaţionale şi profesionale;  

 accesul la studii în continuare;  

 schema structurii programului de studii cu alocare de credite (60 pe an);  

 examinarea finală;  

 regulile de examinare şi evaluare;  

 coordonatorul ECVET în cadrul instituției. 

a) Descrierea unităţii de curs: denumirea cursului; codul cursului; tipul cursului; anul de studii; 

semestrul; numărul de credite; numele cadrului didactic; obiectivele cursului exprimate în 

finalităţi de studiu şi competenţe; precondiţiile; conţinutul cursului; literatura recomandată; 

metodele de predare şi învăţare; metodele de evaluare; limba de predare. 
 

Partea a treia: informaţie generală pentru elevi privind 

 condiţii de cazare şi alimentaţie oferite;  

 servicii medicale;  

 după caz, servicii pentru elevi cu nevoi speciale;  

 asigurarea socială;  

 ajutor financiar pentru elevi;  

 facilităţi de studiu;  

 programe internaţionale în care este implicată instituţia;  

 informaţie practică pentru elevii incluşi în programe de mobilitate;  

 cursurile de limbi străine;  

 servicii şi echipamente speciale;  

 servicii sportive;  

 activităţi extracurriculare şi agrement;  

 asociaţii  ale elevilor. 

Glosar (după caz)  
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FORMULAR PENTRU ELABORAREA UNITĂŢII DE CURS 

(se completează de către cadrul didactic titular) 

 

 

 

Specialitatea: 

Denumirea unităţii de curs: 

Grupul ţintă: 
Nivelul unităţii de curs (iniţial, intermediar, avansat): 
Cerinţe pentru admitere (precondiţie): 

Numărul de credite ECVET: 

Competenţe scontate: 

 

1. ……………………………………………………………………………  

2. ……………………………………………………………………………  

3. ……………………………………………………………………………  

4. ……………………………………………………………………………  

5. ……………………………………………………………………………  

6. ……………………………………………………………………………  

 

Finalităţi de  

studiu 

 

Activităţi 

educaţionale  

Evaluare 

(apreciere) 

Timpul preconizat pentru ca elevul să 

obţină finalităţile scontate  
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FORMULAR PENTRU EVALUAREA LUCRULUI INDIVIDUAL PREVAZUT DE 

UNITATEA DE CURS 

(se completează de către elev) 
 

 

 

Speciaslitatea: 

Denumirea unităţii de curs: 

Nivelul unităţii de curs (iniţial, intermediar, avansat): 

Cerinţe pentru admitere (precondiţie): 

Numărul de credite ECVET: 

Competenţe scontate: 

 

1. ……………………………………………………………………………  

2. ……………………………………………………………………………  

3. ……………………………………………………………………………  

4. ……………………………………………………………………………  

5. ……………………………………………………………………………  

6. ……………………………………………………………………………  

 

 

Finalităţi de 

studiu  

Activităţi 

educaţionale  

Evaluare 

(apreciere) 

Timpul preconizat pentru ca elevul să 

obţină finalităţile scontate  

 

 

 

 

 

 

 

 
 


