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În temeiul ordinelor Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr.366 din 

20.03.2020 Cu privire la organizarea activităților didactice în sistem online în instituțiile 

de învățământ; nr.42 din 04.05.2020 Cu privire la finalizarea studiilor superioare de licență, 

integrate și de master în anul universitar 2019-2920, ordinelor UCCM nr. 10-p din 

10.03.2020, nr. 12-p din 15.03.2020, nr. 14-p din 19.03.2020, în scopul asigurării 

continuității procesului de învățământ, realizării acestuia în mediul online pe perioada 

suspendării procesului de studii de contact direct, se stabilește următoarea procedură pentru 

organizarea susținerii și lichidarea  restanțelor academice in cadrul UCCM în sistem 

online:  

1. Pe perioada suspendării procesului de studii de contact direct, procedura de admitere la 

susținerea repetată a examenelor din sesiunile precedente și examinarea repetată 

(lichidarea restanțele academice) la toate ciclurile universitare vor fi organizate online 

prin utilizarea tehnologiilor informaționale și comunicaționale (platforme educaționale, 

rețele de socializare, poșta electronică, dispozitive mobile etc.). 

2. Decanii facultăților în comun cu șefii departamentelor și cu cadrele științifico-didactice 

titulare de curs/modul sunt responsabile de organizarea și buna desfășurare la distanță 

a examinării repetate. 

3. Departamentele respective vor asigura accesul la informația necesară și ghidarea 

studenților de către titularii unităților de curs/modul conform cerințelor curriculare. 

Materialele necesare și subiectele pentru evaluare se difuzează electronic. 

4. Susținerea repetată a examenului se organizează și se desfășoare în sistem online prin 

diferite modalități în funcție de specificul cursului: test-chestionar, test-grilă, proiect, 

sarcini individuale etc., realizate cu ajutorul instrumentelor digitale: Google Forms, 

Quizizz, Testmoz, Kahoot etc. atât pe platforma instituțională MOODLE, cât și prin 

aplicații precum: Zoom, Google Classroom, Hangouts etc. 

5. Inițial, studentul contactează prin email facultatea în scopul precizării situației sale 

academice.  

6. Facultățile  sunt  responsabile de:  

- informarea studentului despre restanțele academice și restanțele la achitarea taxei 

pentru studii; 

- transmiterea online a borderoului preliminar uninominal profesorului-

examinator. 
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Persoanele responsabile din cadrul facultăților vor remite borderourile preliminare 

uninominale cadrelor științifico-didactice nu mai târziu de ziua următoare de la data 

primirii dovezii achitării plații pentru susținerea restanțelor/diferențelor academice. 

7. Pentru susținerea restanțelor (diferențelor) academice se vor admite studenții care au 

efectuat plata în acest scop.  

Achitările pot fi efectuate prin virament în contul bancar al UCCM (indicat mai jos) 

prin intermediul cardurilor  bancare, al băncilor și filialelor acestora sau prin alte 

modalități accesibile studenților: 

IBAN MD55ML000000225133200721, deschis la BC „Moldindconbank” SA, 

Beneficiar: Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova, Cod fiscal 

1003600009984, Codul băncii MOLDMD2x, adresa MD 2001, mun. Chișinău, bd. 

Gagarin, 8. 

La referința plății, se vor specifica, obligatoriu, numele, prenumele, grupa studentului 

(preferabil și nr. contractului de studii), tipul taxei plătite (de ex. taxă de studii, taxă 

pentru restanțe anii anteriori, etc.) pentru care se efectuează plata. 

Dovada plății pentru admitere la susținerea restanțelor (diferențelor) academice (poza 

documentului de plată) se transmite decanatului și profesorului-examinator prin  poșta 

electronică, Masanger, Viber,  WhatsApp, sau alte mijloace de comunicare online 

accesibile ambelor părți. 

8. După clarificarea situației privind restanțele academice, studentul comunică prin email 

cu cadrul științifico-didactic, desemnat de facultate sau cu șeful departamentului, în 

cazul în care examinatorul n-a răspuns în termenii stipulați mai jos. 

9. Cadrul științifico-didactic titular de curs, în termen de cel mult  3 zile de la de primirea 

email-ului, convine cu studentul-restanțier instrumentul selectat în vederea desfășurării 

examenului, ora, procedura și alte informații relevante. 

10. Admiterea studenților la susținerea restanțelor academice online este identică cu cea de 

la examenul în format tradițional.  

11. Examinatorul va asigura: 

- plasarea materialelor și instrumentelor de învățare, conform curriculumul  și 

specificului disciplinei, pe platformele educațiile electronice convenite cu 

studenții;  

- consultarea online a studentului-restanțier; 
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- informarea mod accesibil, explicit și transparent a studentului privind 

modalitatea de examinare și criteriile de evaluare; 

- desfășurarea examinării online în maxim 7 zile de la recepționarea  lui  preliminar 

uninominal.  

12. Examinatorul, în termen de cel mult 48 ore din data desfășurării examenului, va informa 

individual, prin email, studentul despre rezultatele obținute la proba finală, precum și 

media generală la disciplină.  

13. În același interval de timp profesorul-examinator este obligat să completeze borderoul 

preliminar uninominal, întocmit individual de către fiecare titular al unității de 

curs/modul și să-l transmită  facultății. 

14. La revenire în regim de activitate offline, rezultatele evaluării vor fi transcrise în 

borderourile standardizate. 

15. În scopul asigurări comunicării online al studenților cu structurile universitare 

responsabile de organizarea și desfășurarea online a examinării repetate  se utilizează  

următoarele adrese electronice: 

 

Subdiviziuni Adrese electronice 

Facultatea Business, Administrare și 

Drept 

bad.uccm@gmail.com 

 

Facultatea  Comerț, Finanțe și 

Contabilitate 

cfc.uccm@gmail.com  

Departamentul Discipline Fundamentale 

și exacte 

UCCM.DFG@gmail.com  

Departamentul Drept ddrept.uccm@gmail.com  

Departamentul Economie, Administrare 

și turism   

departamenteat.uccm@gmail.com  

  

Departamentul Contabilitate, finanțe și 

bănci 

departamentcfb.uccm@gmail.com   

Departamentul Marketing, merceologie și 

tehnologii alimentare 

dmmct.uccm@gmail.com 
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