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1. Cadrul juridic și organizatoric al instituţiei de învăţămînt superior 

 

 Date generale (scurt istoric: fondare/autorizare de funcționare provizorie, 

acreditare, evoluţie etc.); 

 Misiunea; 

 Obiective. 

 

Universitatea de Studii Europene din Moldova (în continuare USEM) 

reprezintă o instituţie de învăţământ superior privat din Republica Moldova, încadrată 

activ ca parte integrantă a sistemului de învăţământ al Republicii Moldova, şi care îşi 

configurează activitatea în corespundere deplină cu cadrul normativ în vigoare şi 

potrivit Statutului instituţiei de învăţământ superior privat USEM din 20 mai 2005. 

http://www.usem.md/
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USEM este formată pe calea reorganizării prin transformare a SRL „Academia 

de Drept din Moldova” (număr de înregistrare 102011879 din 7 octombrie 1992) şi, 

fiind persoană juridică de drept privat, are statut de organizaţie necomercială. 

Funcţionarea propriu-zisă a USEM, care este creată pe o perioadă nelimitată de 

timp, este reglementată prin Regulamentul general de funcționare a USEM, aprobat 

de Senatul USEM și Ministerul Educației. 

USEM are patrimoniu distinct şi răspunde pentru obligaţiile sale cu acest 

patrimoniu. USEM dispune de bilanţ autonom şi conturi în bănci, are ştampilă cu 

stemă şi denumire în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

Activitatea de ansamblu a USEM se încadrează pe deplin în limitele exigenţelor 

dezvoltării Republicii Moldova la etapa actuală şi se evidenţiază prin activitatea 

didactică şi ştiinţifică prodigioasă desfăşurată pe parcursul anilor în vederea pregătirii 

cadrelor calificate pentru diverse domenii de activitate, inclusiv ştiinţifice. 

Obiectivul strategic de modernizare a sistemului de instruire prin alinierea la 

standardele naţionale şi internaţionale, în special europene, continuă a fi valorificat şi 

în viitor. Toate acestea au loc în ipoteza transformării USEM într-o instituţie 

universitară de nivel calitativ înalt, inclusiv prin reevaluarea sistemului de cercetări 

ştiinţifice fundamentale şi aplicative. Or, în acest sens, USEM a fost supusă evaluării 

instituţionale în anul 2004, obţinând şi Certificat de acreditare (AU000102 din 08 

aprilie 2004). 

Fondarea USEM a răspuns unei necesităţi stringente a Republicii Moldova în 

ce privește pregătirea, instruirea (prin activităţi didactice şi de cercetare) specialiştilor 

de înaltă calificare profesională, capabili să desfăşoare diverse activități în diferite 

domenii, care ar contribui la afirmarea plenară a Republicii Moldova în plan european 

și internaţional.  

În prezent USEM pregăteşte studenţi pentru ciclurile I - studii superioare de 

licenţă, II - studii superioare de masterat şi III - studii superioare de doctorat în 

domeniul general de studiu - Drept.  

Universitatea de Studii Europene, asumându-şi un rol educaţional, şi-a pus 

scopul pregătirii pe cei care-i învaţă pentru un rol activ şi pozitiv în societate. 

Urmând obiectivele Procesului de la Bologna, universitatea şi-a trasat 

următoarea concepţie de acţiune: 

1. Racordarea la sistemul de diplome uşor lizibile şi comparabile; 

http://www.usem.md/
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2. Adoptarea unui sistem bazat pe trei cicluri de studii (studii superioare de 

licenţă - ciclul I, studii superioare de masterat - ciclul II și studii 

superioare de doctorat – ciclul III); 

3. Implementarea sistemului de credite unanim recunoscut în Sistemul 

European al Învăţământului Superior; 

4. Promovarea mobilităţii studenţilor; 

5. Promovarea cooperării între instituţiile de învăţământ din ţară şi de peste 

hotare, asigurând calitatea cerută. 

 

Fiind consecvenţi procesului de la Bologna, universitatea se ghidează de cele 

trei direcţii principale stabilite prin acest proces: 

1) Pregătirea cadrelor de o înaltă calificare, repartizat pe cicluri: 

ciclul I - care prevede pregătirea specialiştilor cu studii superioare de 

licenţă; 

ciclul II - pregătirea specialiştilor cu studii superioare de masterat; 

ciclul III - pregătirea specialiştilor de înaltă calificare prin doctorat 

2) Pregătirea cadrelor să se efectueze prin studierea disciplinelor recunoscute 

în cadrul statelor membre la procesul Bologna şi cu autentificarea fiecărei 

discipline cu un număr de credite în aşa mod ca studentul pe parcursul 

anului să acumuleze 60 de credite liber transferabile, unde în fiecare 

semestrul se prevăd 30 de credite. Un credit echivalează cu 30 de ore de 

activitate. 

3) Pregătirea specialiştilor de calitate. 

Pentru realizarea acestor direcţii s-a revăzut durata studiilor care este de 3-4 ani 

cu un număr de 180-240 credite corespunzător. 

USEM oferă tuturor membrilor comunităţii condiţiile necesare pentru 

valorificarea aptitudinilor personale prin învăţământ, cercetare ştiinţifică şi activităţi 

socio-culturale. 

 

Activitatea didactică și de cercetare din USEM se desfășoară pe baza 

următoarelor acte normative: 

1. Codul educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17.07.2014. 

2. Legea cu privire la evaluarea şi acreditarea instituţiilor de învăţământ din 

RM, nr. 1257-XIII din 16.07.1997. 

http://www.usem.md/
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3. Legea privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare 

profesională şi al specialităţilor privind pregătirea specialiştilor în 

învăţământul superior, ciclul I (nr. 142-XVI din 7 iulie 2005). 

4. Ghid metodologic de creare şi funcţionare a centrului universitar de ghidare 

şi consiliere în carieră. 

5. Ghid de implementare a Sistemului Național de Credite de Studiu. 

6. Plan-cadru pentru studii superioare (ciclul I - Licență, ciclul II - Master, 

studii integrate, ciclul III – Doctorat). 

7. Recomandări-cadru pentru elaborarea Regulamentului instituţional privind 

organizarea evaluării activităţii de învăţare a studenţilor. 

8. Regulament cu privire la organizarea și funcționarea structurilor de 

autoguvernanță studențească. 

9. Regulament-cadru privind organizarea examenului de finalizare a studiilor 

superioare de licenţă. 

10. Regulament-cadru al catedrei instituţiei de învăţămînt superior. 

11. Regulament-cadru al facultăţii instituţiei de învăţămînt superior. 

12. Regulament-cadru cu privire la mobilitatea academică în învăţămîntul 

superior. 

13. Regulament-cadru cu privire la normarea activității științifico-didactice. 

14. Regulament-cadru privind modul de alegere a rectorului instituţiei de 

învăţămînt superior din Republica Moldova. 

15. Regulament-cadru privind organizarea și desfășurarea învățămîntului 

superior la distanță. 

16. Regulament-cadru privind organizarea şi funcţionarea organelor de 

conducere ale instituţiilor de invățămînt superior din Republica Moldova. 

17. Regulament-cadru privind stagiile de practică în învăţămîntul superior. 

18. Regulamentul cu privire la organizarea ciclului II – studii superioare de 

master. 

19. Regulamentul privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III. 

20. Regulamentul de organizare a studiilor în învățămîntul superior în baza 

Sistemului Național de Credite de Studiu. 

 

Sub aspect structural universitatea include 6 facultăţi: 

1. Facultatea de Drept, 

2. Facultatea de Științe Economice, 

http://www.usem.md/
http://usem.md/uploads/files/Cadrul_Legal/Cadrul_Legal_National/4_Legea_privind_aprobarea_Nomenclatorului_domeniilor_de_formare_profesional%C4%83_%C5%9Fi_al_specialit%C4%83%C5%A3ilor_privind_preg%C4%83tirea_speciali%C5%9Ftilor_%C3%AEn_%C3%AEnv%C4%83%C5%A3%C4%83m%C3%A2ntul_superior,_ciclul_I_(nr__142-XVI_din_7_iulie_2005).pdf
http://usem.md/uploads/files/Cadrul_Legal/Cadrul_Legal_National/4_Legea_privind_aprobarea_Nomenclatorului_domeniilor_de_formare_profesional%C4%83_%C5%9Fi_al_specialit%C4%83%C5%A3ilor_privind_preg%C4%83tirea_speciali%C5%9Ftilor_%C3%AEn_%C3%AEnv%C4%83%C5%A3%C4%83m%C3%A2ntul_superior,_ciclul_I_(nr__142-XVI_din_7_iulie_2005).pdf
http://usem.md/uploads/files/Cadrul_Legal/Cadrul_Legal_National/4_Legea_privind_aprobarea_Nomenclatorului_domeniilor_de_formare_profesional%C4%83_%C5%9Fi_al_specialit%C4%83%C5%A3ilor_privind_preg%C4%83tirea_speciali%C5%9Ftilor_%C3%AEn_%C3%AEnv%C4%83%C5%A3%C4%83m%C3%A2ntul_superior,_ciclul_I_(nr__142-XVI_din_7_iulie_2005).pdf
http://usem.md/uploads/files/Cadrul_Legal/Cadrul_Legal_National/5_Ghid_metodologic_de_creare_%C5%9Fi_func%C5%A3ionare_a_centrului_universitar_de_ghidare_%C5%9Fi_consiliere_%C3%AEn_carier%C4%83.pdf
http://usem.md/uploads/files/Cadrul_Legal/Cadrul_Legal_National/5_Ghid_metodologic_de_creare_%C5%9Fi_func%C5%A3ionare_a_centrului_universitar_de_ghidare_%C5%9Fi_consiliere_%C3%AEn_carier%C4%83.pdf
http://usem.md/uploads/files/Cadrul_Legal/Cadrul_Legal_National/1_Ghid_de_implementare_a_Sistemului_Na%C8%9Bional_de_Credite_de_Studiu.pdf
http://usem.md/uploads/files/Cadrul_Legal/Cadrul_Legal_National/6_Plan-cadru_pentru_studii_superioare_(ciclul_I_-_Licen%C8%9B%C4%83,_ciclul_II_-_Master,_studii_integrate,_ciclul_III_%E2%80%93_Doctorat).pdf
http://usem.md/uploads/files/Cadrul_Legal/Cadrul_Legal_National/6_Plan-cadru_pentru_studii_superioare_(ciclul_I_-_Licen%C8%9B%C4%83,_ciclul_II_-_Master,_studii_integrate,_ciclul_III_%E2%80%93_Doctorat).pdf
http://usem.md/uploads/files/Cadrul_Legal/Cadrul_Legal_National/7_Recomand%C4%83ri-cadru_pentru_elaborarea_Regulamentului_institu%C5%A3ional_privind_organizarea_evalu%C4%83rii_activit%C4%83%C5%A3ii_de_%C3%AEnv%C4%83%C5%A3are_a_studen%C5%A3ilor.pdf
http://usem.md/uploads/files/Cadrul_Legal/Cadrul_Legal_National/7_Recomand%C4%83ri-cadru_pentru_elaborarea_Regulamentului_institu%C5%A3ional_privind_organizarea_evalu%C4%83rii_activit%C4%83%C5%A3ii_de_%C3%AEnv%C4%83%C5%A3are_a_studen%C5%A3ilor.pdf
http://usem.md/uploads/files/Cadrul_Legal/Cadrul_Legal_National/8_Regulament_cu_privire_la_organizarea_%C8%99i_func%C8%9Bionarea_structurilor_de_autoguvernan%C8%9B%C4%83_studen%C8%9Beasc%C4%83.pdf
http://usem.md/uploads/files/Cadrul_Legal/Cadrul_Legal_National/8_Regulament_cu_privire_la_organizarea_%C8%99i_func%C8%9Bionarea_structurilor_de_autoguvernan%C8%9B%C4%83_studen%C8%9Beasc%C4%83.pdf
http://usem.md/uploads/files/Cadrul_Legal/Cadrul_Legal_National/9_Regulament-cadru__privind_organizarea_examenului_de_finalizare_a_studiilor_superioare_de_licen%C5%A3%C4%83.pdf
http://usem.md/uploads/files/Cadrul_Legal/Cadrul_Legal_National/9_Regulament-cadru__privind_organizarea_examenului_de_finalizare_a_studiilor_superioare_de_licen%C5%A3%C4%83.pdf
http://usem.md/uploads/files/Cadrul_Legal/Cadrul_Legal_National/10_Regulament-cadru_al_catedrei_institu%C5%A3iei_de_%C3%AEnv%C4%83%C5%A3%C4%83m%C3%AEnt_superior.pdf
http://usem.md/uploads/files/Cadrul_Legal/Cadrul_Legal_National/11_Regulament-cadru_al_facult%C4%83%C5%A3ii_institu%C5%A3iei_de_%C3%AEnv%C4%83%C5%A3%C4%83m%C3%AEnt_superior.pdf
http://usem.md/uploads/files/Cadrul_Legal/Cadrul_Legal_National/12_Regulament-cadru_cu_privire_la_mobilitatea_academic%C4%83_%C3%AEn_%C3%AEnv%C4%83%C5%A3%C4%83m%C3%AEntul_superior.pdf
http://usem.md/uploads/files/Cadrul_Legal/Cadrul_Legal_National/12_Regulament-cadru_cu_privire_la_mobilitatea_academic%C4%83_%C3%AEn_%C3%AEnv%C4%83%C5%A3%C4%83m%C3%AEntul_superior.pdf
http://usem.md/uploads/files/Cadrul_Legal/Cadrul_Legal_National/13_Regulament-cadru_cu_privire_la_normarea_activit%C4%83%C8%9Bii_%C8%99tiin%C8%9Bifico-didactice.pdf
http://usem.md/uploads/files/Cadrul_Legal/Cadrul_Legal_National/14_Regulament-cadru_privind_modul_de_alegere_a_rectorului_institu%C5%A3iei_de_%C3%AEnv%C4%83%C5%A3%C4%83m%C3%AEnt_superior_din_Republica_Moldova.pdf
http://usem.md/uploads/files/Cadrul_Legal/Cadrul_Legal_National/14_Regulament-cadru_privind_modul_de_alegere_a_rectorului_institu%C5%A3iei_de_%C3%AEnv%C4%83%C5%A3%C4%83m%C3%AEnt_superior_din_Republica_Moldova.pdf
http://usem.md/uploads/files/Cadrul_Legal/Cadrul_Legal_National/15_Regulament-cadru_privind_organizarea_%C8%99i_desf%C4%83%C8%99urarea_%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%AEntului_superior_la_distan%C8%9B%C4%83.pdf
http://usem.md/uploads/files/Cadrul_Legal/Cadrul_Legal_National/15_Regulament-cadru_privind_organizarea_%C8%99i_desf%C4%83%C8%99urarea_%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%AEntului_superior_la_distan%C8%9B%C4%83.pdf
http://usem.md/uploads/files/Cadrul_Legal/Cadrul_Legal_National/16_Regulament-cadru_privind_organizarea_%C5%9Fi_func%C5%A3ionarea_organelor_de_conducere_ale_institu%C5%A3iilor_de_invat_superior_din_Republica_Moldova.pdf
http://usem.md/uploads/files/Cadrul_Legal/Cadrul_Legal_National/16_Regulament-cadru_privind_organizarea_%C5%9Fi_func%C5%A3ionarea_organelor_de_conducere_ale_institu%C5%A3iilor_de_invat_superior_din_Republica_Moldova.pdf
http://usem.md/uploads/files/Cadrul_Legal/Cadrul_Legal_National/17_Regulament-cadru_privind_stagiile_de_practic%C4%83_%C3%AEn_%C3%AEnv%C4%83%C5%A3%C4%83m%C3%AEntul_superior.pdf
http://usem.md/uploads/files/Cadrul_Legal/Cadrul_Legal_National/21_Regulamentul_cu_privire_la_organizarea_ciclului_II_%E2%80%93_studii_superioare_de_master.pdf
http://usem.md/uploads/files/Cadrul_Legal/Cadrul_Legal_National/21_Regulamentul_cu_privire_la_organizarea_ciclului_II_%E2%80%93_studii_superioare_de_master.pdf
http://usem.md/uploads/files/Cadrul_Legal/Cadrul_Legal_National/22_Regulamentul_privind_organizarea_studiilor_superioare_de_doctorat,_ciclul_III.pdf
http://usem.md/uploads/files/Cadrul_Legal/Cadrul_Legal_National/23_Regulamentul_de_organizare_a_studiilor_%C3%AEn_%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%AEntul_superior_%C3%AEn_baza_Sistemului_Na%C8%9Bional_de_Credite_de_Studiu.pdf
http://usem.md/uploads/files/Cadrul_Legal/Cadrul_Legal_National/23_Regulamentul_de_organizare_a_studiilor_%C3%AEn_%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%AEntul_superior_%C3%AEn_baza_Sistemului_Na%C8%9Bional_de_Credite_de_Studiu.pdf
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3. Facultatea de Jurnalism şi Științe ale Comunicării, 

4. Facultatea de Limbi Moderne, 

5. Facultatea de Științe Politice și Relații Internaționale, 

6. Facultatea de Psihologie și Asistență Socială 

 

La facultăţile susnumite universitatea pregăteşte specialişti de înaltă calificare, 

specialişti cu studii superioare de licenţă şi specialişti cu studii superioare de master. 

Procesul Bologna, care a demarat în anul 1999, urmăreşte armonizarea 

sistemului de învăţământ superior pentru a realiza până în anul 2010 un Spaţiu 

European al învăţământului superior unde diplomele sunt recunoscute unanim, iar 

învăţământul este centrat pe student şi cursurile sunt definite printr-un sistem de 

credite, care facilitează mobilitatea studenţilor între instituţii, studenţii fiind parteneri 

în luarea tuturor deciziilor la orice nivel. 

Pentru realizarea acestor direcţii s-a revăzut durata studiilor care a devenit 3 ani 

pentru majoritatea specialităţilor cu acumularea a 180 de credite, cu excepţia  studiilor 

la facultatea de drept, unde termenul de studii este de 4 ani cu un număr de 240 

credite. Conform procesului de la Bologna admiterea în anul 2015-2016 s-a efectuat 

în baza diplomei de bacalaureat, de asemenea în universitate au fost înmatriculate 

persoane care deţin diplome de studii superioare şi persoane cu studii superioare de 

scurtă durată.  

 

 

http://www.usem.md/


Universitatea de Studii Europene din Moldova 

Raportul de activitate pentru anul de studii 2014-2015 
8 

 

www.usem.md 

2. Structura instituţiei de învăţămînt superior 

 

 Structuri de conducere și administrative; 

 Componența Consiliului de dezvoltare strategică instituțională; 

 Facultăţi/departamente/catedre (listă structurată ierarhic); 

 Centre/laboratoare de cercetare; 

 Alte subdiviziuni structurale. 

 

Sub aspect organiziţional universitatea este condusă de către rector care a fost 

ales la şedinţa senatului. Activitatea pe domenii este dirijată de către prorectori, iar 

secţia studii este cea care organizează procesul de învăţământ în conformitate cu 

Codul educaţiei al Republicii Moldova, regulamentelor şi ordinilor Ministerului 

Educaţiei al Republicii Moldova, hotărârilor senatului şi altor acte prevăzute de 

legislaţie. În practică, programul de învăţământ se implimentează prin decanatele 

universităţii, conduse de către decani. Senatul universităţii este organul colegial care 

este prezidat de către rector. Programul de activitate al Senatului este elaborat de către 

secretarul ştiinţific. 

Prezentăm lista nominală a personalului de conducere a universităţii. 

 

№ 
Numele, 

prenumele 

Funcţia 

deținută 

Studii  

de bază 

Titlul  

didactic 

Titlul 

ştiinţific 

1. 

SEDLEŢCHI 

Iurie  

Rector Universitatea de Stat 

din Moldova, 1977, 

Drept 

profesor 

universitar 

Doctor  

în drept 

2. 

AIRAPETEAN 

Artur 

Prorector pentru 

activitatea didactică 

Universitatea de Stat 

din Moldova, 2001, 

Drept 

Conferenţiar 

universitar 

Doctor  

în drept 

3. 
ŢURCAN 

Aurica 

Prorector pentru 

activitatea ştiinţifică 

Institutul Agricol, 1987, 

Economie 

Conferenţiar 

universitar 

Doctor în 

economie 

4. 

URSU  

Nicolae  

Prorector pentru 

activitatea educativă 

Institutul din Haricov, 

Ucraina, 1976, Drept 

Conferenţiar 

universitar 

interimar 

Doctor în 

economie 

5. 

CHEPTINE 

Andrei 

Prorector pentru 

activitatea de 

elaborare şi 

coordonare a 

proiectelor 

Institutul Politehnic din 

Chisinau, 1972, 

Tehnologie 

Lector  

superior 

Doctor  

în ştiinţe 

tehnice 

6. 

BURIAN 

Alexandru 

Prorector pentru 

relaţii internaţionale 

UPP „PLumumba” 

Moscova, Drept şi 

Economie 

Profesor 

universitar 

Doctor 

habilitat  

în drept 
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7. 

CERBA  

Valeriu 

Prorector pentru 

organizarea studiilor 

cetăţenilor străini 

Universitatea 

Pedagogică de Stat ,,Ion 

Creangă” 1988, Drept 

Conferenţiar 

universitar 

interimar 

Doctor 

în drept 

8. 

AIRAPETEAN 

Artur 

Decan Facultatea de 

Drept 

Universitatea de Stat 

din Moldova, 2001, 

Drept 

Conferenţiar 

universitar 

Doctor 

în drept 

9. 

ŞARGU  

Lilia 

Decan Facultatea de 

Științe Economice 

Universitatea 

Cooperatist Comercială 

din Moldova, 1998, 

Marketing 

Lector 

superior 

Doctor în 

economie 

10. 

BAHNEANU 

Vitalina 

Decan Facultatea 

Limbi Moderne 

Universitatea de Stat 

din Moldova, 

,,V.I.Lenin”, 1985, 

Limbi străine 

Conferenţiar 

universitar 

Doctor în 

filologie 

11. 

CHINDÎBALIUC 

Oleana 

Facultatea de Științe 

Politice și Relații 

Internaționale 

Institutul de Stat de 

Relații Internaționale 

din Moldova, 2007, 

Relații internaționale 

Conferenţiar 

universitar 

interimar 

Doctor  

în științe 

politice 

12. 

DRAGOMIR 

Vasile 

Şef al Direcţiei 

Generale 

Administrare şi 

Secretariat 

Universitatea de Stat 

din Moldova, 1980, 

Drept 

- Magistru 

în drept 

13. 

OISTRIC  

Ion 

Şef al Direcţiei 

Economico-

financiară și 

Evidență Contabilă 

Universitatea de Studii 

Europene din Moldova, 

2010, Drept 

Lector 

universitar 

Master  

în ştiinţe 

economice 

14. 

IONIŢĂ  

Diana 

Secretar ştiinţific Universitatea de Stat 

din Moldova, 1997, 

Drept 

Conferenţiar 

universitar 

interimar 

Doctor  

în drept 
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3. Programe realizate (cantitativ şi calitativ) și formele de organizare 

 

 Ciclul I, studii superioare de licenţă (listă conform Nomenclatorului 

domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor); 

 Ciclul II, studii superioare de masterat (indicarea tipului programului, 

denumirii programului, nr. de credite şi domeniului general de studii în care 

se încadrează); 

 Ciclul III, studii de doctorat (indicarea denumirii școlii docatorale, a 

programului și conducătorului de doctorat, nr. de credite și domeniul 

științific de studii în care se încadrează, nr. conducători doctorat; nr. 

studenți-doctoranzi; nr. teze susținute); 

 Studii de postdoctorat (lista conform Nomenclatorului specialităților 

științifice); 

 Formare profesională continuă (indicarea denumirii programului, nr. de ore, 

forma de certificare, nr. persoanelor instruite); 

 Alte tipuri de programe. 

 

Pentru ca procesul de studii să decurgă, în baza cerinţelor înaintate, 

universitatea şi-a revăzut planurile de studii. Conform noilor planuri aprobate de către 

Senatul Universităţii şi Ministerul Educaţiei au fost excluse disciplinele care erau 

evaluate cu colocvii, iar cele care s-au menţinut au fost înlocuite cu examen. Aceasta 

s-a făcut pentru motivul că colocviile nu se cuantifică cu credite. Durata săptămînii de 

studii s-a stabilit 5 zile cu un număr de 25-30 ore de contact direct. 

Planul de învăţămînt include setul de discipline obligatorii, opţionale şi la liberă 

alegere, procentul lor de repartizare corespunde cerinţelor Planului-cadru. Aşa cum 

sunt cerinţele procesului de învăţămînt proBologna stagiile de practică prevăzute în 

planul de învăţămînt sunt creditate distinct cu 10 credite. 

Examenul de licenţă care include 2 probe şi teza de licenţă de asemenea este 

creditat. Probele propuse pentru examenul de licenţă au fost aprobate prin hotărîrea 

senatului, respectîndu-se în aşa mod principiul autonomiei universitare. Constituirea 

comisiilor de licenţă s-a efectuat şi se va efectua în corespundere cu cerinţele 

înaintate. 

Referitor la pregătirea specialiştilor cu studii superioare la masterat, reținem, că 

universitatea de asemenea s-a încadrat în cerinţele impuse privind avizul favorabil 

pentru pregătire şi asupra programelor de studii. Studiile de masterat sunt 
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implementate la toate facultăţile. Durata studiilor la masterat la facultatea de drept 

este de 1,5 ani cu acumularea a 90 de credite şi de 2 ani cu acumularea a 120 credirte, 

la celelalte facultăţi durata este de 2 ani cu acumularea a 120 de credite. 

Punctînd a doua direcţie referitoare la studierea disciplinelor recunoscute în 

spaţiul proBolognia, atunci putem spune că şi aici universitatea şi-a realizat sarcina, 

avînd discipline ca, drept european al contractelor, drept intemaţional privat, drept 

comunitar, drept penal intemaţional, dreptul internaţional privat al afacerilor, ocrotirea 

proprietăţii intelectuale şi altele, care au fost incluse în planurile de învăţămînt 

conform solicitărilor Ministerului Educaţiei, reieşind din cerinţele impuse de practica 

naţională şi intemaţională. 

Planul de învăţământ preBologna a avut ca punct de reper Regulamentul de 

organizare şi desfăşurare a procesului didactic în instituţiile de învăţământ superuor 

universitar din Republica Moldova aprobat prin Hotărâtea Minieterului Educaţiei 

Tineretului şi Sportului nr. 1.3.1. din 31 martie 1997. Planul de învăţământ pro 

Bologna a fost întocmit în baza Planului - cadru provizoriu pentru ciclul 1 (studii 

superioare de licenţă), elaborat în temeiul modicărilor şi completărilor Legii 

învăţământului nr. 547- XIII din 21 iulie 1995, operate prin Legea nr. 71- XVI din 05 

mai 2005 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului, privind organizarea 

învăţământului superior pe cicluri. Planul de învăţământ elaborat de către 

Universitatea de Studii Europene din Moldova corespunde prevederilor Codului 

educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17.07.2014 și cerinţelor Planului - cadru, 

aprobat prin Hotărîrea Colegiului Ministerului Educației nr. 4.1 din 22 octombrie 

2015 și Ordinului Ministrului Educației nr. 1045 din 29 octombrie 2015, fapt 

demonstrat prin aprobarea sa de către Senatul universităţii și Ministerul Educaţiei. 

Calendarul universitar este divizat în două simestre egale a câte 15 săptămâni 

fiecare, sesiune de iarnă de două săptămâni şi sesiune de vară de 4 săptămâni cu 

vacanţă de iarnă de 3 săptîmăni şi vacanţă de vară de 10 săptămăni. Planul este 

structurat în aşa fel ca pe parculsul anului studentul să acumuleze 60 de credite (câte 

30 de credite pentru fiecare simestru). Stagiile de practică se calculează cu credite 

separat, la fel, se procedează şi cu examenul de licenţă. În planul de învăţământ sunt 

prevăzute discipline obligatorii, codificate cu litera „O”, disciplini opţionale, cod „A” 

şi disciplini la libera alegere, cod „L”. După funcţia disciplinilor în formarea 

specialistului acestea au fost divizate în următoarele componente: 

- componenta fundamentală (cod F); 

- componenta de formare a abilităţilor şi competenţelor generale (cod G); 
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- componenţa de orientare socio- umanistică (cod U); 

- componenţa de orientare spre specializare (cod S). 

Ponderea componentelor în planul de învăţământ corespunde Anexei nr. 1 din 

Planul - cadru. Planul de învăţământ referitor la frecvenţa redusă corespunde 

cerinţelor Planului - cadru. 

Aderarea ţării noastre la Procesul de la Bologna a fost un lucru absolut necesar 

şi firesc, deorece prin situaţia noastră geografică nu putem fi în afara Europei şi în 

afara cerinţelor ce se impun. Conform Procesul de la Bologna sistemul de învăţământ 

se situază pe trei trepte, una din ele fiind studiile de masterar, în urma cărora 

persoanele posesoare a diplomelor de studii superioare de licenţă pot şă-şi 

perfecţioneze cunoştinţele prin studierea a unor dicsipline, dăndu- le posibilitate să se 

specializeze intr-un anumit domeniu. S - au prevăzut, studii de masterat de cercetare 

şi studii de masterat profesional.  

În temeiul Regulamentului cu privire la organizarea studiilor superioare de 

masteraz, ciclul II, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1455 din 24 decembrie 

2007, cap. II, pc.9, în baza rezultatelor examinării dosarului de evaluare internă a 

capacităţii instituţionale pentru organizarea studiilor de masterat, s-a emis Ordinul Nr. 

850 din 29 noiembrie 2010 şi anume: autorizarea Universităţii de Studii Europene din 

Moldova pentru realizarea pregătirii la programe de masterat/specializări după cum 

urmează:  

1. Masterat de cercetare. 

1.1. Drept penal  

1.2. Drept economic 

1.3. Drept constituţional şi administrativ 

1.4. Drept internaţional 

1.5. Economie şi administrarea afacerilor 

1.6. Administrarea financiar-bancară 

1.7. Turism și servicii hoteliere 

1.8. Comunicare şi relaţii publice 

1.9. Cross media și jurnalism de calitate 

1.10. Traducere specializată şi Tehnica documentării terminologice  

2. Masterat de profesionalizare. 

2.1. Drept penal  

2.2. Drept economic 

2.3. Drept constituţional şi administrativ 
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2.4. Drept internaţional 

2.5. Economie şi administrarea afacerilor 

2.6. Administrarea financiar-bancară 

2.7. Turism și servicii hoteliere 

2.8. Comunicare şi relaţii publice 

2.9. Cross media și jurnalism de calitate 

2.10. Limbi moderne și ghidare turistică 

2.11. Psihologia educației 

2.12. Psihologia clinică 

2.13. Psihologia muncii și orgazațională 

2.14. Studii diplomatice 

2.15. Analiza politică 

2.16. Resurse umane și politici de personal 

 

Programul de învăţământ este struicturat pe semestre, care sunt aceleaşi ca şi 

pentru studenţii cu vacanţă de iarnă şi cu vacanţă de vară în aceeaşi termeni. Pentru 

masteranzii înmatriculaţi la specialitatea „drept”, fără deosebire de specializări şi mod 

de studii, termenul de studii este de un an şi jumătate cu acumularea a 90 de credite, 

iar pentru masteranzii înmatriculaţi la celelalte specialităţi, temenul de studii este de 

doi ani, cu acumularea 120 de credite. Pentru fiecare simestru sunt prevăzute 

discipline de studiu în aşa fel ca masterandul să acumuleze 30 de credite. La sfârşit de 

simestru masteranzii sunt evaluaţi prin examen. Masteranzii, care nu sunt încadrati in 

câmpul muncii, conform specialităţii, sunt supuşi unei verificări practice, prezentând 

de la locul unde şi-au petrecut practica, caracteristica respectivă. Practica de asemenea 

se evaluează cu credite.Ultimul simestru este acordat masterandului pentru  pregătirea 

tezei de master şi acest simestru este cuantificat cu 30 de credite.  

Procesul de studii derulează confor planurilor de învăţământ aprobate de către 

senatul universităţii şi autorizate de către Ministerul Educaţie al Republicii Moldova. 

Organizarea studiilor superioare de masterat, ciclul II, este reglementată de către 

Regulamentul cu privire la organizarea studiilor superioare de masterat, aprobat prin 

Hotărârea Senatului din 28.09.2015, proces verbal nr. 1, care a fost elaborat în 

conformitate cu Codul educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17.07.2014 şi 

Regulamentul cu privire la organizarea ciclului II - studii superioare de masterat, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 464 din 28.07.2015. 
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4. Sistemul de management intern de asigurare a calităţii 

 

 Structuri responsabile; 

 Proceduri/mecanisme noi implementate/testate la nivel instituţional; 

 Exemple/date statistice/indicatori de creştere a calităţii. 

 

Calitatea învăţământului superior este fundamentul formării Spaţiului European 

al Învăţământului Superior. 

Referîndu-ne la pregătirea specialiştilor de calitate, putem comunica că 

rectoratul universităţii acestei cerinţe îi acordă o atenţie deosebită. Prin dispoziţia 

rectorului s-a dispus asistarea reciprocă a profesorilor la ore pentru un schimb de 

experienţă şi pentru ridicarea calităţii procesului de studiu. Calitatea studiilor depinde 

nu numai de măsuri indicatorii ci şi de atitudinea fiecărui cadru didactic faţă de 

pregătirea şi predarea lecţiilor.  

Asigurarea calităţii în instituţie se axează pe:  

- definirea responsabilităţii fiecărui cadru didactic, student, masterand; 

- evaluarea programelor de învăţământ; 

- elaborarea unui sistem de calificare a studenţilor, masteranzilor în termeni 

de abilităţi, conform rezultatelor procesului de învăţare, competenţelor şi 

profilelor. 

Sistemul de management al calităţii, componentă de bază a strategiei de 

dezvoltare a Universităţii de Studii Europene din Moldova, presupune o structură 

organizatorică şi logistică, menită să asigure monitorizarea, evaluarea, intervenţia 

corectiv-preventivă şi îmbunătăţire continuă a calităţii. Pentru atingerea acestor 

obiective în USEM s-au desfăşurat următoarele activităţi: 

 

I. În domeniul procesului de învăţământ: 

a) definirea unui domeniu coerent de pregătire pentru fiecare program de studiu 

la fiecare facultate şi armonizarea acestor domenii; 

b) identificarea oportunităţii programelor de studii şi adaptarea lor la ofertele 

educaţionale; 

c) identificarea cerinţelor mediului socio- economic privind competenţele 

absolvenţilor fiecărui program de studii şi corelarea acestora cu cerinţele 

învăţământului superior; 
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d) identificarea şi aplicarea celor mai eficiente metode de control şi de 

îmbunătăţire continuă a calităţii procesului de învăţământ; 

e) întroducerea unor elemente de feed-back de la studenţi, absolbenţi şi 

angajatori privind structura şi calitatea seviciilor sducaţionale şi perfectarea 

permanentă a acestora. 

 

II. În domeniul cercetării ştiinţifice. 

a) stabilirea unor criterii şi proceduri de evaluare a rezultatelor cercetării 

ştiinţifice, care să motiveze performanţa în acest domeniu; 

b) identificarea unor direcţii strategice de dezvoltare a cercetării ştiinţifice, 

organizarea şi atestarea unui centru de cercetare în scopul dezvoltării capacităţii 

USEM de a colabora în programe naţionale şi internaţionale; 

c) antrenarea în această activitate a tutoror cadrelor didactice, studenţilor, 

masteranzilor, si după caz, a doctoranzilor la nivelul capacităţilor maxime de creaţie 

ştiinţifică. 

 

III. În domeniul organizatoric (managerial). 

a) folosirea tuturor resurselor umane şi materiale necesare funcţionării eficiente 

a sistemelor de management al calităţii; 

b) identificarea şi crearea unor structuri organizatorice optime, nebirocratice, 

flexibile, cu responsabilitate şi autoritate la toate nivelurile; 

c) definirea clară a standardelor de performanţă, crearea unui climat care să 

încurajeze responsabilitatea şi iniţiativa, evaluarea peridică a contribuţiilor 

individuale, promovarea instruirii şi perfecţionării continue a resurselor umane. 

Procedurile pentru calitate se aplică tutur activităţilor desfăţurate în cadrul 

universităţii şi anume: administrare academică, conducerea de către Senat şi celelate 

structuri instituţionale, admitere, activitate didactică, cercetare ştiinţifică, relaţii 

interuniversitare, relaţii internaţionale, relaţii cu societate: 

 administrare academică se realizează pe baza programului strategic de 

dezvoltare a universităţii şi a planurilor de învăţământ aprobate de către Senat şi 

Minister; 

 Senatul şi comisiile de specialitate în interesul învăţământului elaborează 

norme şi metodologii pentru calitate, adaptate la toate activităţile desfăşurate; 
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 admiterea s- a desfăşurat conform principiilor de calitate, relevanţă, 

accesibilitate, transparenţă, competivitate, informare publică, adaptabiliotate la 

fiecare program de studii; 

 activitatea didactică s- a desfăşurat conform normelor de calitate, avăndu- se în 

vedere următoarele componente: programe de studii monotorizate; strategii de 

predare, învăţare şi evaluare modernă, fiabile şi echitabile, autoevaluări ale 

cadrelor didactice, evaluări colegiale, evaluări ale cadrelor didactice de către 

studenţi, avănd ca scop perfecţionarea continuă a procesului instructiv- 

didactic; 

 activitatea de cercetare ştiinţifică este coordonată de Consiliul pentru cercetare 

ştiinţifică şi se urmăreşte respectarea principiilor de calitate prin: resurse 

umane; relevanţa tematicilor de cercetare ştiinţifică, respectarea Codului etic; 

întărirea caracterului interdisciplinar şi contractual al activităţii de cercetare 

ştiinţifică, recunoaşterii naţionale şi internaţionale a nivelului ştiinţific al 

lucrărilor elaborate; 

 relaţiile interuniversitare, relaţiile internaţionale şi relaţiile cu societatea 

funcţionează pe bază contractuală, prin stabilirea de partenariate de a căror 

eficientă şi derulare calitativă depinde imaginea universităţii. 

 

Universitatea are o politică de asigurare şi îmbunătăţire continuă a calităţii. 

Unul din obiectivele prioritare ale activităților manageriale îl reprezintă creșterea 

calității procesului didactic. Universitatea are o politică de asigurare şi îmbunătăţire 

continuă a calităţii racordate la cerinţele naţionale şi europene în domeniu. 

Activitatea de asigurare a calității este statuată la nivelul USEM prin 

Regulamentul privind asigurarea calității în USEM. În același timp, în USEM există 

Comisia de Management al Calității care funcționează pe baza unui regulament 

propriu. 

În cadrul Regulamentului privind asigurarea calității în USEM sunt prezentate 

procedurile specifice ale sistemului de management al calităţii. 

La nivel de universitate a fost definită politica de asigurare a calității în vederea 

creșterii vizibilității și prestigiului universității la nivel național și internațional. 

Conform art. 4 din Regulamentul privind asigurarea calității în USEM, 

asigurarea calității se referă atât la domeniul didactic cât și la domeniul cercetării 

științifice. În plus, sunt definite obiectivele de creștere a calității în domeniul 

organizatori/managerial. 
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Rectorul Universității este direct responsabil pentru managementul calității. 

Senatul USEM numește comisia pentru evaluare internă și asigurare a calității. 

În vederea îmbunătățirii activității de asigurare a calității, un grup format din 

membrii ai conducerii universități (rector, prorector și decani) au participat, în anul 

2009 (17-22 iunie), la a Șasea Conferință Internațională de Asigurare a Calității, 

Evaluarea și Managementul Studiilor Superioare care a avut loc la Galați, România. 
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5. Informaţii despre studenţi 

 

 Contingentul de studenţi (conform Anexelor nr. 1, 2); 

 Dinamica contingentului de studenţi (conform Anexei nr. 3) 

 Evaluarea studenţilor (conform Anexelor nr. 4, 5); 

 Evidenţa studenţilor orfani (conform Anexei nr. 6); 

 Evidenţa studenţilor din raioanele de EST (conform Anexei nr. 7); 

 Asigurarea studenţilor cu cămin (conform Anexei nr. 8); 

 Organe de autoguvernanță studenţească; 

 Activităţi extracurriculare. 

 

În cadrul universităţii activează Senatul şi Comitetul studenţesc, organe de 

autoguvernare. La şedinţele acestor organe studenţeşti se discută probleme referitor  la 

organizarea activităţii didactice. Cît şi chestiuni legate de odihna studenţilor şi 

respectarea disciplinii studenţeşti. 

În plan instituţional interesele studenţilor sunt promovate către studenţii 

membri a consiliilor facultăţilor şi Senatul Universităţii. 

Pe parcursul anului de învăţămînt, organele de autoguvernare studenţească au 

organizat măsuri culturale şi sportive. Studenţii universităţii sunt activi participanţi la 

conferinţele studenţeşti organizate în cadrul instituţiei cît şi la conferinţele 

interuniversitare, avînd profesori-conducători cu experienţă. 

Studenții sunt membrii ai Senatului și ai Consiliului Facultății, conform cotei 

de participare prevăzută de legislația în vigoare. 

În anul de învățământ 2013-2014 în USEM s-a decis, prin Hotărâre a Senatului, 

înființarea unui Birou de Consiliere a studenţilor privind formarea carierei. Scopul 

principal al acestui Birou este acela de a defini strategii și mecanisme prin care 

studenții să se poată orienta spre diferite ramuri de activitate din diferite domenii, în 

funți de aptitudinile pe care le au și de rezultatele obținute în anii de studiu 

(Regulamentul de organizare şi funcţionare a Biroului de Consiliere a studenţilor 

privind formarea carierei, aprobat prin Hotărârea Sentului USEM din 24.02.2014, 

proces verbal nr. 3). 
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6. Informaţii privind personalul didactic și de conducere 

 

 Contingentul cadrelor didactice (conform Anexei nr. 9); 

 Personal de conducere (rector, prorectori, decani etc.); 

 Personal auxiliar. 

 

Economia modernă, competitivă, bazată pe cunoaştere are nevoie de 

valorificarea potenţialului uman, oferit de învăţământul superior şi de cercetare, 

aceasta fiind tendinţa mondială. Odată cu semnarea de către Republica Moldova a 

Procesului de la Bologna, mai 2005, Universitatea de Studii Europene din Moldova 

şi-a dorit perfectarea calităţii procesului de studii şi această activitate să devină una 

din cărţile ei de vizită. Pentru aceasta, Directia generala de administrare si secretariat 

şi-a pus ca scop angajarea specialiştilor de înaltă calificarea care ar putea face faţă 

cerinţelor prevăzute pentru o astfel de activitate.  

Angajarea cadrelor didactice se realizează conform prevederilor Codului 

muncii nr. 154-XV din 28.03.2003, Codului educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 

din 17.07.2014, Statutului cadrelor didactice și Regulamentelor interne USEM. 

Este de menționat, că cadrele didactice sunt angajate în număr suficient pentru 

realizarea Programelor de studii. 

Din datele stipulate în Anexa nr. 9 reiese, că corpul didactic este constituit, în 

fond, din cadre cu funcţia de bază în instituţia respectivă de învăţământ şi sunt 

angajate, de regulă pe o normă didactică, deţinând funcţia de bază doar în 

Universitatea de Studii Europene din Moldova. În cadrul USEM personalul didactic 

nu poate acoperi anual mai mult decât 1,5 normă didactică şi 250 ore /plată cu ora, 

indiferent că este angajat la una sau mai multe instituţii de învăţământ. 

Colectivul de cadre didactice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova 

este format dintr-un grup de reputaţi jurişti, ajunşi la deplina maturitate profesională şi 

ştiinţifică, cărora li se adaugă un grup de tineri universitari, selectaţi şi recrutaţi din 

rândurile şefilor de promoţii şi studenţilor cu rezultate foarte bune, după finisarea 

ciclului II și obținerii certificatului prin care se confirmă absolvirea modulului psiho-

pedagogic în volum de 30 credite. În calitate de cadre didactice asociate sunt atrase 

personalităţi notorii din rândurile specialiştilor jurişti din toate domeniile 

jurisprudenţei din Republica Moldova şi de peste hotare. 

Personalul didactic al Universităţii de Studii Europene din Moldova cu locul de 

muncă de bază au urmat cursurile specifice de formare psiho-pedagogice, conform 
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Ordinului Ministerului Educației nr. 199 din 04 aprilie 2011 „Cu privire la realizarea 

modulului psiho-pedagogic”. 

Din conținutul dosarului personal reiese, că pregătirea profesională a cadrelor 

didactice le permite realizarea Programului de studii respectiv, iar calitatea şi 

competenţa fiecărui cadru didactic este la un nivel adecvat instituţiei superioare de 

învăţământ.  

Universitatea asigură menţinerea şi dezvoltarea competenţelor cadrelor 

didactice prin organizarea continuității studiilor în cadrul ciclului III – studii 

superioare de doctorat cu dreptul de a obține în cadrul ciclului II sau după finisarea 

ciclului II modulului psiho-padagogic în volum de 30 credite de studiu pentru cadrele 

didactice din învățământul superior. 

Menţinerea şi dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice are loc inclusiv prin 

organizarea diferitor manifestări științifice atât naționale, cât și internaționale cu 

implicarea activă a cadrelor didactice în organizarea și participarea la acestea. 

Din analiza detaliată a orarului de state la Programelor de studii realizate la 

USEM este de reținut, că personalul didactic a Universităţii de Studii Europene din 

Moldova nu desfăşoară mai mult decât 1.5 normă didactică indiferent dacă este 

angajat în una sau mai multe instituţii de învăţământ. 

Calitatea şi competenţa fiecărui cadru didactic este la un nivel adecvat, 

corespunde regulamentelor de ocupare a funcțiilor didactice și legislaţiei în vigoare. 

Universitatea de Studii Europene din Moldova, asigură menţinerea şi 

dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice şi echilibrul de vârste, ceea ce este 

prezentat în Tabelul nr. 1. 

 

Tabelul nr. 1. – Situația sintetică a cadrelor didactice - titulari cu norma de bază 

Nr. 

crt. 
Grad didactic Total 

Vârsta (ani) 

< 35 35-44 45-54 55-64 >65 

1 
Profesor 

universitar 
6 - 1 - 2 3 

2 
Conferenţiar 

universitar 
32 3 5 6 10 8 

3 Lector superior 26 6 7 5 9 - 

4 
Lector 

universitar 
29 16 8 4 1 - 

5 Lector asistent 1 1 - - - - 

Total 94 26 21 15 22 11 
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Lista nominală a personalului profesoral-didactic ale Universităţii de Studii 

Europene din Moldova este prezentat în Tabelul nr. 2. 

 

Tabelul nr. 2. –Lista nominală a personalului profesoral-didactic ale Universităţii de 

Studii Europene din Moldova 

 

Nr. 

crt 

Numele, 

prenumele 

cadrului 

(repartizare pe 

catedre, 

subdiviziuni) 

Data, Anul 

naşterii 

Funcţia 

conform 

statelor 

Condiţi

a 

încadră

rii 

Studiile, 

instituţia, 

anul 

absolvirii, 

specialita

tea conf. 

diplomei 

Gradul / titlul  

ştiinţific 

(didactic) 

onorific, premii, 

distincţii 

Disciplina pe 

care o predă 

Vechimea în muncă Locul de 

muncă de 

bază 

 

Tel. de 

contact 

totală 
pedago

gică 

La discipl. 

predată 

 

FACULTATEA DREPT 

 

CATEDRA „DREPT PUBLIC” 

 

1 AIRAPETEAN 

Artur – catedra 

Ştiinţe Penale 

01.05.1979 Decan Int. al 

Facultăţii de 

Drept, 

conf.univ.  

În state USM, 

2001, 

Drept 

Doctor în drept, 

conf.univ.  

Drept penal 

Avocatura 

18 ani 8 ani 8 ani USEM 

2006 

509-135 

079440970 

2 MARIŢ  

Alexandru -  

catedra Ştiinţe 

Penale  

30.10.1976 Şeful 

Catedrei, 

profesor 

univ.int., 

În state Universitat

ea din 

Cluj-

Napoca, 

1999, 

Drept 

Doctor în drept 

Prof.univ.int., 

Drept penal 16 ani 16 ani 16 ani USEM 

2006 

509-135 

079468824 

3 

 

URSU Nicolae - 

catedra Ştiinţe 

Penale 

09.10.1948 Prorector,  

conf.univ.int. 

În state Universitat

ea din 

Haricov, 

Ucraina, 

1976, 

Drept 

Doctor în drept, 

conf.univ.int. 

Drept procesual 

penal 

Procuratura 

47 ani 11 ani 11 ani USEM 

2003 

509-135 

069138343 

4 LICHII  Boris - 

catedra Ştiinţe 

Penale 

15.03.1960 Lector 

superior  

În state USM, 

1991 

Doctor în drept Drept penal  31 ani 13 ani 13 ani USEM 

2005 

509-135 

5 FLOREA 

Evgheni - 

catedra Ştiinţe 

Penale 

24.06.1975 conf.univ., În state USM, 

1997, 

Drept 

Doctor în drept Criminologia 17 ani 17 ani  17 ani USEM 

2004 

509-135 

079533034 

6 IONIŢĂ  Diana 

- catedra Ştiinţe 

Penale 

19.09.1975 conf.univ.int. În state USM, 

1997, 

Drept 

Doctor în drept 

conf.univ.int. 

Drept procesual 

penal, Drept 

penal (specială) 

20 ani 6 ani 6 ani USEM 

2008 

509-135 

069031631  

7 OSTROVARI 

Petru - catedra 

Ştiinţe Penale 

02.09.1949 conf. 

universitar 

În state USMedici

nă 

,,Testimiţe

anu” 

dr. în medicină Medicina 

legala, 

Psihiatria 

judiciara 

36 ani 36 ani 36 ani USEM 

2008 

509-135 

58-52-61 

069369761 

8 PRODAN 

Svetlana - 

catedra Ştiinţe 

Penale 

02.11.1966 Lector 

superior 

În state USM, 

1999, 

Drept 

Doctor în drept Calificarea 

infracţiunilor 

29 ani 4 ani 4 ani USEM 

2010 

509-135 

069246776 

9 CRASULEA 

Serghei - catedra 

Ştiinţe Penale 

14.05.1954 Lector 

superior 

În state Şcoala 

superioară 

a MAI 

USSR, 

or.Kiev, 

1984 

Doctor în drept Drept penal 42 ani 7 ani 7 ani USEM 

509-135 

069111137  

10 UNTILĂ 

Veaceslav- 

catedra Ştiinţe 

Penale 

15.06.1956 conf.univ., În state USM, 

1998, 

Drept 

Doctor în drept Drept penal 30 ani 11 ani 11 ani USEM 

509-135 

069655555 

11 ZBANCĂ 

Tatiana - 

catedra Ştiinţe 

Penale 

05.05.1978 Lector 

universitar 

În state ADM, 

2003, 

Drept 

Master în drept Drept procesual 

penal 

22 ani 16 ani 16  

ani 

USEM 

2006 

509-135 

069900177 

12 BADIA Adrian 

- catedra Ştiinţe 

Penale 

13.02.1980 Lector 

universitar 

În state USEM, 

2004, 

Drept 

Master în drept Criminalistica  11 ani 8 ani 8 ani USEM 

2006 

509-135 

079771135 
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13 FILIPOV 

Aliona - catedra 

Ştiinţe Penale 

07.08.1979 Asistenta 

catedrei,  

Lector 

universitar 

În state 

Cumul 

intern 

ADM, 

2004, 

Drept 

Master în drept Etica  judiciară/ 

Retorica 

14 ani 2 ani 2 ani USEM 

509-135 

069030422 

14 NISTOR Mihai 

- catedra Ştiinţe 

Penale 

18.01.1975 Lector 

universitar 

În state USM, 

1998, 

Drept 

Licenţiat în 

drept 

Drept procesual 

penal, organele 

de ocrotire a 

normelor de 

drept 

10 ani 10 ani 10 ani USEM 

2002 

509-135 

069740707 

15 CEBAN Vasile - 

catedra Ştiinţe 

Penale 

13.01.1971 Lector 

universitar 

În state USM, 

1996, 

Drept 

Licenţiat în 

drept 

Dr.Exec.Penal, 

Dr.Penal 

(generală) 

13 ani 9 ani 9 ani USEM 

2005 

509-135 

069152658 

16 DONCIU 

Anatolie – 

catedra Drept 

Public 

05.07.1957 Conferenţiar 

universitar 

Cu ora Institutul 

din 

Haricov, 

Ucraina, 

1983, 

Drept 

Doctor în 

economie 

conf.univ. 

- Ordinul 

“Credinţă 

Patriei” clasa 

III – Decretul 

Presedintelui 

Republicii 

Moldova nr. 

1152 din 

04.06.2007. 

Drept procesual 

penal 

40 ani 17 ani 17 ani CNI 

509-135 

060035757 

17 PÂNTEA 

Andrei – catedra 

Drept Public 

26.02.1971 Lector 

universitar 

Cu ora USM, 

1996, 

Drept 

master în drept Procuratura  20 ani 3 ani 3 ani Procuratura 

Generala RM 

509-135 

069295971 

18 POPOV Ruslan 

– catedra Drept 

Public 

18.08.1976 Lector 

universitar 

Cu ora USUmanis

tice, 1997, 

Drept 

Doctor în drept Drept penal p.II 22 ani 3 ani 3 ani Procuratura 

Generala RM 

509-135 

069999033 

19 BURIAN 

Alexandru - 

catedra Drept 

Public 

25.01.1953 Prorector, 

Profesor 

universitar 

În state UPP”PLu

mumba” 

Moscova, 

Drept şi 

Economie 

Doctor habilitat 

în drept 

Medalia 

,,Meritul civic” 

– 29.08.1996, 

leg. Nr.01963; 

Ordinul ,,Gloria 

Muncii” – 

31.01.2008, nr. 

1496-IV, 

însemnul nr. 

0926. 

Drept 

diplomatic şi 

consular, 

dr.intern.public 

42 ani 42 ani 42 ani USEM 

2004 

 

509-182 

069185527 

20 CERBA Valeriu 

- catedra Drept 

Public 

26.10.1956 Prorector  

Lector 

superior 

În state Un.Pedago

gică de 

Stat ,,Ion 

Creangă” 

1988, 

Drept 

Doctor în drept 

Decretul 

Preşedintelui 

RM nr.313 din 

04.10.2012 

,,Ordinul Ştefan 

cel Mare” 

Dr.administrati

v 

33 ani 5 ani 5 ani USEM 

2009 

509-182 

 

21 CEBAN  

Cristina - 

catedra Drept 

Public 

08.01.1981 Conferenţiar 

cercetător 

În state USM, 

2002, 

Drept 

Doctor în drept Drept 

internaţional 

public, PIDO, 

Dr.comunitar 

european 

12 ani 

ani 

12 ani 12 ani USEM 

2006 

509-182 

069194431 

22 PÎRŢAC 

Grigore - 

catedra Drept 

Public  

07.02.1968 Conferenţiar 

universitar 

În state  Universitat

ea 

Pedagogic

ă Ion 

Creangă 

1993, 

istorie 

Doctor în ştiinţe 

politice 

IUSD, 

Politologia, 

IDR 

20 ani 6 ani 6 ani USEM 

2008 

509-182 

46-32-63 

079402854 

23 MUNTEANU 

Valeriu - catedra 

Drept Public 

18.06.1955 Lector  

universitar 

În state USM, 

1998, 

Drept 

Doctor în drept Drept 

administrativ 

35 ani 7 ani 7 ani USEM 

2007 

24 CAPCELEA 

Valeriu  - 

catedra Drept 

Public 

06.10.1952 Conferenţiar 

universitar 

În state USM,  

1974, 

Istorie 

Doctor  

habilitat în 

filosofie 

 

Istoria filosofiei 

dreptului 

40 ani 40 ani 40 ani USEM 

2013 

509-182 

069176394 

25 HARUŢA Ana - 

catedra Drept 

Public 

16.12.1983 Lector 

superior 

În state USM,2007

, Drept 

Doctor în drept Drept 

internaţional 

public 

3  ani 3 ani 3 ani USEM 

2011 

27-28-83 

068320004 

26 PANTEA Oleg - 

catedra Drept 

Public 

28.10.1980 Conferenţiar 

universitar 

int. 

În state USM, 

2002, 

Drept 

Doctor în drept TGD 10 ani 7 ani 7 ani USEM  

2010 

509-182 

068003699 
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27 BURIAN 

Cristina  - 

catedra Drept 

Public 

06.08.1983 Conferenţiar 

universitar 

int. 

În state USM,2006

, Drept 

Doctor în drept Drept 

diplomatic si 

consular 

8  ani 8 ani 8 ani USEM 

2010 

 

28 TARLEV 

Veronica – 

catedra Drept 

Public 

23.09.1969 Lector 

superior 

În state USM, 

1991, 

Drept 

Doctor în drept Drept 

internaţional 

public 

2 ani 2 ani 2 ani USEM  

2012 

509-182 

29 CANDJEA 

Petru  -  catedra 

Drept Public 

22.03.1962 Lector 

superior 

În state USM, 

1988, L. 

străine 

Doctor în 

pedagogie 

l.franceza 29 ani 7 ani  7 ani USEM 

2008 

57-19-12 

30 BALMUŞ 

Victor -  catedra 

Drept Public 

03.10.1957 Conferenţiar 

cercetător 

În state Academia 

de 

Politie,199

7, 

securitate 

publică 

Doctor habilitat 

în drept 

Dr.administrati

v 

32 ani 32 ani 32 ani USEM 

2014 

509-182 

079630075 

31 LITRA Stela - 

catedra Drept 

Public 

30.09.1981 Lector  

universitar 

În state USEM, 

2005, 

Drept 

Magistru în 

drept , 

doctorand 

Drept 

internaţional 

public, PIDO 

14 ani 8 ani 8 ani USEM 

2003 

069335356 

32 SAVCA Diana - 

catedra Drept 

Public 

10.07.1981 Lector  

universitar 

În state  USM, 

2004, 

Drept 

Magistru în 

drept, 

doctorand 

Tehnica 

legislativă; 

PTGD,  

9 ani 9 ani 9 ani USEM 

2005 

509-182 

069134827 

33 RUSU Victor - 

catedra Drept 

Public 

05.03.1967 Lector  

universitar 

În state  USM, 

2000, 

Drept 

Magistru în 

drept, 

doctorand 

Dr. constituţ., 

parlam., DCŢS 

14 ani 14 ani 14 ani USEM 

2007 

509-182 

079605001 

34 MIHALAŞ 

Victoria - 

catedra Drept 

Public 

29.04.1981 Lector  

universitar 

În state  USM, 

2003, 

Drept 

Magistru în 

drept 

Istoria 

filosofiei; 

Dr. mass-media 

 

10 ani 6 ani 6 ani USEM 

2010 

509-182 

069164029 

35 SEDLEŢCHI 

Oleg - catedra 

Drept Public 

02.01.1960 Lector  

universitar 

În state  USM, 

1996, 

Drept 

Licenţiat în 

drept 

Filosofia 

dreptului 

30  ani 30 ani 9 ani USEM 

2005 

509-141 

079109791 

36 BUJOR 

Veronica 

28.03.1976 Prodecan 

Lector 

universitar 

În state 

Cumul 

intern 

USM, 

1999, 

Drept 

Magistru în 

drept 

doctorand 

Istoria dreptului 

românesc; drept 

vamal 

16 ani 4 ani 4 ani USEM 

509-137 

069179922 

37 PASCALU  

Inna - catedra 

Drept Public 

16.09.1979 Asistenta 

catedrei 

Lector  

universitar 

În state  

 

Cumul 

intern 

ADM,  

2002, 

Drept 

Licenţiat în 

drept,  

Dr.vamal; dr. 

constituţional 

12 ani 9 ani 9 ani USEM 

2003 

509-182 

069474865 

 

CATEDRA DREPT PRIVAT 

1 BÎTCĂ Ion - 

catedra Drept 

Privat 

03.07.1975 Şef 

Int.catedra 

Lector 

superior 

În state  Universitate

a,,Lucian 

Blaga”din 

Sibiu, 1998, 

Ştiinţe 

juridice şi 

administrati

ve 

Doctor în drept Dr. civil p.g. II 

Dr.civil p.g..III 

6 ani 6 ani 6 ani USEM 

2008 

509-139 

079355502 

2 SLUTU Nicolae 

– catedra Drept 

Privat  

13.06.1953 Lector 

superior 

În state USM, 1979, 

Drept 

Doctor în drept Drept civil p.g. 

I 

Dr.proprietatii 

inteletuale  

44 ani 35 

ani 

35 ani  USEM 

2006 

509-139 

067195306 

3 ROTARU Ilie - 

catedra Drept 

Privat 

31.07.1954 Conferenţiar 

universitar 

În state UST 

Lomonosov 

din 

Moscova 

1980, Drept 

Doctor în drept Dreptul 

afacerilor; 

protectia 

dreptului 

consum. 

 

41 ani 33 

ani 

33 ani USEM 

2007 

509-139 

068009018 

4 SOSNA Boris - 

catedra Drept 

Privat 

06.01.1954 Profesor 

universitar 

interimar 

În state  USM, 1980, 

Drept  

Doctor în drept Dreptul muncii 

şi protectia 

muncii; litigii 

de muncă; 

39 ani 29 

ani 

29 ani USEM 

2002 

509-139 

079405422 

5 VIERIU 

Dumitru - 

catedra Drept 

Privat 

23.08.1949 conferenţiaru

niversitar 

În state Universitate

a Spiru 

Haret, 

1996, Drept 

Doctor în drept Dreptul muncii 48 ani 10 

ani 

10 ani USEM 

2006 

509-139 

0727327237 

0726176874 

6 VIERIU 

Eufemia - 

catedra Drept 

Privat 

24.12.1955 conferenţiaru

niversitar 

În state  Universitate

a Spiru 

Haret, 

1996, Drept 

Doctor în drept Dreptul muncii 39 ani 39 

ani 

11  

ani 

USEM 

2006 

509-139 

0726673027 

0727717542 
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7 GURIŢANU 

Valentin - 

catedra Drept 

Privat 

12.12.1950 Lector 

superior 

În state USM, 1984, 

Drept 

Doctor în drept Drept procesual 

civil 

24 ani 8 ani 8 ani USEM 

2005 

509-139 

079922379 

8 IOVU 

(GARAGA) 

Olga - catedra 

Drept Privat 

04.12.1982 Lector 

superior 

În state USEM, 

2005, Drept 

Doctor în drept Dr. procesual 

civil; Dr. privat 

roman 

8 ani 6 ani 6 ani USEM 

2008 

509-139 

068015315 

9 CHIRIAC 

Andrei - catedra 

Drept Privat 

24.01.1966 conferenţiaru

niversitar 

În state USM,1992, 

Drept 

Doctor în drept Dr. civil p.g.I; 

Problemele 

dr.civil la etapa 

actuala 

30 ani 22 

ani 

22 ani USEM 

509-139 

079713452 

10 MARIŢ 

Marcela - 

catedra Drept 

Privat 

25.06.1 

979 

Conferenţiar 

universitar 

interimar 

În state US ,,Alecu 

Russo”Bălţi

, 2002 

Doctor în drept Dr. familiei 11 ani 11 

ani 

11 ani USEM 

2010 

509-139 

068487775 

11 OANCEA Iurie 

- catedra Drept  

Privat 

07.11.1983 Lector 

superior 

În state USM,2005, 

Drept 

Doctor în drept Dr.familiei 10 ani 2 ani 2 ani USEM 

2012 

509-139 

067111225 

12 BĂNĂRESCU 

Iulia - catedra 

Drept Privat 

29.06.1970 Lector  

Superior 

În state USM, 1996, 

Drept  

Magistru în 

drept, 

doctorand  

Drept 

succesoral; 

Notariatul 

27 ani  17 

ani  

17 ani  USEM 

2004 

509-139 

069374444 

13 CHIBAC 

Natalia – 

catedra Drept 

Privat 

08.03.1970 Lector 

superior 

În state USM, 

2001,Drept 

Magistru în 

drept, 

doctorand 

Drept locativ, 

dr. civil p.sp. 

25 ani 25 

ani 

7 ani USEM 

509-122 

069250470 

14 SAVCA 

Tamara – 

catedra Drept 

Privat 

20.05.1979 Lector 

superior 

În state USM, 2002, 

Drept 

Magistru în 

drept, 

doctorand 

Drept privat 

roman, drept 

civil p.g.I 

10 ani  5 ani 5 ani USEM 

2007 

509-139 

069150550 

15 LUPAŞCO 

VERA - catedra 

Drept Privat 

26.01.1965 Lector 

superior 

În state USM, 2004, 

Drept 

Magistru în 

drept, 

doctorand 

dr. civil p.sp. 

Obligaţiile 

dilictuale 

30  ani 7 ani 7 ani USEM 

2007 

509-139 

069170574 

16 CIBUC Angela 

-  catedra Drept 

Privat 

09.09.1979 Lector 

universitar 

În state USM, 2001, 

Drept 

Magistru în 

drept 

Dreptul 

comerţului 

internaţional 

5  ani 5 ani 5 ani USEM  

509-139 

069153970 

17 BIVOL Sergiu - 

catedra Drept 

Privat 

26.03.1983 Lector 

universitar 

În state USEM, 

2005, Drept 

Magistru în 

drept, 

doctorand 

Drept 

internaţional 

privat 

10  ani 8 ani 8 ani USEM 

2006 

069068445 

18 

 

BEVZIUC Irina 

- catedra Drept 

Privat 

17.06.1980 Asistenta 

cat.,  

Lector 

universitar 

În state 

Cumul 

intern 

USEM, 

2006, Drept 

Magistru în 

drept, 

doctorand 

Dr. civil p.sp. 7 ani 7 ani  7 ani USEM 

2007 

509-139 

069319910 

19 BĂIEŞU Aurel 

- catedra Drept 

Privat 

19.07.1964 conferentiaru

niversitar 

Cu ora USM, 1986, 

Drept 

Doctor habilitat 

în drept 

Drept 

comerţului 

internaţional 

24 ani 24 

ani 

24 ani Curtea 

Constituţiona

lă a RM 

509-139 

069198853 

20 COBAN Igor - 

catedra Drept 

Privat 

18.07.1981 Lector 

superior 

Cu ora USEM, 

2004, Drept 

Magistru în 

drept 

Drept procesual 

civil 

10 ani 10 

ani 

10 ani USM 

509-139 

068181818 

 

FACULTATEA DE ȘTIIȚE ECONOMICE 

 

CATEDRA ,,CONTABILITATE” 

 

1 ŞARGU Lilia – 

catedra 

Economie şi 

Turism 

15.06.1975 Decan 

interimar 

Lector 

superior 

cumul Un.CCM, 1998, 

Marketing 

Doctor în 

economie 

Management, 

Teoria economică 

19 ani 16 ani 8  ani USEM 

509-141 

068132020 

2 DELIU Angela 

– catedra 

,,Contabilitate” 

30.08.1966 Şef int. 

catedră 

Lector 

superior 

În state Institutul 

Politehnic, 

1992,  Inginerie 

Doctor în 

ştiinţe 

economice 

Contabilitate 

internaţională, 

Fiscalitate şi 

administrare 

fiscală 

32 ani 7 ani 7 ani USEM 

2011 

3 CHEPTINE 

Andrei – catedra 

,,Contabilitate” 

01.05.1950 Decan Int 

Lector 

superior 

În state Ins.Politehnic 

1972 

Doctor în 

ştiinţe 

Marketing 

internaţ. 

40 ani 9 ani 9 ani USEM 

2007 

509-141 

4 BALTAG  Ion – 

catedra 

Economie şi 

Finanţe” 

10.09.1948 Conferenţiar 

universitar 

În state U din Rostov-

pe-Don, 

1974,economie 

Doctor în 

economie 

Monedă şi credit, 

Politici 

macroeconomice 

44 ani 27 ani 27 

ani 

USEM 

509-141 
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5 GRÎU Maia  – 

catedra 

,,Contabilitate” 

29.05.1974 Lector În state ASEM, 1997, 

Contabilitate şi 

control 

Licenţiat 

în 

economie 

Bazele 

contabilităţii, 

Contabilitate 

financiară, 

Practicum la  

contabilitatea 

financiară 

20 ani 5 ani 5 ani USEM 

2007 

6 MÎRZAC 

Victoria – 

catedra 

Economie şi 

Finanţe” 

16.05.1985 lector În state USM, 2007, 

Economie 

Magistru 

în 

economie 

Microeconomia, 

Macroeconomia 

9 ani 4 ani 4 ani USEM 

2008 

509-141 

060015154 

7 MOCAN Olesea 

– catedra 

Economie şi 

Finanţe” 

14.08.1985 Lector 

asistent 

În state 

Cumul 

intern 

USEM, 2009, 

Contabilitate 

Master în 

ştiinţe 

economice 

Contabilitatea 

managerială 

8 ani - - USEM 

2008 

509-190 

069971955 

 

CATEDRA ,,ECONOMIE ŞI FINANŢE” 

1 CHISILI 

Serghei – 

catedra 

Economie şi 

Finanţe” 

05.04.1979 Şef catedră 

Lector 

superior 

În state ASEM, 2001, 

Marketing 

Doctor în 

economie 

Piaţa de capital şi 

activitatea 

investiţională, 

politici financiare 

publice 

19 ani 4 ani 4 ani USEM 

2008 

509-141 

2 DUHLICHER 

Grigore – 

catedra 

Economie şi 

Finanţe” 

17.08.1972 Lector  În state UASM, 1994, 

25conomi sorg. 

Doctor în 

ştiinţe 

economice 

Marketing, 

Economia 

mondială, 

Finanţele 

întreprinderii, 

Teorie economică 

12 ani 12 ani 12 

ani 

USEM 

 

2005 

3 MATRICALĂ 

Angela – catedra 

Economie şi 

Finanţe” 

20.10.1969 Lector 

superior 

În state ASEM, 1992, 

Economia 

muncii 

Doctor în 

economie 

Integrarea 

europeană, 

Analiza 

gestionară, 

Management 

26 ani 10 ani 6 ani USEM 

2006 

4 ŢURCAN 

Aurica – catedra 

Economie şi 

Finanţe” 

13.06.1965 Prorector  

Conferenţiar 

universitar 

În state Institutul 

Agricol, 1987, 

Economie 

Doctor în 

economie 

Managementul şi 

econometria 

25 ani 19 ani 19 

ani 

USEM 

2012 

509-141 

069255595 

5 ŞCERBANSCH

I Alexandru – 

catedra 

Economie şi 

Finanţe” 

27.07.1948 Conferenţiar 

universitar 

În state Institutul 

Politehnic, 

1971, 

economie 

Doctor în 

economie 

Finanţe publice 42 ani 42 ani 42 

ani 

USEM 

2012 

509-141 

060449757 

6 ŞIPITCA Elena 

– catedra 

Economie şi 

Finanţe” 

30.03.1979 Lector  În state USM, IIM, Ec., 

management,2

001 

Magistru 

în 

economie 

Monedă şi credit, 

Finanţe publice, 

Bazele 

funcţionării 

pieţelor de capital, 

Piaţa muncii, 

Tehnologia 

operaţiunilor 

bursiere 

12 ani 6 ani 6 ani USEM 

2006 

7 DONCIU 

Larisa – catedra 

Economie şi 

Finanţe” 

07.09.1985 Lector  În state ASEM,2008, 

Economie 

Magistru 

în 

economie 

 4 ani 4 ani 4 ani USEM 

2011 

8 COBZAC Iulia  

– catedra 

Economie şi 

Finanţe” 

02.02.1979 Lector  În state Un.S Tiraspol, 

2001, geografie 

Licentiat 

în 

geografie 

Geografia 

economică 

13 ani 13 ani 13 

ani 

USEM 

2012 

509-141 

9 DASCALIUC 

Daniela – 

catedra Finanţe 

şi Contabilitate 

06.03.1974 Conf.univ. Cu ora ASEM, 1998, 

Economie 

Doctor în 

economie 

BAI, GRF 14 ani 14 ani 14 

ani 

 

10 MĂRGINEAN

U Aureliu – 

catedra Finanţe 

şi Contabilitate 

01.01.1961 Conferenţiar 

universitar  

int. 

Cu ora USM, 1983, 

Economie 

Doctor în 

economie 

Bazele activităţii 

bancare 

30 ani 30 ani 30 

ani 

ASEM 

509-141 

069130019 

 

FACULTATEA LIMBI MODERNE 

 

CATEDRA ,,TRADUCERE, INTERPRETARE ŞI TERMINOLOGIE” 

 

1 RUSNAC 

Gheorghe – 

catedra 

Traducere, 

Interpretare şi 

Terminologie 

07.09.1937 Şef int. 

catedră 

Conf.univ., 

În state USM, 1961, 

Istorie şi 

Filologie 

Doctor în 

filologie 

Redactarea 

stilistică a 

textului tradus 

în limba 

maternă 

52 ani 52 ani 52 

ani 

USEM 

079262689 
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2 CONSTANTIN

OVICI Elena  – 

catedra 

Traducere, 

Interpretare şi 

Terminologie 

17.11.1943 Prof.univ. În state USM, 1965, 

Litere 

Doctor 

habilitat în 

filologie 

Etica 

profesională; 

Sociologia 

47 ani 47 ani 47 

ani 

USEM  

2012 

068187222 

3 MORARU 

Tatiana – catedra 

Traducere, 

Interpretare şi 

Terminologie 

25.05.1980 Lector 

universitar 

În state USM, 2002, 

L. Moderne 

Magistru în 

jurnalism şi 

ştiinţe ale 

comunicării 

L. engleză 10 ani 10 ani 10 

ani 

USEM 

2006 

23-54-64 

4 USATÎI Raisa – 

catedra 

Traducere, 

Interpretare şi 

Terminologie  

20.11.1951 Lector 

superior 

În state USM,1973, 

Filolog 

Licenţiat în 

filologie 

l.spaniolă 

Lt..spaniolă; 

limbajul de 

afaceri 

40 ani 40 ani 40 

ani 

USEM 

2009 

079475555 

5 BÎNZARU 

Tatiana – catedra 

Traducere, 

Interpretare şi 

Terminologie 

16.03.1956 Lector 

superior 

În state Institutul 

Pedagogic 

Aleco Russo 

din Bălţi, 

1977,L. 

Straine 

Licenţiat în l. 

franceză 

Literatura 

francofonă 

35 ani 35 ani 35 

ani 

USEM 

2010 

 

74-82-86 

28-63-10 

6 BOICO Dorina  

– catedra 

Traducere, 

Interpretare şi 

Terminologie 

22.02.1982 Lector 

universitar 

În state USM, 2004, 

L.Straine 

Magistru în 

filologie 

Teoria 

traducerii 

Tipuri de 

traduceri 

8 ani 8 ani 8 ani USEM 

2006 

 

77-58-02 

069022460 

7 CORCODEL 

Svetlana – 

catedra 

Traducere, 

Interpretare şi 

Terminologie 

01.08.1959 Lector 

superior 

Cu ora  USM, 1983, 

L.Lit.engleză 

Licenţiat în 

filologie 

L. engleză 36 ani 29 ani 29 

ani 

USM 

069689697 

 

CATEDRA ,,LIMBI GERMANICE ŞI ROMANICE” 

 

1 BAHNEANU 

Vitalina – 

catedra ,,Limbi 

Germanice şi 

Romanice” 

20.06.1963 Decan Int. 

Conf.univ. 

Cumul USM 

,,V.I.Lenin”, 

1985, L. Şi lt. 

Franceză 

 doctor în 

filologie 

l. franceză 27 ani 27 ani 27 ani USM 

06959587

2 

2 PRIGORSCHI 

Mihail – catedra 

,,Limbi 

Germanice şi 

Romanice” 

21.11.1933 Şeful 

Catedrei, 

Conf.univ. 

În state Institutul 

Pedagogic 

Aleco Russo 

din Bălţi, 

1960 

Doctor in 

filologie 

L. Franceză  

 

50 ani 50 ani 50 ani USEM  

2007 

 

46-67-90 

3 PODGORNÎI 

Maria – catedra 

,,Limbi 

Germanice şi 

Romanice” 

04.10.1944 Conf.univ., În state IP,,Al.Russo” 

din Bălţi, 

1966,L.Strain

e 

Licenţiat  l. franceză 47 ani 47 ani 47 ani USEM 

2010 

73-80-47 

4 OZHAN 

Marcela  - 

catedra ,,Limbi 

Germanice şi 

Romanice” 

24.10.1982 Lector 

universitar 

În state USM, 2004, 

drept 

Magistru în 

drept 

Patrimoniul 

turistic 

national 

11 ani - - USEM 

2011 

06917481

3 

 

5 SCOARŢĂ 

Veronica – 

catedra ,,Limbi 

Germanice şi 

Romanice” 

17.12.1986 Metodista 

Lector 

universitar 

În state 

Cumul 

intern 

USM,2009, 

Limbi 

Moderne 

Master în 

ştiinţe 

umanistice 

l.engleză 4 ani 3 ani 3 ani USEM 

2010 

06800992

2 

6 TARAN 

Tatiana – 

catedra ,,Limbi 

Germanice şi 

Romanice” 

11.07.1982 Lector 

universitar 

În state Universitatea 

Ştefan cel 

Mare din 

Suceava, 

România 

2004, Litere  

Magistru  în  

Teoria şi 

Preactica 

Traducerii – 

l.engleză 

l. engleză 5 ani 5 ani 5 ani USEM 

2008 

 

FACULTATEA ŞTIINŢE POLITICE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE 

 

CATEDRA ŞTIINŢE POLITICE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE  

1 STAN Valentina 

– catedra Ştiinţe 

Politice şi Relaţii 

Internaţionale 

14.01.1949 Sef 

interimar 

catedra 

Conf.univ., 

Cumul  USM, Litere, 

1975 

Doctor în 

politologie  

Politologia, 

Comunicarea 

politică 

45 ani 45 ani 45 ani USM 

069433421 
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2 PÎRŢAC 

Grigore – Şeful 

Departamentului 

 

07.02.1968 Conf.univ. Cumul 

intern  

Universitatea 

Pedagogică 

Ion Creangă 

1993, istorie 

Doctor în 

ştiinţe 

politice 

IUSD, 

Politologia 

19 ani 19 ani 18 ani USEM 

2008 

 

509-132 

46-32-63 

079402854 

3 TUCEACOV 

Eduard – catedra 

Ştiinţe Politice şi 

Relaţii 

Internaţionale 

14.12.1981 Lector univ. În state USM, 2004, 

Drept 

Magistru în 

drept 

Politica 

mondială 

7 ani - - Dep.Execu

tare 

4 ŢURCANU 

Alina -  catedra 

Politici Mondiale 

şi Relaţii 

Internaţionale 

17.05.1988 Lector 

universitar 

metodista 

În state USM, 2010, 

Ştiinţe 

Politice 

Magistru în 

ştiinţe 

politice 

Politologia 4 ani 4 ani 4 ani USEM 

068046381 

078046381 

 

CATEDRA  ,,ŞTIINŢE SOCIO - UMANE” 

1 ŞTEFÂRŢA 

Adelina - catedra 

,,Ştiinţe Socio-

umane” 

02.01.1974 Şef 

Int.catedră 

Conf.univ., 

în state  US,,Al.Russo

”din Bălţi, 

1995, 

Pedagogie 

doctor în 

pedagogie 

Istoria 

psihologiei  

17 ani 17 ani 17 ani USEM 

2011 

509-132 

49-52-05 

2 GHILAŞ Ana – 

catedra ,,Ştiinţe 

Socio-umane” 

25.10.1956 Conf. univ., În state USM, 1974, 

L.Straine 

Doctor în 

filologie 

Introducerea 

în psihologie  

34  ani 34 ani 34 ani USEM 

2011 

509-132 

51-95-53 

3 PRETULA 

Carolina – 

Caleria - catedra 

,,Ştiinţe Socio-

umane” 

13.07.1982 Lector 

universitar 

În state USM, 

2004,Drept 

Master în 

drept 

economic 

Teoria 

economică 

9 ani 9 ani 9 ani USEM 

509-132 

069359917 

4 BRAGUŢA 

Galina – catedra 

Ştiinţe Socio-

Umane 

19.09.1974 Lector 

uniersitar 

Cu ora USM, 1995, 

Matematică 

şi cibernetică 

Master în 

metrologie 

Informatica  14 ani 14 ani 14 ani USM 

 

 

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

 

CATEDRA PSIHOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

 

1 OSTROVARI 

Petru -  Şef int. 

Catedra 

Psihologie şi 

Asistenţă Socială 

02.09.1949 Sef  int. 

catedra 

Conferenţiar 

universitar 

În state USMedicină 

,,Testimiţean

u” 

dr. în 

medicină 

Medicina 

legala, 

Psihiatria 

judiciara 

36 ani 36 ani 36 ani USEM 

2008 

509-135 

58-52-61 

069369761 

2 COJOCARU 

Aurelia - Catedra 

Psihologie şi 

Asistenţă Socială 

07.08.1987 Lector 

superior 

În state Un.din 

Bucureşti, 

2008, 

Psihologie 

Doctor în 

psihologie 

generală şi 

psihoterapie 

Introducerea 

în psihologie 

3 ani 3 ani 3 ani USEM 

022-47-73-

71 

078070111 

3 RAILEAN  

Elena - catedra 

Psihologie şi 

Asistenţă Socială 

16.09.1965 Lector 

superior 

În state USM,1987,C

himia 

Doctor  în 

pedagogie 

Tehnologii 

informaţional

e mass-media 

27 ani 10 ani 10 ani USEM 

069499692 

 

FACULTATEA DE JURNALISM ŞI COMUNICARE PUBLICĂ 

 

CATEDRA ,,COMUNICARE” 

1 

ENACHI 

Valentina – 

catedra 

,,Comunicare” 

18.02.1958 Sef int. 

catedra 

Conf.universi

tar 

În state IPedagogigde 

Stat ,,Ion 

Creangă”198

0, Filosofia 

Doctor în 

istorie 

Marketingul 

şi 

management

ul 

comunicarii 

30 ani 30 ani 30 ani USEM 

2009 

509-132 

079971271 

2 

DERESCO 

Petru – catedra 

,,Comunicare” 

16.08.1956 Conf.univ. În state Inst.Pedagogi

c ,,Al.Russo” 

din Bălţi, 

1977, 

filologie 

Doctor în 

filologie 

Reportaj 

social 

35 ani 35 ani 35 ani USEM  

2010 

 

068761428 

3 

SÎTARI  Daniela 

– catedra 

,,Comunicare” 

19.09.1984 Lector 

universitar 

În state ULIM, 2007, 

Jurnalism şi 

Comunicare 

Publică 

Magistru în 

comunicare 

publică 

Introducere 

în ştiinţele 

comunicării 

7 ani 7 ani 7 ani USEM 

 

2007 

060200022 

 

CATEDRA  ,,JURNALISM” 

 

1 BĂIEŞU Nicolae  

– catedra 

Jurnalism 

24.06.1934 Sef int. 

catedra 

Profesor 

universitar  

În state USM, 1961, 

L.Lit mold. şi 

franceză 

Doctor 

habilitat în 

filologie 

Introducere 

în ştiinţele 

comunicării 

56 ani 52 ani 52 ani USEM 

2007 
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2 VORNICESU - 

DECUSEARĂ 

Veronica – 

catedra Jurnalism 

10.05.1964 Master în 

drept 

Lector 

universitar 

În state USM, 1988,  

Jurnalistică 

Licenţiat în 

jurnalistică 

Presa de 

investigaţie 

31 ani 6 ani 6 ani USEM 

2007 

 

068514122 

3 CHESARI 

Svetlana - 

catedra Jurnalism 

 

23.01.1974 Lector 

superior 

În state ULIM,1997, 

Drept 

Master în 

drept 

Introducere 

în specialitate 

21 ani 3 ani 3 ani USEM 

2011 

 

509-132 

 

Lista nominală a personalului de conducere ale Universităţii de Studii Europene 

din Moldova este prezentat în Tabelul nr. 3. 

 

Tabelul nr. 3. – Lista nominală a personalului de conducere ale Universităţii de Studii 

Europene din Moldova 

 

№ 
Numele, 

prenumele 

Funcţia 

deținută 

Studii  

de bază 

Titlul  

didactic 

Titlul 

ştiinţific 

1. 
SEDLEŢCHI Iurie  Rector Universitatea de Stat din 

Moldova, 1977, Drept 

profesor 

universitar 

Doctor  

în drept 

2. 
AIRAPETEAN 

Artur 

Prorector pentru 

activitatea didactică 

Universitatea de Stat din 

Moldova, 2001, Drept 

Conferenţiar 

universitar 

Doctor  

în drept 

3. 
ŢURCAN Aurica Prorector pentru 

activitatea ştiinţifică 

Institutul Agricol, 1987, 

Economie 

Conferenţiar 

universitar 

Doctor în 

economie 

4. 

URSU  

Nicolae  

Prorector pentru 

activitatea educativă 

Institutul din Haricov, 

Ucraina, 1976, Drept 

Conferenţiar 

universitar 

interimar 

Doctor în 

economie 

5. 

CHEPTINE Andrei Prorector pentru 

activitatea de elaborare şi 

coordonare a proiectelor 

Institutul Politehnic din 

Chisinau, 1972, Tehnologie 

Lector  

superior 

Doctor  

în ştiinţe 

tehnice 

6. 

BURIAN 

Alexandru 

Prorector pentru relaţii 

internaţionale 

UPP „PLumumba” 

Moscova, Drept şi Economie 

Profesor 

universitar 

Doctor 

habilitat  

în drept 

7. 

CERBA  

Valeriu 

Prorector pentru 

organizarea studiilor 

cetăţenilor străini 

Universitatea Pedagogică de 

Stat ,,Ion Creangă” 1988, 

Drept 

Conferenţiar 

universitar 

interimar 

Doctor 

în drept 

8. 
AIRAPETEAN 

Artur 

Decan Facultatea de 

Drept 

Universitatea de Stat din 

Moldova, 2001, Drept 

Conferenţiar 

universitar 

Doctor 

în drept 

9. 

ŞARGU  

Lilia 

Decan Facultatea de 

Științe Economice 

Universitatea Cooperatist 

Comercială din Moldova, 

1998, Marketing 

Lector superior Doctor în 

economie 

10. 

BAHNEANU 

Vitalina 

Decan Facultatea Limbi 

Moderne 

Universitatea de Stat din 

Moldova, ,,V.I.Lenin”, 

1985, Limbi străine 

Conferenţiar 

universitar 

Doctor în 

filologie 

11. 

CHINDÎBALIUC 

Oleana 

Facultatea de Științe 

Politice și Relații 

Internaționale 

Institutul de Stat de Relații 

Internaționale din Moldova, 

2007, Relații internaționale 

Conferenţiar 

universitar 

interimar 

Doctor  

în științe 

politice 

12. 

DRAGOMIR 

Vasile 

Şef al Direcţiei Generale 

Administrare şi 

Secretariat 

Universitatea de Stat din 

Moldova, 1980, Drept 

- Magistru în 

drept 

13. 

OISTRIC  

Ion 

Şef al Direcţiei 

Economico-financiară și 

Evidență Contabilă 

Universitatea de Studii 

Europene din Moldova, 

2010, Drept 

Lector 

universitar 

Master  

în ştiinţe 

economice 

14. 

IONIŢĂ  

Diana 

Secretar ştiinţific Universitatea de Stat din 

Moldova, 1997, Drept 

Conferenţiar 

universitar 

interimar 

Doctor  

în drept 
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Lista nominală a personalului de conducere ale Universităţii de Studii Europene 

din Moldova este prezentat în Tabelul nr. 4. 

 

Tabelul nr. 4. – Lista nominală a personalului didactic auxiliar al Facultăţii de Drept a 

Universităţii de studii Europene din Moldova 
 

Nr. 

crt 

Numele, 

prenumele 

cadrului 

(repartizare 

pe catedre, 

subdiviziuni) 

Data, 

Anul 

naşterii 

Funcţia 

conform 

statelor 

Condiţia 

încadrării 

(în state, 

prin cumul, 

cu ora) 

Studiile, 

instituţia, 

anul 

absolvirii, 

specialitatea 

conf. 

diplomei 

Gradul / titlul  

ştiinţific 

(didactic) 

onorific, 

premii,  

distincţii 

Vechimea în 

muncă 

Telefon de 

contact 

1 
BUJOR 

Veronica – 

Decanat 

28.03.1976 
Metodist

a 

În state 

 

USM, 1999, 

Drept 

Magistru în 

drept 

doctorand 

17 ani 
509-137 

069179922 

2 
COJUHARI 

Lilia –  

Decanat 

14.10.1973 
Metodist

a 
În state 

USM, 2001, 

Drept 

Magistru în 

drept 
20 ani 

509-138 

079624252 

3 
PASCALU 

Inna – catedra 

Drept Public 

16.09.1979 

Asistenta 

catedrei 

 

În state 

 

ADM,  

2002, Drept 

Licenţiat în 

drept, 
13 ani 

509-182 

069474865 

4 

 

BEVZIUC 

Irina – 

catedra Drept 

Privat 

17.06.1980 

Asistenta 

catedrei 

 

În state 

 

USEM, 

2006, Drept 

Magistru în 

drept, 

doctorand 

8 ani 
509-139 

069319910 

5 
FILIPOV 

Aliona –  

ciclul II 

07.08.1979 

Asistenta 

catedrei 

 

În state 

 

ADM, 2004, 

Drept 

Master în 

drept 
15 ani 

509-140 

069030422 

6 
ZAHARIA 

Ecaterina – 

ciclul III 

16.10.1987 

Asistenta 

catedrei 

 

În state 

 

USEM, 

2010, Drept 

Master în 

drept 
8 ani 

509-132 

069030422 
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7. Servicii de ghidare şi consiliere în carieră 

 

 Structuri funcţionale la nivel instituţional; 

 Forme, metode de: 

- consiliere/ghidare în carieră; 

- plasare a absolvenţilor în cîmpul muncii; 

- evidenţă a absolvenţilor. 

 

Studenţii USEM, ca urmare a colaborării cu instituţiile de specialitate: 

Procuratura Generală a R.M., Curtea de Apel a R.M., Ministerul Afacerilor Interne, 

Centrul Național Anticorupție, Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul de Istorie 

Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Curtea Constituţională, Primăria 

municipiului Chişinău, Curtea Supremă de Justiţie a R.M., Uniunea Avocaţilor a 

R.M., Judecătoria militară a R.M., Departamentul instituţiilor penetenciare al 

Ministerului Justiţiei al R.M., Centrul Național de Expertize Judiciare de pe lîngă 

Ministerul Justiţiei al R.M., îşi petrec practica de iniţiere şi de licenţă în aceste 

instituţii unde sunt instruiţi de specialişti practicieni de performanţă.  

Prin Hotărâre a Senatului s-a decis înființarea unui Birou de Consiliere a 

studenţilor privind formarea carierei. Scopul principal al acestui Birou este acela de a 

defini strategii și mecanisme prin care studenții să se poată orienta spre diferite ramuri 

de activitate din domeniul Drept, în funți de aptitudinile pe care le au și de rezultatele 

obținute în anii de studiu. 

Biroul de Consiliere a studenților privind formarea carierei presupune 

asigurarea premiselor pentru integrarea studenţilor şi tinerilor absolvenţi în societate 

la nivel social, economic, cultural, artistic prin acces la informaţie şi activităţi 

specifice de formare şi consiliere. 

Activităţile Biroului de Consiliere a studenților privind formarea carierei se 

desfăşoară pentru a completa oferta de servicii pentru studenţi a Universităţii de Studii 

Europene din Moldova, pentru a răspunde nevoilor de consiliere şi orientare 

profesională semnalate de studenţi şi pentru a oferi alternativă la serviciile tradiţionale 

din cabinete şi clinici. 

Biroul de Consiliere a studenților privind formarea carierei este subordonat 

Senatului USEM, prin intermediul Prorectoratului de profil. 

Misiunea Biroului de Consiliere a studenților privind formarea carierei este de 

coordonare a tuturor activităţilor de consiliere şi orientare pentru carieră la nivel de 
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universitate, în cooperare cu: facultăţile universităţii. Ca obiectiv specific, Biroul de 

Consiliere a studenților privind formarea carierei, completează oferta de servicii 

pentru studenţii Universităţii de Studii Europene din Moldova, pentru a răspunde 

nevoilor de consiliere şi orientare profesională semnalate de studenţi. 
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8. Parteneriatul social 

 

 Forme de colaborare; 

 Parteneri (nr. de acorduri, domeniu etc.); 

 

Pentru realizarea obiectivelor din planurile de învăţămînt, Universitatea de Studii 

Europene din Moldova a încheiat următoarele acorduri de colaborare bilaterală cu 

diferite instituţii din Republica Moldova şi din alte ţări.Pentru realizarea obiectivelor 

din planurile de învăţămînt, Universitatea de Studii Europene din Moldova a încheiat 

următoarele acorduri de colaborare bilaterală cu diferite instituţii din Republica 

Moldova şi din alte ţări. 

Scopul acestor acorduri este: 

 pregătirea specialiştilor în diferite domenii de activitate, în 

corespundere cu planurile de studii şi programele din instruire, aprobate 

de către Ministerul Educaţiei a Republicii Moldova cu folosirea 

tehnologiilor educaţionale moderne şi a metodelor avansate de 

organizare a studiilor la nivel universitar şi postuniversitar; 

 organizarea şi desfăşurarea practicii studenţilor în cadrul instituţiilor 

nominalizate; 

 dezvoltarea colaborării în domeniul cercetărilor ştiinţifice şi 

pedagogice; 

 contribuirea reciprocă la dezvoltarea şi consolidarea bazei tehnico-

materială a părţilor contractante. 

 

În Acordurile de colaborare au fost stabilite următoarele forme: 

 realizarea în comun a proiectelor de cercetare şi predare; 

 participarea în comun la proiecte de studii de specialitate, programe 

ştiinţifice naţionale şi internaţionale, proiecte de doctorat şi post-

doctorat, conferinţe ştiinţifice organizate de ambele părţi; 

 publicarea rezultatelor cercetărilor şi a conferinţelor; 

 schimb de cadre, cercetători, informaţie şi literatură. 

 

Implicarea beneficiarilor externi se cuantifică prin realizarea acordurilor de 

colaborare care includ referiri la stagiile de practică, aspecte legate de colaborarea în 

cercetarea ştiinţifică și de expertiză etc. 

http://www.usem.md/


Universitatea de Studii Europene din Moldova 

Raportul de activitate pentru anul de studii 2014-2015 
33 

 

www.usem.md 

În vederea participării directe a beneficiarilor la managementul calității, în 

cadrul Comisiei de Asigurare a Calității din Facultatea de Drept au fost desemnați, ca 

membrii, trei personalități în domeniul juridic, cu experiență în domeniul teoriei și 

practicii judiciare: d-nul Ion DRUȚĂ – judecător, președintele Asociației 

Judecătorilor din Republica Moldova, Ion PLEȘCA – Președintele Curții de Apel 

Chișinău și Nina LOZAN – preşedintele Uniunii Avocaților din Republica Moldova. 

 

Acordurile de Colaborare între Universitatea de Studii Europene din Moldova 

şi instituţii din republică: 

 

Nr. Instituţia 
Data 

semnării 
Durata 

1. Tribunalul municipiului Chişinău 28.03.2003 28.03.2008 

2. Departamentul Instituţiilor Penitenciare al Ministerului 

Justiţiei R.M. 

01.08.2004 01.08.2009 

3. Institutul republican de Expertiză judiciară şi Criminalistică 

de pe lângă Ministerul Justiţiei a R.M. 

01.12.2004 01.12.2009 

4. Judecătoria economică de circumscripţie 01.03.2004 01.03.2009 

5. Biroul Avocaţilor din Republica Moldova 24.06.2005 05.06.2010 

6. Curtea Supremă de Justiţie a Republicii Moldova 29.08.2005 29.08.2010 

7. Curtea Constituţională a Republicii Moldova 19.09.2005 19.09.2010 

8. Judecătoria Militară a Republicii Moldova  06.09.2005 06.09.2010 

9. Procuratura Generală a Republicii Moldova  28.01.2006 28.01.2011 

10. Primăria municipiului Chişinău 18.05.2006 18.05.2011 

11. Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a 

Moldovei  

10.11.2006 10.11.2011 

12. Universitatea de Stat din Moldova, funcţionarea parcării auto   01.10.2007 - 

13. Universitatea de Stat din Moldova, folosirea blocului 01.11.2007 - 

14. Biblioteca Facultăţii de Drept a Universitarii de Stat din 

Moldova 

28.02.2008 28.02.2013 

15. Curtea de Apel al Republicii Moldova 21.03.2008 21.03.2013 

16. Ministerul Afacerilor Interne 11.07.2008 11.07.2013 

17. Universitatea de Stat din Tiraspol 01.09.2008 01.09.2009 

18. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae 

Testemiţeanu”  

04.09.2008 04.09.2013 

19. Universitatea Agrară de Stat din Moldova  25.08.2009 25.08.2014 

20. Colegiul financiar-bancar 01.09.2009 01.09.2014 

21. Centrul pentru drepturile omului  10.09.2009 10.09.2014 

22. Ministerul Apărării al Republicii Moldova  14.06.2011 14.06.2016 
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23. Serviciul Vamal al Republicii Moldova 20.06.2011 20.06.2016 

24. Centru pentru combaterea crimelor economice si corupţiei al 

Republicii Moldova 

28.06.2011 28.06.2016 

25. Judecătoria Centru, municipiul Chişinău 07.09.2011 07.09.2016 

26. Agenţia Informaţională de Stat MoldPres 20.09.2011 20.09.2016 

27. IDEC-MOLDOVA/Centrul Internaţional Antidrog  15.05.2012 15.05.2017 

28. Consiliul Superior al Magistraturii 20.07.2012 20.07.2017 

29. Cetăţeanul Creţu Sergiu Alexandru  25.09.2012 25.09.2015 

30. Uniunea Avocaţilor din Republica Moldova  01.10.2012 01.10.2017 

31. Şcoala din satul Corjova, raionul Criuleni 07.10.2012 07.10.2016 

32. Comisia Naţională de Integrare  07.02.2013 07.02.2018 

33. Universitatea Academiei de ştiinţe, facultatea Ştiinţe 

Umanistice 

02.09.2010 02.09.2013 

34. Universitatea Agrară de Stat din Moldova 17.04.2013 17.04.2018 

35. Universitatea de Stat din Tiraspol (camin) 03.09.2012 31.12.2014 
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9. Informaţii privind implementarea programelor şi strategiilor naţionale 

 

 Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020 „Educația 2020”; 

 Strategia de cercetare –dezvoltare a Republicii Moldova pînă în anul 2020 (HG 

nr.920 din 7 noimebrie 2014); 

 Foaia de parcurs pentru ameliorarea competitivității Republicii Moldova ; 

 Strategia inovațională a Republicii Moldova pentru perioada 2013-2020 

„Inovații pentru competitivitate”; 

 Strategia de dezvoltare a turismului „Turism 2020”; 

 Strategia naţională de prevenire şi combatere a corupţiei; 

 Strategia națională de sănătate publică pe anii 2014-2020;  

 Strategia de dezvoltare a sistemului de sănătate în perioada 2008-2017; 

 Programul național privind controlul tutunului pentru anii 2012-2016; 

 Planul naţional pentru prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane;  

 Programul naţional de profilaxie şi control a infecţiei HIV/SIDA şi ITS pe anii 

2007-2015; 

 Programul naţional de asigurare a egalităţii de gen pe anii 2010-2015; 

 Politicile de ocupare a forţei de muncă pe anii 2007-2015; 

 Strategia naţională pentru tineret; 

 Strategia națională de dezvoltare a societății informaționale „Moldova Digitală 

2020”; 

 Strategia naţională antidrog pe anii 2011-2018; 

 Programul naţional de reabilitare şi integrare socială a persoanelor cu 

dizabilităţi; 

 Planul de acţiuni urgente în domeniul demografic. 

 

Implementarea programelor şi strategiilor naţionale în cadrul instituţiei se 

realizează prin acţiuni de promovare a importanţei problemelor de diferit gen cu care 

se confruntă tineretul studios. La nivel instituţional se realizează  acţiuni de informare 

a studenţilor privind prevenirea, profilaxia, combaterea diferitor probleme sociale. 

La capitolul profilaxia şi controlul HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere 

sexuală se duc lecţii cu privire la preîntîmpinarea acestor maladii. 

În scopul promovării unui proces dinamic de prevenire şi combaterea eficientă 

a corupţiei, cadrele didactice ale USEM participă activ la conferinţele ştiinţifico-
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practice, atât naţionale cât şi internaţionale privind prevenirea şi combaterea corupţiei, 

organizate de către CNA. 

A avut loc întâlnirea cu Invitatul special, din cadrul Centrului Național 

Anticorupție care a tinut o lecţie deschisă studenţilor USEM în vederea familiarizării 

cu Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii şi a intereselor personale, 

precum şi cu metodele de prevenire şi combatere a corupţiei. 

În afară de aceasta în cadrul Programului de stuii Drept sunt prevăzute în planul 

de învăţământ teme care abordează tematica sus-menţionată. Această stare de fapt este 

caracteristică atât pentru Ciclul I cât şi pentru Ciclul II de masterat. În această ordine 

de idei menţionăm următoarele discipline: Drept penal, Drept execuţional penal, 

Drept procesual penal, Organele de ocrotire a normelor de drept, Etica profesională a 

juristului, Criminologia, Calificarea infracţiunilor, Procuratura, Particularităţile 

calificării infracţiunilor economice, Specificul calificării infracţiunilor comise de 

persoane cu funcţii de răspundere, etc. 

În aceeaşi direcţie sunt orientate şi multe teme de cercetare la cele două cicluri 

ale specializării drept penal a Facultăţii de Drept, şi anume tezele de licenţă şi de 

master. Absolvenţii ciclului unu şi doi abordează în lucrările lor de cercetare tematica 

combaterii şi prevenirii corupţiei, din moment ce sunt incluse în listele cu temele 

tezelor de licenţă, cum ar fi: 

 Infracţiuni de corupere în reglementarea legii penale a Republicii Moldova 

 Traficul de influenţă  în reglementarea legii penale a Republicii Moldova. 

 Răspunderea penală pentru abuz de putere sau abuz de serviciu.  

 Excesul de putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu în reglementarea 

legii penale a RM. 

 Analiza juridico-penală a infracţiunii de neglijenţă în serviciu. 

 Răspunderea penală pentru încălcarea regulilor privind declararea 

veniturilor şi a proprietăţii de către demnitarii de stat, judecători, procurori, 

funcţionarii publici şi unele persoane cu funcţie de conducere. 

 Falsul în acte publice  în reglementarea legii penale a Republicii Moldova. 

 Luarea de mită şi darea de mită în reglementarea legii penale a R.M.  

 Conflictul de interese în legislaţia Republicii Moldova, etc. 

Promovarea egalităţii genurilor umane în societate în instituţie nu se face 

discriminare la acest capitol. 

Universitatea a elaborat planul de acţiuni privind formarea/promovarea culturii 

civice şi juridice în sistemul educaţional l-a aprobat în Şedinţa Senatului. 
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10. Activitatea de cercetare-inovare 

 

 Programe/proiecte de cercetare (de nivel instituţional, naţional, internaţional, 

inclusiv proiecte TEMPUS, ERASMUS+,  etc.); 

 Volumul activităţilor de cercetare (pe facultăţi); 

 Valorificarea activităţilor de cercetare (cărţi, articole, alte publicaţii); 

 Manifestări ştiinţifice organizate (la nivel naţional şi internaţional); 

 Tematica de cercetare științifică; 

 Modalitatea de evaluare a rezultatelor cercetării. 

 

Activitatea științifică de cercetare, în cadrul USEM, este una din cele două 

componente de bază ale universității.  

În anul 2013 USEM a fost acreditată ca instituție de cercetare. În vederea 

obținerii acestei acreditări, universitatea a elaborat un dosar de acreditare în care sunt 

specificate toate activitățile și acțiunile întreprinse în domeniul cercetării. 

În cadrul USEM, activitatea de cercetare ştiinţifică se desfăşoară la catedre, în 

laboratoare, secţii, departamente, institute ştiinţifice. 

Principala verigă care coordonează şi realizează nemijlocit activităţi de 

cercetare ştiinţifică în cadrul USEM este Institutul de Cercetări Strategice şi Integrare 

Europeană. 

Activitatea de cercetare ştiinţifică efectuată la comanda de stat poate fi finanţată 

din buget, precum şi în baza contractelor cu ministere, departamente, societăţi 

comerciale. 

Organizarea procesului de cercetare ştiinţifică este realizată conform tematicii 

planurilor anuale şi de perspectivă, aprobate de către Senatul USEM. 

La categoria sarcinilor de bază ale activităţii de cercetare ştiinţifică a USEM se 

atribuie: 

 efectuarea cercetărilor ştiinţifice conform direcţiilor prioritare ale ştiinţei; 

 elaborarea lucrărilor cu caracter ştiinţifico-didactic şi publicarea acestora; 

 implementarea rezultatelor reieşite din cercetările ştiinţifice în activitatea 

practică; 

 elaborarea şi publicarea lucrărilor metodice, manualelor, monografiilor etc. 

Pentru perioada 2008-2015 au fost aprobate anumite direcţii strategice de 

cercetare realizate în cadrul USEM de către Institutul de Cercetări Strategice şi 
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Integrare Europeană (ICSIE), acestea din urmă referindu-se la trei direcţii de cercetare 

şi materializându-se în anumite subiecte cu caracter generic. 

Direcţiile de cercetare vizate sunt: 

a) Direcţia de cercetare I: Dreptul public în contextul integrării europene: 

probleme şi soluţii. 

b) Direcţia de cercetare II: Probleme actuale ce vizează dreptul privat din 

perspectiva integrării europene. 

c) Direcţia de cercetare III: Probleme actuale ale dreptului ecologic din 

perspectiva europenizării şi globalizării relaţiilor sociale. 

d) Direcţia de cercetare IV: Standarde europene de protecţie a drepturilor 

omului în contextul preaderării şi aderării Republicii Moldova la Uniunea 

Europeană. 

e) Direcţia de cercetare V: Migraţia şi turismul: probleme actuale din 

perspectiva integrării europene. 

Monitorizarea activității de cercetare științifică este făcută de către șeful de 

catedră. Semestrial membrii catedrei elaborează câte un raport care este prezentat 

șefului de catedră. Rapoartele cuprind o dare de seamă detaliată în domeniul științific 

și didactic pentru perioada de referință analizată.  

În cadrul Facultății de Drept de-a lungul anilor s-au dezvoltat o serie de 

proiecte de cercetare, atât la nivel național cât și la nivel internațional. Tematica 

proiectelor este în concordanță cu specificul disciplinelor predate în cadrul 

Programelor de studii. 

În acest sens reținem coordonarea Proiectului Strategia dezvoltării statului şi 

dreptului Republicii Moldova în contextul integrării europene (2011-2014) – 

conducător - Alexandru BURIAN. 

La 15 octombrie 2012 a fost iniţiat un proiect Tempus în derulare în Republica 

Moldova (2009-2011) – selecţia 2012 (7) – Crossmedia und Qualitatsjournalismus 

(codul 530599-DE-JPCR), ca coordonator naţional de proiect fiind nominalizată şi 

Universitatea de Studii Europene din Moldova (pe lângă Universitatea de Stat din 

Moldova şi Universitatea Liberă Internaţională din Moldova).  

Proiectul vizează ameliorarea activităţii de predare, cercetare şi implementare a 

noilor metode tehnologice de învăţământ. În ansamblu, proiectul sumează 235 mii 

euro pentru Republica Moldova pe baza a trei universităţi, iar în total proiectul are 

valoarea a 1405911 euro. Univesritatea de Studii Europene beneficiază de un total de 

68290 euro pentru o perioadă de 3 ani (2012-2015). 
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Universitatea a primit autorizarea de a organiza activități de conducere de 

doctorat. Având în vedere modul de raportare al activității științifice rezultă că există 

o continuă monitorizare a acesteia.  

În cadrul USEM există Regulamentul privind evaluarea pe baza căruia sunt 

planificate și se desfășoară activitățile de evaluarea periodică a calităţii personalului 

didactic. 

În planurile strategice ale facultății și universității sunt menționate, la capitolul 

legat de strategia de cercetare-dezvoltare, principalele direcții legate de pregătirea 

cadrelor didactice în domeniul cercetării. Pornind de la existența Institutului de 

cercetări și de la direcțiile cercetare definite sunt definite o serie de ținte precum: 

dezvoltarea unor noi cursuri și monografii, creșterea numărului publicațiilor în țară și 

străinătate, cu precădere al celor din reviste indexate în baze de date și cu cotare ISI 

etc.  

O prioritate strategică o reprezintă creșterea numărului de doctori din cadrele 

didactice care desfășoară activități de predare/cercetare în cadrul programului de 

studii Drept avându-se în vedere acreditarea științifică a USEM. 

Prin dezvoltarea activităților de doctorat și atragerea unor tineri cercetători 

există posibilitatea planificării carierei ştiinţifice a cadrelor didactice. 

Definirea direcțiilor principale de cercetare și realizările de până acum ale 

cadrelor didactice evidențiază posibilitatea acestora de a-și contura un traseu 

profesional atât din punct de vedere didactic cât și științific. 

În cadrul Facultăţii de Drept se organizează studii de doctorat existând un 

număr de 8 conducători de doctorat dintre titulari. Studii în cadrul ciclului III – studii 

superioare de doctorat sunt realizate conform Regulamentului privind organizarea şi 

desfăşurarea doctoratului şi postdoctoratului. 

Studiile doctorale în cadrul USEM pot fi realizate în specialitățile: Drept privat 

(cod 12.00.03), Drept penal (cod 12.00.08) și Drept internațional public (cod 

12.00.10). Specializările în care se desfășoară studiile de doctorat se suprapun peste 

direcțiile de cercetare dezvoltate în USEM și în Facultatea de Drept. 

În cadrului programului de studii Drept, ciclul III – studii superioare de 

doctorat numirea conducătorului de doctorat, aprobarea proiectului de cercetare şi a 

temei tezei de doctorat, elaborarea planului de activitatea a doctorandului este 

realizată conform Hotărîrei nr. AT 9/2 din 22 decembrie 2011. 
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În cadrul Facultății de Drept există un număr de 8 cadre didactice titulare care 

participă, ca membri, în cadrul activităților seminarului ştiinţific de profil şi consiliul 

ştiinţific specializat pentru susţinerea tezelor de doctor. 

Artur AIRAPETEAN, dr., conf. univ., Iurie SEDLEŢCHI, dr., prof. univ., 

Alexandru MARIŢ, dr., conf. univ. - Hotărârea nr AT- 3/5 din 23 mai 2012, 12.00.08 

– Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; 

criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-

operative). 

Sosna BORIS, dr., conf. univ., Nicolae SLUTU dr., conf. univ., Ilie ROTARU 

dr., conf. univ. - Hotărârea nr AT- 3/5 din 23 mai 2012, 12.00.03 – Drept  privat 

(civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional 

privat, dreptul muncii, protecţiei sociale) 

Alexandru BURIAN, dr. hab. prof, univ., Cristina CEBAN, dr., conf. univ. - 

Hotărârea nr AT- 3/5 din 23 mai 2012, 12.00.10 – Drept internațional public. 

În cadrului programului de studii Drept, ciclul III – studii superioare de 

doctorat în caslitate de conducător activează următoarele persoane: 

 

la specialitatea 12.00.03 – Drept privat 

(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, 

internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale) 

 

1. Boris SOSNA, doctor în drept, profesor universitar, state. 

2. Ilie ROTARU, doctor în drept, conferențiar universitar, state.  

3. Victor VOLCINSCHI, doctor în drept, profesor universitar, cumul. 

4. Aurel BĂIEȘU, doctor habilitat în drept, conferențiar universitar,cumul. 

5. Nicolae ROMANDAŞ , doctor, profesor universitar, cumul 

 

Lista persoanelor ce întrunesc condițiile de conducător de doctorat: 

 

1. Nicolae SLUTU, doctor în drept, conferențiar universitar, state. 

2. Andrei CHIRIAC, doctor în drept, conferențiar universitar, state. 

3. Dumitru VIERIU, doctor în drept, conferențiar universitar, state. 

4. Eufemia VIERIU, doctor în drept, conferențiar universitar, state. 

5. Ion BÎTCĂ, doctor în drept, lector superior, state. 

6. Iurie OANCEA, doctor în drept, lector superior, state. 
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la specialitatea 12.00.08 – Drept penal 

(cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; 

expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative) 

1. Iurie SEDLEȚCHI, doctor în drept, profesor universitar, state. 

2. Alexandru MARIȚ, doctor în drept, conferențiar universitar, state. 

3. Evghenii FLOREA, doctor în drept, conferențiar universitar, state. 

4. Valeriu CUȘNIR, doctor habilitat în drept, profesor universitar, cumul. 

 

Lista persoanelor ce întrunesc condițiile de conducător de doctorat: 

1. Artur AIRAPETEAN, doctor în drept, conferențiar universitar, state 

2. Diana IONIȚĂ, doctor în drept, conferențiar universitar, state. 

3. Svetlana PRODAN, doctor în drept, lector superior, state. 

 

la specialitatea 12.00.10 – Drept internațional public 

1. Alexandru BURIAN, doctor habilitat în drept, profesor universitar, state.  

 

Lista persoanelor ce întrunesc condițiile de conducător de doctorat: 

1. Vitalie SLONOVSCHI, doctor în drept, conferențiar universitar, state. 

2. Cristina CEBAN, doctor în drept, conferențiar cercetător, state. 

3. Ana HARUȚA; doctor în drept, lector superior, state. 

 

În cadrul Facultății de Drept există un număr de 8 cadre didactice titulare care 

participă, ca membri, în cadrul activităților seminarului ştiinţific de profil şi consiliul 

ştiinţific specializat pentru susţinerea tezelor de doctor. 

Artur AIRAPETEAN, dr., conf. univ., Iurie SEDLEŢCHI, dr., prof. univ., 

Alexandru MARIŢ, dr., conf. univ. - Hotărârea nr AT- 3/5 din 23 mai 2012, 12.00.08 

– Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; 

criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-

operative). 

Sosna BORIS, dr., conf. univ., Nicolae SLUTU dr., conf. univ., Ilie ROTARU 

dr., conf. univ. - Hotărârea nr AT- 3/5 din 23 mai 2012, 12.00.03 – Drept  privat 

(civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional 

privat, dreptul muncii, protecţiei sociale) 

Alexandru BURIAN, dr. hab. prof, univ., Cristina CEBAN, dr., conf. univ. - 

Hotărârea nr AT- 3/5 din 23 mai 2012, 12.00.10 – Drept internațional public. 
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Personalul didactic şi-a adus aportul în activitatea de cercetare, participînd în 

diferite programe şi proiecte. Activitatea de cercetare s-a manifestat prin scrierea 

manualelor, broşurilor şi articolelor, participarea la manifestări ştiinţifice organizate la 

nivel naţional şi internaţional. 

 

Facultatea de Drept, Catedra Drept public 

 

Nr. 
Numele, 

prenumele  

Denumirea  

lucrării 

Date  

bibliografice 

Volumul, 

coli de 

autor 

1. Artur 

AIRAPETEAN 

O. MIȚA 

 

Зашита прав национальных 

меньшинств как компонент 

современного гражданского 

образования 

Materialele conferinței 

științifico-practice //Metode 

active ale educației civice, 

Chişinău, 2013, p. 163-168. 

0,45 

2. Artur 

AIRAPETEAN 

(redactor 

științific) 

Tudor CAPȘA  

Comentariu științifico-practic 

la Codul muncii al Republicii 

Moldova 

Chișinău: CEP USEM, 2014. - 

443 p. (ISBN 978-9975-4024-

4-6). 32,0 

3. Artur 

AIRAPETEAN 

B. SOSNA,  

A. 

BORȘEVSCHI, 

A. SOSNA,  

I. VLAH 

Юридическая защита прав 

национальных меньшинств 

Chișinău: CEP USEM, 2014. - 

266 p. (ISBN 978-9975-4024-

3-9). 

19,0 

4. Artur 

AIRAPETEAN 

S. ȚONCU 

Ordinea de executare și de 

contestare a actelor executorilor 

judecătorești urmează a fi 

modificată 

«Avocatul Poporului» 

№ 1-3, 2014, р. 8-10. 0,3 

 

5. Artur 

AIRAPETEAN 

A. SOSNA  

О некоторых проблемах, 

возникающих при взыскании 

расходов по исполнению 

исполнительных документов 

Materialele conferinței 

internaționale //Reglementarea 

juridică a cooperării între 

Ucraina și Moldova cu 

Uniunea Europeană, Chişinău - 

Truskavec, 2014, p. 182-185. 

0,3 

6. Dioana 

IONIȚĂ,  

I. VÎZDOGA, 

D. ROMAN, A. 

DONCIU, V. 

ROTARU   

Ghid practic pentru 

investigarea infracțiunilor de 

trafic de persoane  

Chișinău 2013 

0,7 
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7. Diana 

IONIȚĂ,  

L. GORCEAG, 

S. SÎRBU,  

V. CAZACOV 

Intervenția eficientă a poliției la 

cazurile de violență în familie  

 

Suport de curs, USEM 

Chișinău 2013 

0,5 

8. Diana  

IONIȚĂ, 

I. VÎZDOGA,  

D. ROMAN,  

A. DONCIU,  

V. ROTARU 

Studiu analitic privind 

investigarea şi judecarea 

cauzelor de trafic de persoane 

și a infracțiunilor conexe 

Chișinău 2013, USEM 

0,6 

9. Angela 

CUCIURCĂ, 

R. CUCIURCĂ  

 

Instruirea şi educarea cadrelor 

privind asistenţa jutidică 

internaţională în materie 

penală.  

 

În: Materialele Conferinţei 

ştiinţifico-practice 

internaţionale,consecrate 

aniversării a X-a a Institutului 

de Relaţii Internaţionale din 

Moldova:„Relaţiile 

internaţionale – domeniu 

specific de activitate 

internaţională.Contribuţia 

instituţiilor de profil.”, IRIM, 

Chişinău, 2013, p.364-376, 

ISBN 978- 9975- 4004-6-6.      

0,5 

10. Angela 

CUCIURCĂ, 

R. CUCIURCĂ 

Protecţia drepturilor şi 

libertăţilor fundamentale ale 

persoanei în cadrul aplicării 

măsurilor de constrângere sub 

forma  reţinerii.  

 

În: Materialele Conferinţei 

ştiinţifico-practice 

internaţionale:„Dezvoltarea 

învăţămantului 

superior,societăţii democratice 

şi economiei de piaţă în 

context european.”, 

Universitatea “ Perspectiva 

INT”, Chişinău, 2013 (în 

ediţie) 

0,7 

11. ANGELA 

CUCIURCĂ, 

R. CUCIURCĂ 

Particularităţile pregătirii spre 

examinare a cauzelor privind 

minorii în instanţele 

judecătoreşti.  

 

În: Materialele simpozionului 

ştiinţific 

internaţional,consacrate 

aniversării a 80 de  ani a 

UASM:„Lucrări ştiinţifice 

volumul 33.Cadastru şi 

Drept.”,UASM, Chişinău, 

2013, p.187-190, 0,5   ISBN 

978- 9975- 64-245-3. 

0,5 
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12. Angela 

CUCIURCĂ, 

R. CUCIURCĂ 

 Implimentarea principiilor 

generale la aplicarea legislaţiei 

procesual penale privind 

minorii.  

 

În: Materialele simpozionului 

ştiinţific 

internaţional,consacrate 

aniversării a 80 de  ani a 

UASM:„Lucrări ştiinţifice 

volumul 33.Cadastru şi 

Drept.”,UASM, Chişinău, 

2013, p.190-195, 0,5   ISBN 

978- 9975- 64-245-3.    

0,5 

13. Alexandru 

MARIŢ 

Dimensiunea subiectiva a 

infracţiunii  

Analee USEM, Chişinău 2013 
0,3 

14. Alexandru 

MARIŢ 

Provocarea şi stprile afective.  Revista de studii şi cercetări 

juridice al ASŞM, Chişinău 

2013 

0,3 

15. Oleg PANTEA Interconexiuni sintetice ale 

contractului normativ-juridic cu 

alte izvoare ale dreptului. 

În Revista Naţională de Drept, 

2013, nr.11, p. 46 – 48  

 

0,45 

16. Oleg PANTEA 

E. CIOBANU  

Copilul care nu trebuie nimănui 

– aspecte psiho-sociale. 

În Revista Facultăţii de 

Psihologie şi Psihopedagogie 

specială a Universităţii 

Pedagogice de Stat „Ion 

Creangă”, 2013, nr.3(32), p. 55 

– 62  

0,56 

17. Oleg PANTEA ”Преступление, наказание, 

исправление” 

Социальная реабилитация 

детей содержащихся под 

стражей. В Сборник 

докладов участников 

Международного форума 

приурочен к празднованию 

20-летия Конституции 

Российской Федерации: Том 

I, Доклады пленарного 

заседания, Рязань, Академия 

права и управления ФСИН 

России, 5 – 6 декабря 2013 г., 

с.  

0,3 

18. Oleg PANTEA Magna cartam libertatum – 

izvor al dreptului medieval 

englez  

Conferinţă ştiinţifică 

internaţională “Promovarea 

drepturilor omului şi securităţii 

umanitare prin prisma 

integrării europene 

(Parteneriatul Estic)” Chişinău 

12.12.13 USEM şi Academia 

de Ştiinţe a Moldovei 

0,2 

19. Cristina 

BURIAN 

Materiale didactice la dreptul 

diplomatic şi consular  

USEM 
28 
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20. Cristina 

CEBAN  

 

 „Regimul juridic privind 

protecţia europeană şi 

internaţională a drepturilor 

omului” 

Conferinţă ştiinţifică 

internaţională “Promovarea 

drepturilor omului şi securităţii 

umanitare prin prisma 

integrării europene 

(Parteneriatul Estic)” Chişinău 

12.12.13 USEM şi Academia 

de Ştiinţe a Moldovei 

0,35 

21. Grigore 

PÎRŢAC  

„Sistemul electoral din 

Republica Moldova: alinierea 

la standardele europene ” 

Conferinţă ştiinţifică 

internaţională “Promovarea 

drepturilor omului şi securităţii 

umanitare prin prisma 

integrării europene 

(Parteneriatul Estic)” Chişinău 

12.12.13 USEM şi Academia 

de Ştiinţe a Moldovei 

0,35 

 

22. Inna PASCALU  „Suveranitatea naţională şi 

dreptul de vot în condiţiile 

integrării europene” 

Conferinţă ştiinţifică 

internaţională “Promovarea 

drepturilor omului şi securităţii 

umanitare prin prisma 

integrării europene 

(Parteneriatul Estic)” Chişinău 

12.12.13 USEM şi Academia 

de Ştiinţe a Moldovei 

0,25 

23. Stela LITRA  „Principiul nereturnării-

principiul al drepturilor 

refugiaţilor” 

Conferinţă ştiinţifică 

internaţională “Promovarea 

drepturilor omului şi securităţii 

umanitare prin prisma 

integrării europene 

(Parteneriatul Estic)” Chişinău 

12.12.13 USEM şi Academia 

de Ştiinţe a Moldovei 

0,3 

24. Victor RUSU  „Parlamentul R.M. – de la 

etapa impacientă la un 

parlamentarism contemporan” 

Conferinţă ştiinţifică 

internaţională “Promovarea 

drepturilor omului şi securităţii 

umanitare prin prisma 

integrării europene 

(Parteneriatul Estic)” Chişinău 

12.12.13 USEM şi Academia 

de Ştiinţe a Moldovei 

0,3 

25. Grigore 

PÎRŢAC  

Parteneriatul estic: şansă de 

integrare a R.M. în UE 

27.09.13 Conferinţă naţională 

„Parteneriatul estic - obective 

experienţă, analiza procesului 

de implementare în R.M.” 

USM 

0,25 
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26. Grigore 

PÎRŢAC  

„Sectorul asociativ şi factorul 

decizional - interacţiuni” 

Participarea la masa rotundă în 

cadrul Institutului de cercetări 

juridice şi politice a AŞM 

24.10.13 

0,2 

27. Grigore 

PÎRŢAC  

Parteneriatul estic-o şansă de 

integrare a Republicii Moldova 

în UE 

Conferinţa internaţională din 

Polonia, Universitatea din 

Cracov cu tematica: 

„Parteneriat, obiecte, 

experienţe bazat pe proiecte 

internaţionale şi cooperarea 

diplomatică”18 noiembrie 

2013 

0,2 

28. Vlad VLAICU  Evaziunea fiscală – aspecte 

teoretico-juridice 

Conferinţă ştiinţifică 

internaţională “Promovarea 

drepturilor omului şi securităţii 

umanitare prin prisma 

integrării europene 

(Parteneriatul Estic)” Chişinău 

12.12.13 USEM şi Academia 

de Ştiinţe a Moldovei 

0,25 

29. Inna PASCALU  Comunicare şi discuţii  Conferinţa internaţională 

ştiinţifico-practică „Procese de 

democratizare în Republica 

Moldova: realităţi, tendinţe, 

perspective” Chişinău 20.05.14 

0,25 

30.  Victor RUSU  Comunicare şi discuţii  Conferinţa internaţională 

ştiinţifico-practică „Procese de 

democratizare în Republica 

Moldova: realităţi, tendinţe, 

perspective” Chişinău 20.05.14 

0,3 

31. Inna PASCALU  Роль Евросоюза в 

повышении благосостояния 

Молдовы 

 

Materialele conferinţei 

internaţionale “Reglementarea 

juridică a cooperării între 

Ucraina şi Moldova cu 

Uniunea Europeană” Ucraina- 

Moldova, Truscaveţ-Chişinău, 

2014 

0,2 

32. Cristina 

CEBAN  

Stela LITRA  

Oleg 

SEDLEŢCHI  

Европейский путь 

Республики Молдова 

 

 

 

 

 

Materialele conferinţei 

internaţionale “Reglementarea 

juridică a cooperării între 

Ucraina şi Moldova cu 

Uniunea Europeană” Ucraina- 

Moldova, Truscaveţ-Chişinău, 

2014 

0,15 
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33. Victor RUSU  Проблемы статуса и 

профессионализации 

деятельности депутатов в 

современный период   

Materialele conferinţei 

internaţionale “Reglementarea 

juridică a cooperării între 

Ucraina şi Moldova cu 

Uniunea Europeană” Ucraina- 

Moldova, Truscaveţ-Chişinău, 

2014 

0,25 

34. Cristina 

CEBAN  

Iu. ZOTI  

Роль международного права 

в управлении органами 

внутренних дел  

Materialele conferinţei 

internaţionale “Reglementarea 

juridică a cooperării între 

Ucraina şi Moldova cu 

Uniunea Europeană” Ucraina- 

Moldova, Truscaveţ-Chişinău, 

2014 

0,15 

35. Grigore 

PÎRŢAC  

Будущее Республики 

Молдова – интеграция в 

Европейский союз 

Materialele conferinţei 

internaţionale “Reglementarea 

juridică a cooperării între 

Ucraina şi Moldova cu 

Uniunea Europeană” Ucraina- 

Moldova, Truscaveţ-Chişinău, 

2014 

0,2 

36. Oleg PANTEA  General overview of the 

material sources of law 

Materialele conferinţei 

internaţionale “Reglementarea 

juridică a cooperării între 

Ucraina şi Moldova cu 

Uniunea Europeană” Ucraina- 

Moldova, Truscaveţ-Chişinău, 

2014 

 p.190 – 192 

0,33 

37. Oleg PANTEA  Compendiu asupra contractului 

normativ în sfera juridică a 

Republicii Moldova 

Revista Naţională de Drept, 

2014, nr.1, p. 35 – 37 0,31 

38. Oleg PANTEA  Teoria generală a statului şi 

dreptului  

Chişinău: Imona Group, 2014. 

172 p. 
7,50 

39. Oleg PANTEA  Contractualismul – premisă a 

contractului normativ ca izvor 

al dreptului  

Revista Naţională de Drept, 

2014, nr.2, p. 50 – 51 

 

0,32 

 

40. Oleg PANTEA Contractul normativ ca formă 

reglementatorie în procesul de 

integrare europeană  

Revista Naţională de Drept, 

2014, nr.3, p. 30 – 32 0,38 

41. Oleg PANTEA Reglementarea juridică a 

contractului normativ în 

sistemul izvoarelor de drept ale 

Italiei și Franței  

Revista Naţională de Drept, 

2014, nr.4, p. 38 – 41 
0,49 
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42. Oleg PANTEA Noțiuni generale privind 

serviciul psihologic în sistemul 

penitenciar 

Conferința internațională 

”Intervenții psihosociale în 

instituțiile penitenciare din 

Republica Moldova. Asistența 

psihologică a minorilor aflați 

în getenție”, Chișinău, DIP, 

27-28 martie 2014  

0,2 

 

Facultatea de Drept, Catedra Drept privat 

 

 

Nr. 
Numele, 

prenumele  

Denumirea  

lucrării 

Date  

bibliografice 

Volumul, 

coli de 

autor 

1.  Ion BÎTCĂ, 

V. CURARARI 

Natura juridică a dreptului 

dobîndit de dobînditorul 

bunului în cazul contractului de 

înstrăinare a unui bun cu 

condiţia întreţinerii pe viaţă 

Studii juridice în onoarea Prof. 

univ. dr. Cheorghe Chibac”, 

Chişinău, 2013, p. 63-68. 0,5 

2.  Ion BÎTCĂ, 

V. CURARARI 

Inopopozabilitatea faţă de terţi 

a situaţiei juridice reale în 

cazul simulaţiei 

Analele Ştiinţifice ale 

Universității de Studii 

Europene din Moldova, Ediţia 

I, Chişinău, 2013, p. 14-28. 

0,4 

3.  Ion BÎTCĂ, 

Olga 

GONCEARUC 

Aspecte cu privire la influienţa 

pe care o poate avea decesul 

unei părţi in cazul obligaţiilor 

condiţionale 

Coferinţa Ştiinţifică cu 

participare internaţională.  

Dreptul privat ca factor în 

dezvoltarea relaţiilor 

economice. Tradiţii, actualitate 

şi perspective, dedicată 

aniversării a 80 de ani de la 

naşterea lui Victor Volcinschi, 

doctor în drept, Profesor 

universitar, CEP USM, 

Chişinău  2014. p.117-123. 

0,6 

4.  Victor 

VOLCINSCHI 

Relaţiile sociale patrimoniale 

ca obiect al reglementărilor 

Dreptului privat 

Materialele conferinţei 

ştiinţifice internaţionale din 22-

23 aprilie 2013, Chişinău 

0,6 

5.  Victor 

VOLCINSCHI 

Recepţionarea unor principii, 

instituţii şi norme juridice din 

Dreptul privat roman în Codul 

Civil al Republicii Moldova 

(realităţi şi perspective) 

Materialele conferinţei 

ştiinţifice internaţionale, 

consacrate decenalului Codului 

civil al Republicii Moldova din 

19-20 septembrie 2013, 

Chişinău 

0,7 
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6.  Victor 

VOLCINSCHI 

Dreptul de superficie: analiză 

în plan comparat  

Materialele conferinţei 

ştiinţifice internaţionale, 

consacrate noului Cod civil al 

României 23-25 octombrie 

2013, Bucureşti 

0,7 

7.  Dumitru 

VIERIU, 

Eufemia 

VIERIU 

Romanian Unions.The 19th 

International Conference The 

Knowledge-Based 

Organization “Economic, 

social and administrative 

approaches to the Knowledge-

based organization”.  

Conference proceedings 2. 13-

14 June 2013, Sibiu, 2013, 

p.683-688.  

0,5 

8.  Dumitru 

VIERIU, 

Eufemia 

VIERIU 

Aspecte generale privind 

subiecţii posesiei.  

Materialele Conferinţei 

naţionale cu genericul „Noul 

Cod civil român la doi ani de la 

intrarea în vigoare. Probleme 

teoretice şi practice. 9 

octombrie 2013, Bucureşti. 

0,25 

9.  Dumitru 

VIERIU, 

Eufemia 

VIERIU 

Aspecte privind dobândirea, 

conservarea şi pierderea 

posesiei.  

Materialele Conferinţei 

naţionale cu genericul „Noul 

Cod civil român la doi ani de la 

intrarea în vigoare. Probleme 

teoretice şi practice. 9 

octombrie 2013, Bucureşti. 

0,2 

10.  Eufemia 

VIERIU, 

Dumitru 

VIERIU 

Aspecte generale privind 

Drepturile Omului  

Materialele Conferinței 

ştiințifice internaționale 

Promovarea drepturilor Omului 

şi securității umanitare prin 

prisma integrării europene 

(parteneriatul estic), Chişinău 

2013 USEM, pag.243-248 

0,5 

11.  Nicolae SLUTU 

S. CHIOSE  

Гражданская 

ответственность; понятие, 

виды, проблемы применения.  

Conferința științifică 

internațională Reglementarea 

juridică a cooperării între 

Ucraina şi Moldova cu 

Uniunea Europeană, 2014 

Chişinău -Truskaveţ, p.208-

210 

0,2 

12.  Igor COBAN Subiecţii revizuirii potrivit 

legislaţiei procesual civile a 

Republicii Moldova. 

Conferinţa internaţională 

„Instituţi ale procesului civil şi 

ale executării silite”, 29-31 

august 2013, Târgu-Mureş, 

România. Bucureşti: Universul 

Juridic, 2013, p.136-143. 

0,7 

13.  Igor COBAN, 

Cornel Crețu. 

Importanța şi conţinutul 

termenelor în procesul civil.  

 

Revista Națională de Drept, 

octombrie 2013  0,6  
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14.  Igor COBAN Teza de doctor în drept, cu 

tema: „Probleme teoretico-

practice ale revizuirii 

hotărârilor judecătoreşti 

irevocabile în procesul civil” 

 

specialitatea: 12.00.03 drept 

privat (procesual civil) / 553.03 

– Drept procesual civil, în 

cadrul Consiliului ştiinţific 

specializat: D 30 12.00.03 – 32 

în cadrul Universităţii de Stat 

din Moldova. Chișinău, 2013, 

195 p 

8,5 

15.  Igor COBAN Natura juridică și locul 

revizuirii în sistemul dreptului 

procesual civil al Republicii 

Moldova.  

Conferința Consacrată lui 

Victor Volcinschi, Chișinău, 

2013 
0,92  

16.  Igor COBAN Premizele angajării răspunderii 

civile a reclamantului pentru 

prejudiciul cauzat pârâtului 

prin asigurarea acțiunii în 

contextul art. 182 C. proc. civ. 

al R. M. 

Conferinţa „Codul civil al RM: 

10 ani - realizări, rezerve si 

perspective”, Chişinău, 2013 
0,5 

17.  Iulia 

BĂNĂRESCU 

Fundamentul dreptului  de 

moştenire şi teoriile doctrinare 

Studii juridice în onoarea  prof. 

univ. dr. Gheorghe Chibac. 

Ediţie Specială.Chişinău CEP  

USM,  2013,  p.51-62 

0,7 

18.  Natalia 

CHIBAC 

Termenele, modalităţile de 

soluţionare a litigiilor şi 

răspunderea părţilor 

Studii juridice în onoarea 

prof.univ.dr. Gheorghe 

Chibac,./ Univ.de Stat din 

Moldova, Facultatea de Drept; 

resp.ed.:Sergiu Băieşu. – 

Chişinău: CEP USM, 2013, 

ISBN 978-9975-71-358-0, 

p.162-167 

0,5 

19.  Vera LUPAŞCO Problematica în cadrul 

succedării drepturilor şi 

obligațiilor la reorganizarea 

persoanelor juridice şi 

specificul acestei succedări la 

reorganizarea prin transformare 

Analele Ştiințifice, 

Unuviersitatea de Studii 

Europene din Moldova, Ediţia 

I, 2013 
0,3 

20.  Vera LUPAŞCO Particularități referitoare la 

contractul de vînzare 

cumpărare a încăperilor 

 

Materialele Conferinței 

științifice internaționale 

Promovarea drepturilor Omului 

și securității umanitare prin 

prisma integrării europene 

(parteneriatul estic), Chișinău 

2013 USEM, p. 236-242 

0,5 

21.  Tamara SAVCA Serviciile efectuate de 

mandatarii profesionişti. 

Varietăţi ale contractului de 

mandat 

Analelele 

USEM.Conf.23.10.2013  
0,2 
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22.  Alexandru 

PRISAC 

Executarea obligațiilor – mod 

principal de stingere a 

obligațiilor  

 

Studii juridice în onoarea 

prof.univ.dr. Gheorghe 

Chibac,./ Univ.de Stat din 

Moldova, Facultatea de Drept; 

resp.ed.:Sergiu Băieşu. – 

Chişinău: CEP USM, 2013, 

ISBN 978-9975-71-358-0, 466 

p. 

0,23 

23.  Alexandru 

PRISAC 

Conceptul și natura juridică a 

compensării în dreptul roman, 

francez și român.  

Conferința Transfrontalieră a 

Tinerilor ed-a X-a, Chișinău 

20-22 decembrie 2013. 

0,2 

24.  Alexandru 

PRISAC 

Accepțiunile compensării în 

sistemul de drept continental 

Materialele Conferinței 

științifice internaționale 

Promovarea drepturilor Omului 

și securității umanitare prin 

prisma integrării europene 

(parteneriatul estic), Chişinău 

2013 USEM, p. 80 – 87 

0,6 

25.  Angela CIBUC Drepturile și obligațiile 

subiecților contractului 

multimodal de transport 

internațional de mărfuri 

Materialele Conferinței 

științifice internaționale 

Promovarea drepturilor Omului 

și securității umanitare prin 

prisma integrării europene 

(parteneriatul estic), Chișinău 

2013 USEM, p. 227-235 

0,7 

26.  Cristian 

ȘAPTEFRAȚI 

Drepturile persoanei vizate în 

contextul prelucrării datelor cu 

caracter personal 

Conferinţa ştiinţifică 

„Provocările societăţii 

contemporane. Protecţia 

datelor cu caracter personal: o 

nouă provocare?”, Chișinău 

2014 

0,25 

27.  Igor CIRIMPEI Convocarea adunării generale a 

acționarilor Societății pe 

Acțiuni 

 

Materialele Conferinței 

științifice internaționale 

Promovarea drepturilor Omului 

şi securității umanitare prin 

prisma integrării europene 

(parteneriatul estic), Chişinău 

2013 USEM, p.214-218 

0,4 

28.  Svetlana 

ROTARU 

The legal representatives of 

minor children 

Conferința științifică 

internațională Reglementarea 

juridică a cooperării între 

Ucraina și Moldova cu 

Uniunea Europeană, 2014 

Chişinău- Truskaveţ p.193-197 

0,4 

29.  Alexandru 

PRISAC 

Drept procesual civil. Partea 

generală.  

Chişinău: Ed.Cartier 2013, 373 

p. 
20 
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Facultatea de Științe Economice 

 

Nr. 
Numele, 

prenumele 

Denumirea 

lucrării 

Date 

bibliografice 

Volumul, 

coli de 

autor 

1.  Aurelia ŢURCAN, 

Nicolae 

SEDLEŢCHI.   

Evaluation of the 

Effectiveness of Education 

University 

in a Knowledge-Based 

Economy . Materialele 

conferinţei 3° International 

Conference on Human and 

Social Sciences  20-22 

September 2013, Rome-Italy  

0,3 

2.  Aurelia ŢURCAN, 

Tatiana 

COLESNICOVA  

Gender peculiarities of 

entrepreneurship in the 

Republic of Moldova. 

Cross-Cultural Management 

Journal ,Volume XV, Issue 3 

(29) / 2013, Issue 3 – Special 

Issue: Collaborative structures 

vs. Competition between 

organizations – 

multydisciplinary dimensions, 

pages 369-375. 

http://www.cmj.bxb.ro/Article/

CMJ_29_43.pdf 

0,3 

3.  Aurelia ŢURCAN  Cum  se măsoară economia 

bazată pe cunoaştere: o 

scurtă trecere în revistă. 

Management Intercultural 

Volumul XV, Numărul 29 / 

2013, pages 371-381. 

http://www.mi.bxb.ro/Articol/

MI_29_39.pdf 

0,3 

4.  Aurelia ŢURCAN 

(Şuşu), Elvira 

NAVAL  

Application de la methode 

statistique pour estimer la 

croissance de l'indice de 

l'innovation 

Analele USEM 2012, pag.99-

110. august 2013 
0,3 

5.  AURELIA 

ŢURCAN 

Проблематика 

статистической оценки 

Особенностей 

инновационной 

деятельности  

в АПК. Журнал "Экономика 

АПК" 

0,2 

6.  Aurelia ŞUŞU 

ŢURCAN.    

Problemele evaluării 

economiei bazate  pe 

cunoaştere. 

Economie şi sociologie, 

nr.1/2013, Chişinău, 2013. 59 

p. ISSN: 1857-4130 

0,3 

7.  Aurelia ŢURCAN 

(Şuşu)   

Application statistical-

mathematical method for 

forecasting 

Analele USEM 2012, pag. 110-

114. august 2013 0,3 
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8.  Lilia ŞARGU Mădalități de perfecționarea 

a managementului 

negocierilor(în companiile 

de comerț din Republica 

Moldova) 

Autoreferatul tezei de doctor în 

economie/ Șargu Lilia.-

Chișinău:ASEM, 2013. – 28p., 

CZU: 

658.012.4:339.1:334.7(478)(04

3),  

1,0 

9.  Lilia ŞARGU Avantajele ambalajelor 

confecționate din sticlă 

pentru menținerea calității 

produselor 

În: Analele ştiinţifice ale 

Universităţii Cooperatist-

Comerciale din Moldova. 

Chişinău:UCCM,  2012, vol.  

XI, Partea a doua – 2013, p. 

414-417 ISSN 1857-1239 

(Categoria C) 

0,3 

10.  Vadim 

COJOCARU, Lilia 

ŞARGU 

Analiza pieţei internaţionale 

a materialelor de construcţie 

În: Economie şi Sociologie. 

Chişinău, 2013, nr. 1, p.49-54, 

ISSN 1857-4130 (Categoria B) 

0,3 

11.  Lilia ŞARGU.  

S. 

FEDORCIUCOVA 

Актуальные аспекты 

повышения качества 

потребительских товаров 

как основные рычаги 

обеспечения их 

конкурентоспособности и 

безопасности.  

В: Материалы 

международной научно-

практической конференции 

Международная научно-

практическая конференция. 

Торговля: общественное 

питание и сервис: состояние, 

развитие и перспективы.  20 

января 2014. Казанский 

кооперативный институт 

Россия, М.: ООО 

«Издательский дом 

Центросоюза», 2014. – 492 

с.ISBN 978-5-901709-38-2. 

0,4 

12.  Lilia ŞARGU.  

S. 

FEDORCIUCOVA 

Aspecteconceptuale ale 

calității. În: 

Strategiişipolitici de 

management 

îneconomiacontemporană 

Conferinţanaţională cu 

participare 

international„Strategiişipolitici 

de management 

îneconomiacontemporană”, ed. 

a 3-a, 28-29 mar. 2014 – 

Chişinău :ASEM, 2014. – 354 

p. Pag. 76-81..ISBN 978-9975-

75-678-5. 

0,4 

13.  Angela DELIU  Eficienţa economică a 

întreprinderii şi indicatorii 

săi. 

Economie şi Sociologie. Nr. 4, 

2013.  0,6 

14.  Maia GRÎU. Modern management 

principles organization of 

accounting. 

Scientific Symposium of 

young Researchers, XII 

Edition, Chisinau, 2014.  

0,32 
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15.  Maia GRÎU. Principiile managementului 

modern şi organizarea 

contabilităţii 

Simpozionul Ştiinţific al 

Tinerilor Cercetători ASEM-

2014, Ediţia a XII-a// Aportul 

tinerilor cercetători la 

dezvoltarea ştiinţei economice, 

Chişinău, 2014.  

0,38 

16.  Maia GRÎU. Aspecte generale privind 

organizarea contabilităţii 

entităţii. 

Simpozionul Ştiinţific al 

Tinerilor Cercetători, Ediţia 

XI-a// Aportul tinerilor 

cercetători la dezvoltarea 

ştiinţei economice, Chişinău, 

2013, p.128 – 133.  

 

0,46 

17.  Maia GRÎU. General aspects regarding 

the organisation of entity 

accounting. 

Scientific Symposium of 

young Researchers, XI Edition, 

Chisinau, 2013, p.122 – 126.  

 

0,40 

18.  Anastasia 

DJUGOSTRAN 

(Jentimir)  

Iu. CAPRIAN 

Noţiuni fundamentale cu 

privire la controlul 

independent-audit. 

Studia Universitas, Seria 

Ştiinţe exacte şi economice, 

Chişinău, CFP USM,2013, 

nr.7(57) p.113-130.  

0,3 

19.  Anastasia 

DJUGOSTRAN 

(Jentimir) 

Недостатки налогово 

администрирования на 

пути евро интеграций. 

Conferinţă Ştiinţifică 

Internaţională Jubiliară ediţia a 

VIII-a, „ Modaltăţi de 

eficiantizare a sistemului 

economico-financiar în scopul 

dezvoltării economice durabile 

a Republicii Moldova” 01-02 

noiembrie 2013, p.210-212.  

0,15 

20.  Danaia BEŢIVU. Кластеры как поддержка 

для повышения 

конкурентоспособности 

туристической 

деятельности. 

Мальтийский пример. 

Materialele Conferinței 

internaționale pe internet. 

”Актуальні проблеми теорії 

та практики менеджменту” ,  

Universitatea națională tehnică 

din Odesa, mai 2013, p. 237 

0,3 
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Facultatea de Jurnalism și Comunicare Publică 

Facultatea de Psihologie și Asistență Socială 

Facultatea de Științe Politice și Relații Internaționale 

 

Nr. 
Numele, 

prenumele  

Denumirea  

lucrării 

Date  

bibliografice 

Volumul, 

coli de 

autor 

1. Petru DERESCO Disfuncţionalităţi ale 

limbajului în mass-media din 

Republica Moldova 

Analele ştiinţifice ale 

Universităţii de Studii 

Europene din Moldova NR.2, 

Chişinău, 2014, p. 74-78 

0,2 

2. Valentina 

ENACHI 

Cultura Moldovei Sovietice 

în documente şi materiale 

Culegerea ” Noi tendinţe în 

protecţia şi promovarea 

patrimoniului cultural şi 

european”, Chişinău, Pontos, 

2013 

0,3 

3. Valentina 

ENACHI 

Stereotipuri culturale în presa 

din Republica Moldova: 

realităţi naţionale şi 

deziderate europene   

Culegerea ” Noi tendinţe în 

protecţia şi promovarea 

patrimoniului cultural şi 

european” pp.83-93., Chişinău, 

Pontos, 2013 

0,5 

4. Valentina 

ENACHI 

Comunicarea interculturală Manual -160 p, Chisinau 2014. 

ISBN 978-9975-4024-6-0. 
8,0 

5. Aurelia 

COJOCARU 

Conflictele relaționale la 

adolescenți și importanța 

educației relaționale. Studiu 

de caz. 

Revista de psihologie 

“Psichologies” nr.11, 2013 
0,5 

6. Aurelia 

COJOCARU 

Impactul violenței domestice 

în societatea contemporană 

Revista științifico-practică 

Infopsihologia, mai 2014 
0,3 

7. Aurelia 

COJOCARU 

Cauzele infidelității la 

parteneri.  

Divorțul psihologic și cel 

comunitar.  

Manipularea în viața de 

cuplu. 

Revista pentru femei 

Thewoman.md iunie-iulie 2013 

și Conferința națională 

“Familia celulă a societății”- 

octombrie 2013- Chișinau 

2013 

0,76 

8. Aurelia MARCU Testul formativ-instrument şi 

metodă de evaluare a 

cunoştinţelor 

Conferinţa Ştiinţifică cu 

participare Internaţională 

„Probleme de didactică şi 

gramatică a limbilor moderne 

în cadrul proiectului AUF”,  

USM, 26 aprilie 2013 

0,4 
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9. Aurelia MARCU Valorificarea textului literar 

în evaluările formative  

Conferinţa Ştiinţifică cu 

participare Internaţională 

„Textul. Abordări 

interdisciplinare în cercetarea 

literară, lingvistică şi 

didactică”, UPT, 12 noiembrie 

2013 

0,6 

10. Aurelia MARCU Explorarea textului din 

perspectivă microstructurală 

Conferinţa Ştiinţifică 

Internaţională „Învăţămîntul 

postmodern între eficienţă şi 

funcţionalitate”, USM, 15 

noiembrie 2013. 

0,3 

11. Aurelia MARCU Evaluarea formativă axată pe 

competenţe 

Conferinţa ştiinţifico-practică 

naţională. „Valorificarea 

experienţei profesionale: de la 

practica pedagogică la 

atestarea cadrelor didactice”, 

UPS „Ion Creangă”, 22 

noiembrie 2013 

0,4 

12. Aurelia MARCU Metodologia construirii 

testului formativ ca 

instrument al evaluării 

formative 

Colocviu Internaţional al 

Departamentului de 

Lingvistică,  Diacronie şi 

sincronie în studiul limbii 

române, facultatea de litere, 

Universitatea din Bucureşti, 

Centrul de Lingvistică şi 

Teorie Aplicativă,13-14 

decembrie 2013 

0,7 

 

13. Ecaterina 

ȚĂRNĂ 

Adaptarea studentului în 

mediul universitar. 

Chișinău: UPS ”I. Creangă”, 

2013, 193 p. ISBN 978-9975-

46-158-0. 

9,54 

14. Ecaterina 

ȚĂRNĂ 

Competenţa socială – 

prioritate fundamentală în 

educaţia modernă. 

În Materialele Conferinţei 

Ştiinţifice Internaţionale 

„Educația pentru dezvoltare 

durabilă: inovație, 

competitivitate, eficiență”, 

Chişinău: IŞE, 2013, pp. 384-

387. ISBN 978-9975-48-056-7 

0,15 

15. Ecaterina 

ȚĂRNĂ 

Adaptarea studenților – 

proces proiectat și dirijat de 

cadrele didactice universitare. 

În: Cultura profesională a 

cadrelor didactice. Exigențe 

actuale. Materialele 

Simpozionului Științific 

Internațional. Chișinău: UPS 

”I. Creangă”, 2013, pp. 300-

304. ISBN 978-9975-46-149-8 

0,2 
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16. Ecaterina 

ȚĂRNĂ 

Prevenirea, remedierea şi 

înlăturarea dificultăţilor de 

adaptare a studentului în 

mediul universitar. 

În: Ştiinţe ale Educaţiei. 

Conferinţa Internaţională. 

Suceava: Universitatea Ştefan 

cel Mare, Ed. XI, 2013 

0,3 

17. Ecaterina 

ȚĂRNĂ 

Comunicarea eficientă – 

precondiție de adaptare a 

studentului în mediul 

universitar. 

În: Republica Moldova între 

Est și Vest. Opțiunile 

tineretului la etapa actuală. 

Materialele Conferinței Șt. 

Internaționale. Chișinău: UST. 

2013. P. 266- 274. ISBN 978-

9975-76-099-7 

0,4 

18. Ecaterina 

ȚĂRNĂ 

Formarea cadrelor didactice 

pentru lucrul cu elevii 

inadaptați. 

În: Formarea competenței de 

învățare la elevi. Materialele 

Conferinței Șt. Practice, UST, 

Liceul Orizont, Chișinău, 2013, 

p. 242-248. ISBN 978-9975-

76-101-7 

0,35 

19. Ecaterina 

ȚĂRNĂ 

Adaptarea studentului în 

mediul universitar. 

Autoreferatul tezei de doctor în 

pedagogie. Chișinău UPS: ”I. 

Creangă”, 2013, 29p. 

1,47 

20. Zinaida 

MICLEUȘANU 

Unele aspecte teoretico-

aplicative ce țin de 

armonizarea relațiilor 

familiale. 

Conferința națională cu 

participare internațională a 

psihologilor ,,CONSILIEREA 

ŞCOLARĂ ÎNTRE 

PROVOCĂRI ŞI 

PARADIGME", ediţia a-V-a, 

(România, Constanța) 

31.05.2013 - 01.06.2013  

0,3 

21. 

22. 

Zinaida 

MICLEUȘANU 

Familia armonioasă - ca 

valoare fundamentală a 

existenței umane. 

 

Conferinţa Anuală de 

Didactică desfăşurată la 

Universitatea „1 Decembrie 

1918” din Alba Iulia, România, 

06 - 07.08.2013  

0,4 

23. Zinaida 

MICLEUȘANU 

Aspectele teoretico-aplicative 

ale implementării 

curriculumului educația 

pentru familie în instituțiile 

de învățământ preuniversitar 

Conferința națională 

EDUCAȚIA  PENTRU 

INTEGRARE SOCIO-

ECONOMICĂ – EDUCAȚIA 

PRIORITARĂ, organizată în 

cadrul  DGETS, Direcția 

Generală Educație Tineret și 

Sport,  21 - 22 martie 2014 

0,3 

24. Zinaida 

MICLEUȘANU 

Considerațiuni teoretice 

privind valorificarea 

parteneriatului educațional în 

contextul realizării consilierii 

psihologice a familiei în 

instituția de învățământ 

Liceul Teoretic ,,George 

Meniuc”, 15 aprilie 2014 

Conferința științifică din cadrul 

Liceului Teoretic ,,George 

Meniuc” 

0,6 
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25. Zinaida 

MICLEUȘANU 

Intervenții cu caracter 

psihosocial și pedagogic ale 

consilierii familiei în cadrul 

școlar 

Conferința științifica anuală a 

profesorilor și cercetătorilor 

(2014), UPS ,,Ion Creangă”, 14 

mai 2014,  

0,5 

26. Serghei 

BURGUDJI 

The roles of goverments in 

the use of information 

systems 

Conferinţa  ştiinţifică 

internaţioanală, Bulgaria, 

Sozopoli, 2013, р. 179-188 

0,17 

27. Serghei 

BURGUDJI 

Cовременные  

информационно-

коммуникационные 

технологии в политике и 

управлении 

Moldoscopie (probleme de 

analiză  politică), revistă 

ştiinţifică trimestrială, 2013. 0,37 

28. Serghei 

BURGUDJI 

Experience of the republic of 

moldova and georgia in the 

framework of e-government 

Tbilisy, Georgia International 

conference, 2014 0,17 

29. Serghei 

BURGUDJI 

Информационное общество 

как фактор модернизации  

государтсвенного 

управления на основе 

европейских стандартов 

Conferinta  stiintifica 

internatioanala 2014 Bulgaria, 

Sozopoli, paj304 0,27 

30. Serghei 

BURGUDJI 

Проявление воли, ради 

будущего своей семьи и в 

целом государства 

Республики Молдова 

http://enews.md/articles/view/

3311/ 21.02.2013. 
0,17 

31. Cristina CEBAN Dreptul Uniunii Europene  Monografie, Chişinău, 2013, 

VID, 303 p., ISNB 978-9975-

4078-7-8 

15,0 

32. Cristina CEBAN Protecţia şi conservarea naturii 

în dreptul comunitar 

Materialele conferinţei ştiinţifice 

internaţionale anuale a tinerilor 

cercetători „Tendinţe 

contemporane ale dezvoltării 

ştiinţei în contextul opţiunii 

europene: viziuni ale tinerilor 

cercetători”, vol I, ediţia a VIII, 

30 mai 2013, Chişinău, p.73-78 

0,25 

33. Cristina CEBAN Европейский путь 

Республикаи Молдова. 

Reglementarea juridică a 

cooperării între Ucraina şi 

Moldova cu Uniunea Europeană. 

Chişinău: VID, 2014, p. 179-182. 

ISNB 978-9975-4166-1-1 

0,15 

34. Cristina CEBAN Роль международного права 

в управлении органами 

внутренних дел. 

Reglementarea juridică a 

cooperării între Ucraina şi 

Moldova cu Uniunea Europeană. 

Chişinău: VID, 2014, p. 198-201. 

ISNB 978-9975-4166-1-1 

0,15 

35. Cristina CEBAN Dreptul Internaţional al 

Mediului (suport de curs). 

Chişinău, 2014. 108 p. VID, 

ISBN 978-9975-4166-4-1 
5,4 
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36. Angela  

CIBUC 

Обеспечение безопасности 

в  

Причерноморском регио 

не: прогнозируемые 

последствия и возможные 

риски 

«Мижнародно-правови 

проблеми  

сучасного торговельного 

мореплавства»,ISBN978-966-

2609-45-5, КУП НАНУ,2013, 

с. 239-247 

0,6 

37. Angela  

CIBUC 

Drepturile şi obligaţiile 

subiecţiilor contractului 

multimodal de transport 

internaţional de mărfuri 

Conferinţa ştiinţifică 

internaţională „Promovarea 

drepturilor omului şi securităţii 

umanitare prin prizma 

integrării europene” 

(parteneriastul estic) Chişinău 

2013 USEM 

0,5 

38. Oleana 

CHINDÎBALIUC  

Геополитическая 

трансформация европейского 

пространства: саммит в 

Вильнюсе и цена выбора для 

Республики Молдова 

Материалы международной 

научно-практической 

конференции «Вильнюсский 

саммит – итоги и 

перспективы». / Ред. кол. 

Метревели Л., Осидзе Л., 

Киндыбалюк О. и др. Тбилиси: 

Тбилисский государственный 

университет им. Иванэ 

Джавахишвили, 2013, p. 25 – 

32. ISBN 978-9941-13-348-0. 

0,7 

39. Oleana 

CHINDÎBALIUC  

Внешнеполитические и 

внутриполитические аспекты 

энергетической безопасности 

Республики Молдова: 

актуальные тенденции 

Теорія і практика 

забезпечення ефективного 

розвитку суб’єктів ринку: 

матеріали ІІ Міжнародної 

науково-практичної 

Інтернет-конференції, м. 

Полтава, 30 листопада 2013 

р. Полтава.: ІнтерГрафіка, 

2013, p. 35 - 36. ISBN 978-

966-8419-58-4. 

0,2 

40. Oleana 

CHINDÎBALIUC  

Трубопроводы в контексте 

евразийского 

континентального блока с 

проекцией на газовую ось 

Париж-Берлин-Москва 

Revista Moldovenească de 

Drept Internaţional şi Relaţii 

Internaţionale. 2013, № 1, p. 

32 - 45. ISBN 1857-1999. 

1,35 
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41. Oleana 

CHINDÎBALIUC  

Геополитический контекст 

энергетической безопасности 

в Причерноморском регионе 

Збiрник матерiалiв I 

Мiжнародноï науково-

практичноï конференцiï 

«Мiжнародно-правовi 

проблеми сучасного 

торговельного мореплавства. 

Вип. 1. Киïв: Видавництво 

Лiра-К, 2013, p. 208 – 218. 

ISBN 978-966-2609-45-5. 

0,76 

42. 

 

Oleana 

CHINDÎBALIUC  

Внешнеполитический 

контекст энергетической 

безопасности Республики 

Молдова: дискурс между 

Востоком и Западом 

Materialele Conferinţei 

ştiinţifice internaţionale anuale 

a tinerilor cercetători Tendinţe 

contemporane ale dezvoltării 

ştiinţei în contextul 

valorificării opţiunii europene: 

viziuni ale tinerilor 

cercetători”. Ediţia a VII-a, 30 

mai 2013, Chişinău, Vol. I, 

Secţia Drept Internaţional şi 

Relaţii Internaţionale. Supl. la 

„Revista Moldovenească de 

Drept Internaţional şi Relaţii 

Internaţionale ISSN 1857-

1999. Chişinău: S/n, 2013, p. 

91 – 103.  

1,05 

43. Stela  

LITRA 

Poziţia dreptului refugiaţilor vis 

a vis de alte ramuri şi instituţii 

ale dreptului internaţional 

public 

Revista Moldovenească de Drept 

Internaţional şi Relaţii 

Internaţionale, nr.4, 2013, 

Chişinău, p.117-123 

0,6 

44. Stela  

LITRA 

Procedurile de comunicare a 

încălcărilor drepturilor omului 

în cadrul ONU 

Materialele Conferinţei ştiinţifice 

internaţionale anuale a tinerilor 

cercetători ,,Tendinţe 

contemporane ale dezvoltării 

ştiinţei în contextul valorificării 

opţiunii europene: viziuni ale 

tinerilor cercetători” Vol.I, Ediţia 

a VII-a, 30 mai 2013, Chişinău, 

p.222-226 

0,54 

45. Stela  

LITRA 

Principiul nereturnării – 

principiu al dreptului 

refugiaţilor 

Conferinţa ştiinţifică 

internaţională ,,Promovarea 

drepturilor omului şi securităţii 

umanitare prin prizma integrării 

europene (Parteneriatul estic)” 

USEM, 2013, Chişinău, p.148-

154 

0,54 
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46. Stela  

LITRA 

Европейский путь 

Республики Молдова. 

Reglementarea juridică a 

cooperării între Ucraina şi 

Moldova cu Uniunea Europeană. 

Chişinău: VID, 2014, p. 179-182. 

ISNB 978-9975-4166-1-1 

0,15 

47. Stela  

LITRA 

Curriculum „Dreptul 

refugiaţilor” (Ciclul I) 

Chişinău, 2014, 23 p., VID, 

ISBN 978-9975-4166-6-5 
1,2 

48. Stela  

LITRA 

Ghid metodic „Dreptul 

refugiaţilor” (Ciclul I) 

Chişinău, 2014, 45 p., VID, 

ISBN 978-9975-4166-5-8 
2,25 

49. Lilia  

TRIBOI 

Socializarea politică în 

familie 

în contextul proceselor 

migraţiei din Republica 

Moldova 

Conferinta stiintifico-practică 

AAP 2013 Chișinau 

0,6 

50. 

 

Eduard 

TUCEACOV 

Puterea politică şi birocraţia 

în condiţiile societăţii 

informaţionale: realităţi şi 

perspective 

Culegeri de articole „Teoria şi 

practica administrării publice” 

2013 
0,4 

51. Eduard 

TUCEACOV 

Puterea politică şi birocraţia 

ca grup de interes restrîns 

Culegeri de articole „Teoria şi 

practica administrării publice”, 

2013 

0,5 

52. Alina ȚURCANU Managementul crizelor 

politice 

Revista de Ştiinţă, Inovare, 

Cultură şi Artă, AKADEMOS, 

a Academiei de Ştiinţe a 

Moldovei, 2014, Chişinău 

0,4 

53. Alina ȚURCANU Gestionarea crizelor politice 

în contextul relaţiei putere- 

opoziţie 

Revista „Științe Politice, 

Relații Internaționale, Studii de 

Securitate” (ediția a VII-a), 

organizată de către 

Departamentul de Relații 

Internaționale, Științe Politice 

și Studii de Securitate al 

Universității ”Lucian Blaga” 

din Sibiu, prin Centrul de 

Cercetări în Științe Politice, 

Relații Internaționale și Studii 

Europene 

0,5 

54. Alina ȚURCANU Managementul crizelor 

politice in contextul 

transformărilor democratice 

din Republica Moldova 

Teoria şi practica 

administraţiei  publice 2013 
0,4 
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Facultatea de Limbi Moderne 

 

Nr. 
Numele, 

prenumele  

Denumirea  

lucrării 

Date  

bibliografice 

Volumul, 

coli de 

autor 

1. 1

. 

Vitalina 

BAHNEANU 

Quelquestechniquespourlacla

ssedefrançaisdespécialité-

articol în revistă 

internaţională ISHSS 

ConferenceProceedings.  

International Conference on 

Humanand Social Sciences. 

Roma, Italia, nr. 3; MCSER 

Publishing; 2013 

0,6 

2.  

 

 

Vitalina 

BAHNEANU  

Quelquestechniquespourlacla

ssedefrançaisdespécialité-

ISSN revistă internaţională 

Impact Factor 

Jurnal of Educational et Social 

Research., vol.3, nr.7. MCSER 

Publishing; Roma, 2013 
0,6 

3. 3

. 

Vitalina 

BAHNEANU  

La dimensionintersociale et 

interculturelle‚ un cours en 

ligne. 

Jurnal of Educational et Social 

Research., vol.3, nr.7. MCSER 

Publishing; Roma, 2013 

0,7 

4. 4

. 

Vitalina 

BAHNEANU, 

Tatiana 

BINZARU 

The Military French 

Vocabulary In English: 

Study Of The Expressive 

Function Of French 

Borrowings In The English 

Language 

Anale USEM 

0,8 

5. 4 Vitalina 

BAHNEANU, 

Tatiana 

BINZARU 

La Communication En 

FrançaisJuridique 

Anale USEM 

0,5 

6. 5

. 

Vitalina 

BAHNEANU, 

Daniela 

CALISTRU 

La Spécificité Fonctionnelle 

Des Emprunts Dans Les 

Textes Journalistique 

Anale USEM 

0,7 

 

7.  Vitalina 

BAHNEANU 

TraditiiNotionale  Ale 

Discursului Politic 

Revista USEM 
0,11 

8. 6

. 

Elena 

CONSTANTINO

VICI 

Perechiadiacenteînformulare

aactelor de vorbire 

Philologia, nr. 4, 2013 

0,5 

9. 7

. 

Elena 

CONSTANTINO

VICI 

Teoria actelor de vorbire – 

constituire și evoluție 

Filologiamodernă 

0,7 

10. 9

. 

Elena 

CONSTANTINO

VICI 

Actele de 

vorbireaferenteconvenţiilorso

cialeşirolullorînorganizareac

omunicării 

Analele USEM 

 
0,7 

11. 1Elena Comunicarea – între Analele USEM 0,5 
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. CONSTANTINO

VICI 

semiotică şi pragmatică  

12. 2

. 

Natalia 

CUBREACOV 

Le concept de 

„solidariteslexicales ” 

Analele USEM 

 
0,4 

13. 3

. 

Svetlana 

CORCODEL 

Political Discourse As Means 

Of Persuasion And 

Manipulation 

Analele USEM 

 0,5 

14. 4

. 

Svetlana 

CORCODEL 

Procedures And Strategies In 

Translating Economic Terms 

Analele USEM 

 
0,8 

15.  Svetlana 

CORCODEL 

International Trade 

Terminology  And 

Peculiarities Of Its 

Rendering 

Analele USEM 

 
0,6 

16.  Svetlana 

CORCODEL 

Equivalence In Translating  

International Trade 

Terminology (Incoterms) 

Analele USEM 

 0,6 

17.  Svetlana 

CORCODEL 

On the new technologies 

integration in the Educational 

process 

Revista USEM 

0,7 

18.  Svetlana 

CORCODEL 

Despre Gândirea 

Economică Şi Ştiinţa 

Economică  

Revista USEM 

0,7 

19.  Svetlana 

CORCODEL 

Caracteristicile 

activității economice externe 

a Republicii Moldova 

în condiţiile depăşirii crizei 

economico-financiare 

Revista USEM 

0,6 

20.  Veronica 

SCOARŢĂ,  

Elena HODENCO 

The Role Of Proverbs In The 

PhraseologicalSystem Of 

Language 

Analele USEM 

 0,7 

21.  George RUSNAC Câmpul Etemic {Scrânciob} 

În Limba Română 

Analele USEM 

 
0,4 

22.  George RUSNAC Cu Privire La Unele Adnotări 

Etimologice Ale Lui 

B.P.Hasdeu 

Analele USEM 

 0,5 

23.  George RUSNAC Pretinse împrumuturi greceşti 

(directe sau indirecte) în 

limba română (I) 

Revista USEM 

0,6 

24.  GeorgeRusnac Pretinse Împrumuturi 

Greceşti (Directe Sau 

Indirecte) În Limba Română 

(II) 

Revista USEM 

0,9 

25.  George RUSNAC Prefixul Expresiv O- 

În Limba Română 

Revista USEM 
0,12 
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26.  Dorina BOICO TranslationPeculiarities Of 

The 

PrepositionsAndAdverbsUse

d As Particles Of 

PhrasalVerbs 

Analele USEM 

0,6 

27.  Elena 

HODENCO,  

Daniela 

CALISTRU 

Les Emprunts-Source 

D’erichissement Du 

Vocabulaire Français 

Analele USEM 

 
0,5 

28.  Tatiana 

SIMBOTEANU 

La Norme Et L’usage: 

L’usage Descriptif De 

Certains Adjectifs Au 

Superlatif 

Analele USEM 

 
0,8 

29.  Tatiana TARAN Problems In The Translation 

Of Comics And Cartoons 

Analele USEM 

 
0,9 
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11. Relaţii internaţionale 

 

 Forme de colaborare internaţională; 

 Acorduri interuniversitare; 

 Programe de mobilitate (studenţi, cadre didactice); 

 Studenţi străini (nr. total, nr. buget/contract, ţară de origine). 

 

Universitatea de Studii Europene din Moldova acordă o importanţă primordială 

activităţii în domeniul relaţiilor internaţionale, deoarece aceasta contribuie în mare 

măsură la o încadrare mai eficientă în mediul  universitar internaţional.  

Această activitate este caracterizată prin încheierea acordurilor bilaterale de 

colaborare cu instituţiile de învăţământ de peste hotare, participarea activă la 

simpozioanele internaţionale, organizarea conferinţelor ştiinţifice internaţionale în 

cadrul universităţii şi altele.  

Aceste acorduri cuprind diverse probleme de dezvoltare a învăţământului şi a 

cercetărilor ştiinţifice, schimburi de cadre didactice, schimburi de studenţi, schimburi 

de programe şi planuri de învăţământ,  schimb de literatură didactico-ştiinţifică, etc. 

Pe parcursul mai multor ani în Republica Moldova a fost lansat Programul 

Tempus, prin intermediul căruia pot beneficia de suportul Uniunii Europene toate 

instituţiile de învăţământ superior din ţară care sunt acreditate. Universitatea de Studii 

Europene din Moldova cu toate că pe moment nu beneficiază de acest program are 

intenţii  pe viitor să  se încadreşe şi să beneficieze de suporturile acordate.  

Una din particularităţile participării USEM în programele de colaborare 

internaţională este seminarul internaţional. 

Universitate de Studii Europene din Moldova Liberă Internaţională din 

Moldova în colaborare cu Universitate de Stat Moldova, Universitatea Liberă 

Internaţională, Procuratura Generală a Republicii Moldova  şi Institutul de Reforme 

Penale au organizat simpozionul internaţional cu genericul: „Criminalistica în 

serviciul justiţiei: constatări, tendinţe, realizări” la care au participat specialişti în 

domeniu din Republica Moldova, Rusia, România, Ucraina, Bulgaria. 

O ramură distinctă a activităţii internaţionale a USEM o constituie apărarea 

drepturilor omului. Acestui compartiment se atribuie multiplele conferinţe, seminare, 

mese rotunde, publicaţii, lucrări ştiinţifice ş.a.  

În legătură cu lansarea programului de studiu şi cercetare în Germania a 

serviciului german de schimb academic (DAAD) pentru R.M. în anul universitar 
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2009-2010 a fost invitat reprezentatul acestei organizaţii în Moldova dl. Jan Peter 

Abraham cu o informaţie amplă despre condiţiile acestui proiect. 

Pentru realizarea obiectivelor din planurile de învăţămînt, Universitatea de 

Studii Europene din Moldova a încheiate mai multe colaborare bilaterală cu diferite 

instituţii din Republica Moldova și din străinătate. 

 

Acordurile de Colaborare între Universitatea de Studii Europene din Moldova  

și instituţii din străinătate: 

 

Nr. Instituţia 
Data 

semnării 
Durata 

1. The national and Kapodistrian University of Athens 15.09.2004 15.09.2009 

2. 
Libera Universita Degli Studi Internazionale „Karol 

Wojtyla”, Italia 
01.03.2008 01.03.2013 

3. Universitatea „Ştefan cel Mare”,Suceava, România 23.03.2007 23.03.2012 

4. Fundaţia Universitatea „Haralamb Vasiliu”, Iaşi 29.05.2008 29.05.2013 

5. Universitatea “Petre Andrei”,Iaşi 29.05.2008 29.05.2013 

6. 
Заподно – Уральский институт экономики и права, 

г.Пермь   
06.09.2009 09.06.2014 

7. Universita Popolare de Caserta Italia 19.06.2009 19.06.2014 

8. Universitatea Ecologică Bucureşti  01.09.2009 01.09.2014 

9. Читинский Государственный Университет 30.09.2009 30.09.2014 

10. University Procedure Company 01.10.2010 01.10.2015 

11. Universidade Nova de Lisboa 14.03.2013 - 

12. Nekhchivan Private University 14.03.2013 - 

13. Universitatea Creştină “Dmitrie Cantemir”, Bucureşti 06.10.2010 06.10.2013 

14. Киевский Университет права НАН Украины 29.06.2011 29.06.2016 

15. Universitatea Naţională “Iurii Fedkovici”, Cernăuţi 01.10.2011 01.10.2016 

16. 
Научно-иследовательский институт мониторинга 

качества образования, Йошкар-Ола, Россия 
01.09.2011 01.09.2016 

17. Universitatea Româno-Germană din Sibiu, România 26.04.2013 26.04.2018 

18. Киевский Международный Университет  26.06.2013 26.06.2018 

19. 
Варненский Свободный Университет «Черноризец 

Храбар», Варна, Болгария 
27.06.2012 27.06.2017 

20. Riga Graduate School of Law 09.10.2013 09.10.2018 

21. Universitatea din Piteşti, România 25.10.2013 25.10.2018 

22. БИП-Институт правоведения, Минск, Белорусь 04.11.2013 04.11.2018 

23. Asociaţias Europena a tinerilor antreprenori (YEBA) 27.11.2013 27.11.2016 

24. Приватний Вищий навчальний заклад «Европейский 09.04.2014 - 
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Университет» (Украина)  

25. 
Центр комплексного развития Грузии Тбилисского 

государственного университета им.Иванэ Джавахишвили 
14.05.2014 14.05.2019 

 

Acordurile de Colaborare între Universitatea de Studii Europene din Moldova 

şi instituţii din republică: 

 

Nr. Instituţia 
Data 

semnării 
Durata 

1. Tribunalul municipiului Chişinău 28.03.2003 28.03.2008 

2. Departamentul Instituţiilor Penitenciare al Ministerului 

Justiţiei R.M. 

01.08.2004 01.08.2009 

3. Institutul republican de Expertiză judiciară şi Criminalistică 

de pe lângă Ministerul Justiţiei a R.M. 

01.12.2004 01.12.2009 

4. Judecătoria economică de circumscripţie 01.03.2004 01.03.2009 

5. Biroul Avocaţilor din Republica Moldova 24.06.2005 05.06.2010 

6. Curtea Supremă de Justiţie a Republicii Moldova 29.08.2005 29.08.2010 

7. Curtea Constituţională a Republicii Moldova 19.09.2005 19.09.2010 

8. Judecătoria Militară a Republicii Moldova  06.09.2005 06.09.2010 

9. Procuratura Generală a Republicii Moldova  28.01.2006 28.01.2011 

10. Primăria municipiului Chişinău 18.05.2006 18.05.2011 

11. Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a 

Moldovei  

10.11.2006 10.11.2011 

12. Universitatea de Stat din Moldova, funcţionarea parcării auto   01.10.2007 - 

13. Universitatea de Stat din Moldova, folosirea blocului 01.11.2007 - 

14. Biblioteca Facultăţii de Drept a Universitarii de Stat din 

Moldova 

28.02.2008 28.02.2013 

15. Curtea de Apel al Republicii Moldova 21.03.2008 21.03.2013 

16. Ministerul Afacerilor Interne 11.07.2008 11.07.2013 

17. Universitatea de Stat din Tiraspol 01.09.2008 01.09.2009 

18. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae 

Testemiţeanu”  

04.09.2008 04.09.2013 

19. Universitatea Agrară de Stat din Moldova  25.08.2009 25.08.2014 

20. Colegiul financiar-bancar 01.09.2009 01.09.2014 

21. Centrul pentru drepturile omului  10.09.2009 10.09.2014 

22. Ministerul Apărării al Republicii Moldova  14.06.2011 14.06.2016 

23. Serviciul Vamal al Republicii Moldova 20.06.2011 20.06.2016 

24. Centru pentru combaterea crimelor economice si corupţiei al 

Republicii Moldova 

28.06.2011 28.06.2016 

25. Judecătoria Centru, municipiul Chişinău 07.09.2011 07.09.2016 
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26. Agenţia Informaţională de Stat MoldPres 20.09.2011 20.09.2016 

27. IDEC-MOLDOVA/Centrul Internaţional Antidrog  15.05.2012 15.05.2017 

28. Consiliul Superior al Magistraturii 20.07.2012 20.07.2017 

29. Cetăţeanul Creţu Sergiu Alexandru  25.09.2012 25.09.2015 

30. Uniunea Avocaţilor din Republica Moldova  01.10.2012 01.10.2017 

31. Şcoala din satul Corjova, raionul Criuleni 07.10.2012 07.10.2016 

32. Comisia Naţională de Integrare  07.02.2013 07.02.2018 

33. Universitatea Academiei de ştiinţe, facultatea Ştiinţe 

Umanistice 

02.09.2010 02.09.2013 

34. Universitatea Agrară de Stat din Moldova 17.04.2013 17.04.2018 

35. Universitatea de Stat din Tiraspol (camin) 03.09.2012 31.12.2014 

 

Pentru realizarea obiectivelor din planurile de învăţămînt, Universitatea de 

Studii Europene din Moldova a încheiate mai multe colaborare bilaterală cu diferite 

instituţii din Republica Moldova. 
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12. Activitatea economico-financiară 

 

 Planificarea şi utilizarea mijloacelor publice şi speciale; 

 Investiţii; 

 Taxe de studii (metodologie de calculare). 

 

Planificarea şi utilizarea mijloacelor publice şi speciale. 

Scopul managementului financiar în cadrul USEM reprezintă stabilirea cadrului 

juridic, a cerinţelor unice şi a mecanismului de reglementare a contabilităţii şi 

raportării financiare. 

Obiectul principal al managementului USEM, reprezintă asigurarea unui cadru 

legislativ coerent, astfel încît toţi participanţii la procesul de învăţământ să-şi 

cunoască drepturile şi obligaţiunile, bazîndu-se pe regulamentele şi reglementările 

interne, publicate în format clasic şi electronic, în vederea cunoaşterii şi respectării 

lor, pentru funcţionarea tuturor activităţilor din universitate. 

Autonomia USEM se manifestă şi se reduce la acumularea propriilor surse 

pentru acoperirea cheltuielilor ce ţin de activitatea didactică. Sursa principală de 

finanţare constituie mijloacele provenite din taxele achitate de către studenţi 

înmatriculaţi în bază de contract cu plată, şi taxele achitate de către persoanele  

înmatriculate în bază de contract cu plată pentru studiile post universitare de magistru, 

şi din alte venituri neesenţiale acumulate în urma activităţilor legal admise. 

Activitatea financiară a USEM reprezintă modul de repartizare a mijloacelor de 

finanţare pentru luarea deciziilor de gestiune şi economice, ce reprezintă un ansamblu 

de  principii, convenţii, reguli, metode şi procedee, adoptate de către conducerea 

universităţii. Contabilitatea universităţii se ţine conform legii contabilităţii nr. 113-

XVI din 27.04.2007 şi a Codului Fiscal, şi se aplică cu respectarea prevederilor 

standardelor naţionale  de contabilitate (S.N.C.). USEM coordonează în mod 

independent mijloacele financiare disponibile, gestionează balanţa independent, 

acţionînd în baza statutului. 

Ansamblu de activităţi, realizate de USEM, constituie o conduită indispensabilă 

a acesteia, ca entitatea independentă, ca agent ale propriilor decizii, ca responsabilă de 

propriile comportamente. 

În acest context fondatorul instituţiei promovează un domeniu specific al 

activităţii de conducere, domeniul în cadrul căruia se fundamentează, elaborează, 

adoptă şi finalizează deciziile financiare, prin relevarea întregului potenţial 
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managerial la nivelul instituţiei, îmbrăcînd diverse forme: informare, analiză, 

planificare, organizare, coordonare, control. 

 

Investiţii 

Politica de investiţii a Universităţii de Studii Europene din Moldova are ca scop 

înbunătăţirea calităţii procesului de învăţămînt şi asigurarea unor condiţii pentru 

procesul de instruire la un nivel înalt. Cea mai importantă direcţie în politica de 

investiţii pe perioada gestionată au fost cheltuielele capitalizate în blocul de studii cu 

opt etaje de pe str. Iablocikin 2/1.  

În comun cu Universitatea de Stat din Moldova clădirea menţionată a fost dată 

în exploatare în luna mai 2007. USEM a investit în blocul sus numit 43 064,1 mii lei, 

inclusiv pe perioada anilor 2014 – 2015 suma de 3 276,9 mii lei şi este proprietară a 

47% din bloc. Pentru perioada anului 2014-2015 USEM are investiţii în construcţii în 

curs de execuţie în sumă de 1 125,6 mii lei.  

Pe parcursului anului de studii 2014-2015 USEM a efectuat investiţii în sumă 

de 3 276,9 mii lei. Pe perioada anului 2014-2015 s-au făcut investiţi pentru instalarea 

reţelelor electrice în vederea obţinerii unei autonomii energetice. 

În afară de asta au fost procurate fonduri fixe (utilaj, tehnică de calcul mijloace 

de transport fonduri bibliotecare etc.) după cum urmează: 

 

Intrări Fonduri Fixe: 

Anul de gestiune Suma, mii lei 

Anul 2014 2 156,60 

Anul 2015 2 234,50 

 

Investiţii capitale în blocul de studii de pe str. Iablocikin, 2/1 

Investiții 

capitale 
2014 2015 

Total, mii 

lei 

Surse proprii 735,3 284,0 1 019,3 

Surse din 

credit 
0,00 0,00 0,00 

Total 735,3 284,0 1 019,3 
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Taxa de studii pentru anul universitar 2014 – 2015 

 

Ciclul Facultatea Forma de învățământ 
Durata 

studiilor (ani) 

Taxa pe un  

de studiu (lei) 

I 

Drept 
zi 4 8500 

frecvenţă redusă 5 4500 

Limbi Moderne zi 3 5500 

Jurnalism şi 

Comunicare Publică 

zi 3 4500 

frecvenţă redusă 4 3500 

Economie şi 

Informatică 

zi 3 7000 

frecvenţă redusă 4 4000 

Psihologie şi Asistenţă 

Socială 

zi  

(psihologie,  

asistenţă socială) 

3 5500 

frecvenţă redusă 

(asistenţă socială) 
4 3000 

Ştiinţe Politice şi 

Relaţii Internaţionale 

zi 3 5000 

frecvenţă redusă 4 3000 

II 

Drept 

zi  

(de cercetare) 
1,5 

8000 
zi 

(de profesionalizare) 
2 

Limbi Moderne 

zi  

(de cercetare) 
2 

5000 
zi  

(de profesionalizare) 
2 

Jurnalism şi 

Comunicare Publică 

zi 

(de cercetare) 
2 

4000 
zi  

(de profesionalizare) 
2 

Economie şi 

Informatică 

zi  

(de cercetare) 
2 

6500 
zi  

(de profesionalizare) 
2 

Psihologie şi Asistenţă 

Socială 

zi  

(de profesionalizare) 
2 5000 

Ştiinţe Politice şi 

Relaţii Internaţionale 

zi  

(de profesionalizare) 
2 5000 
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Taxa de studii pentru anul universitar 2014 – 2015 

(cetăţeni străini)* 

 

Ciclul Facultatea Forma de învățământ 
Durata studiilor 

(ani) 

Taxa pe un  

de studiu (lei) 

I 

Drept 
zi 4 14000 

frecvenţă redusă 5 7000 

Limbi Moderne zi 3 9000 

Jurnalism şi 

Comunicare Publică 

zi 3 6000 

frecvenţă redusă 4 3500 

Economie şi 

Informatică 

zi 3 10000 

frecvenţă redusă 4 5500 

II 

Drept 

zi  

(de cercetare) 
2 

 

18000 zi  

(de profesionalizare) 
2 

Limbi Moderne 

zi  

(de cercetare) 
2 

 

18000 zi  

(de profesionalizare) 
2 

Jurnalism şi 

Comunicare Publică 

zi  

(de cercetare) 
2 

 

13000 Zi 

 (de profesionalizare) 
2 

Economie şi 

Informatică 

zi  

(de cercetare) 
2 

 

19000 zi  

(de profesionalizare) 
2 

Psihologie şi Asistenţă 

Socială 

zi  

(de profesionalizare) 
2 8000 

Ştiinţe Politice şi Relaţii 

Internaţionale 

zi  

(de profesionalizare) 
2 8000 

*Cetăţenii României achită taxa de studii în cuantumul stabilit pentru cetăţenii Republicii Moldova 

 

Suprafața totală a Universității de Studii Europene din Moldova însumează 

4.454,2 m2 din care 1.940,92 m2 reprezintă spații utilizate în activitățile didactice. 

În USEM există un număr total de 37 de săli de curs și seminar (auditorii) cu o 

capacitate totală de 1.430 locuri, un laborator de informatică, un laborator de 

criminalistică, un laborator Radio-TV și o bibliotecă.  

Conform pentru buna desfășurare a activităților didactice sunt alocate un număr 

de 4 săli de curs și un număr de 55 săli de seminar. Pe lângă acestea mai sunt utilizate 

două laboratoare: unul de informatică și unul de criminalistică.  

http://www.usem.md/


Universitatea de Studii Europene din Moldova 

Raportul de activitate pentru anul de studii 2014-2015 
73 

 

www.usem.md 

Spaţiile utilizate sunt adecvate procesului de studii şi în număr suficient pentru 

realizarea Programului. 

Toate spațiile dedicate procesului educațional se află în proprietatea USEM. 

Conform datelor rezultă următoarea situație statistică: 

 Săli curs – 1,27 m2/student; 

 Săli de seminar – 1,43 m2/student; 

 Bibliotecă – 1,57 m2/student; 

 Laborator de informatică – 2,74 m2/student; 

 Laborator de criminalistică – 4,23 m2/student. 

Pe baza celor de mai, rezultă că sunt îndeplinite cerinţele regulamentare minime 

privind suprafaţa spaţiilor utilizate raportate la un student: în sălile de curs - cel puţin 

1,0 m2; în sălile de seminar - cel puţin 1,4 m2; în bibliotecă - cel puţin 1,5 m2; în 

laboratoare de informatică - cel puţin 2,5 m2; în laboratoare tehnice - cel puţin 4 m2.  

Raportul cerințelor regulamentare minime privind suprafaţa spaţiilor utilizate 

raportate la un student la datele statistice USEM este prezentat în figura 1. 
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Fig. 1 Raportul cerințelor regulamentare minime la date statistice USEM 

 

În cadrul Programelor de studii toate sălile de curs sunt dotate cu mijloace 

tehnice de instruire. Astfel sălile 200A și 200B oferă posibilitatea utilizării 

retroproiectoarelor în cadrul orelor de predare. Facultatea mai deține proiectoare 

mobile, care pot fi folosite de către cadrele didactice în oricare sală de curs sau 

seminar. În felul acesta, toate sălile de curs, care sunt în disponibilitatea cadrelor 

didactice sunt asigurate multimedia – 100%. 

În toate sălile există rețea de internet wireless (Wi-Fi) gratuit și nelimitat. 
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Orele dedicate activităților practice se desfășoară în laboratoarele USEM care 

sunt dotate cu echipament tehnic modern și mijloace tehnice care corespund planului 

de învățământ și curriculei disciplinelor din plan. 

Astfel: 

a) Lucrările de din cadrul disciplinei de informatică se desfășoară în cadrul 

celor două laboratoare de Informatică. În cadrul laboratoarelor există un 

număr total de 31 calculatoare moderne. Orele de laborator se desfășoară pe 

subgrupe. Ca urmare, raportând numărul de calculatoare la numărul de 

studenți dintr-o grupă rezultă că sunt create condiții bune de desfășurare a 

orelor de laborator. Calculatoarele sunt conectate la rețea având acces la 

Internet; 

b) Laboratorul de criminalistică este dotat cu calculator conectat la Internet, 

televizor, DVD-player, cameră foto digitală, peliculă dactiloscopică, trusă 

criminalistică și alte accesorii. Toate acestea oferă posibilitatea atingerii 

obiectivelor cursului și ajută studenții să deprindă elementele de practică din 

domeniu; 

Pe lângă dotarea clasică, cu echipamente și aparatură de specialitate, studenții 

au la dispoziție documentație tehnică adecvată. 

Laboratoarele sunt dotate cu echipament modern, mijloacele tehmice 

corespunzătoare disciplinelor din Planul de învățământ. 

Instituția nu dispune de cămine proprii. Există contracte de colaborare pentru 

închirierea de spații cu alte instituții pe baza cărora cererile de cazare sunt satisfăcute. 

În cadrul USEM funcționează o cantină amplasată în blocul de studii situat pe 

strada Gh. Iablocikin, 2/1. Suprafața totală este de 449,7 m2, inclusiv sala de luat 

masa – 223,4 m2. Capacitatea cantinei este de 100 de locuri la 25 de mese. Cantina 

dispune de autorizație sanitară, antiincendiu și de protecție a muncii. 

Universitatea mai dispune de o sală de forță modernă, cu o suprafață de 173,5 

m2. În baza acordului de colaborare între USEM și USM, studenții USEM își 

desfășoară orele de Educație fizică în incinta Palatului Sportului USM. Sala are o 

suprafață totală de 2 346 m2 din care, 1 286 m2 revin terenurilor sportive. 

Activitățile cu caracter cultural din cadrul USEM se desfășoară în blocul de 

studii situat pe strada Gh. Iablocikin, 2/1. 

Pe baza unui acord stabilit între USEM și Universitatea de Stat din Tiraspol, 

personalul didactic și studenții USEM dispun de serviciile punctului medical UST 

amplasat pe strada Gh. Iablocikin, 5. 
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În cadrul USEM funcționează o bibliotecă care dispune de un spațiu 102 m2 

fiind dotată cu un număr total de 13.722 volume cuprinzând peste 3.513 de titluri. 

Astfel numărul de titluri ce-i revin unui student constituie 2,09. 

Biblioteca funcționează pe baza unui regulament propriu, iar conduita 

cicitorilor este asigurată în baza actului elaborat și aprobat la nivel de Senat. 

Numărul total al locurilor de lectură este de 65. Pe site-ul universității, la 

adresa: www.usem.md există o rubrică dedicată bibliotecii unde sunt specificate 

titlurile de cărți din dotarea acesteia. Fondurile de carte corespund necesităţilor 

studenţilor. Fondul de carte şi ediţii periodice este clasat pe specialităţi şi discipline. 

În cadrul bibliotecii activează un număr de 2 persoane care desfășoară activități 

specifice de împrumut de cărţi și asistenţă informaţională. 

Biblioteca deține un număr de 6 abonamente la reviste cu circulația națională. 

În anul 2014, fondul de carte al bibliotecii s-a îmbogățit, prin achiziție proprie și 

donații, cu 375 titluri reprezentând 571 volume. 

Biblioteca este conectată la Internet. 

Pentru realizarea obiectivelor din planurile de studii şi cele de cercetare, 

Universitatea de Studii Europene din Moldova a încheiat acorduri de colaborare 

bilaterală cu diferite instituţii din Republica Moldova. Astfel între USEM și 

Biblioteca Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat din Moldova a fost încheiat la 

28.02.2008 un acord de colaborare. 

Biblioteca instituţiei dispune de fonduri de carte specializate în domeniul 

Programului de studiu Drept, accesibile studenţilor. Biblioteca are program zilnic de 

funcționare. 

Întreaga universitate este conectată la Internet existând și posibilitatea 

deconectare Wi-Fi fiind astfel asigurat accesul direct la informație. Cele 31 de 

calculatoare din laboratorul de informatică au acces direct la Internet astfel încât 

necesităţile studenţilor privind accesul la Internet sunt asigurate în totalitate. 

Pe lângă aceste dotări, în USEM există un număr de 24 calculatoare utilizate 

astfel: 4 la Rectorat, 6 la Decanatele facultăților, 8 la catedrele facultăților și 6 la 

compartimentul de contabilitate. În afară de acestea USEM mai utilizează 11 

imprimante (2 de tip XEROX) și alte diferite dispozitive de conectare la rețea. 
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13. Concluzii (formulate la nivel de instituție) 

 

 Dificultăţi în activitatea instituției de învățământ superior; 

 Propuneri de soluționare (cu indicarea nivelurilor de executare/decizie). 

 

Reținem, că activitatea USEM în anul 2014-2015, atât în plan metodico-

didactic, cât şi ştiinţific, poate fi considerată ca satisfăcătoare, rămânând, totodată, 

unele rezerve, printre cele mai importante menţionăm: 

 Numărul mare de restanţieri pe parcursul anului. 

 Absenţa nemotivată de la ore a studenţilor. 

 Orientarea şi intensificarea activităţii profesorilor privind elaborarea 

materialelor didactice şi metodice, și implementarea bazei electronice 

pe platforma MOODLE a USEM. 

Propuneri de soluționare: 

 oportunitatea implementării învăţământului la distanţă, îndeosebi actual 

pentru tinerii din Republica Moldova plecaţi la lucru în afara 

hotarelor republicii; 

 revizuirea permanentă a programelor analitice şi a conţinutului cursurilor 

în vederea reflectării mai pronunţate a specificului domeniilor 

studiate, sporiri relevanţei lucrului individual cu studenţii, accentuării 

priorităţilor în formarea specialistului; 

 extinderea numărului de materiale metodico-didactice 

elaborate/actualizate şi publicate, inclusiv în varianta electronică; 

 punerea în aplicare mai eficientă a Regulamentului privind evaluarea 

performanţelor cadrelor didactice în vederea completării acestuia cu 

tot spectrul de activităţi exercitate în procesul didactic, ştiinţific, 

instructiv-educativ; 

 intensificarea colaborării cu centrele de cercetare din ţară şi de peste 

hotare în vederea antrenării cadrelor didactice în programe şi proiecte 

instituţionale de cercetare ştiinţifică; 

 identificarea posibilităţilor de a efectua stagii de perfecţionare nu doar în 

ţară, dar şi peste hotare; 

 creşterea gradului de asigurare metodico-didactică a disciplinelor de 

specialitate; extinderea numărului de materiale metodico-didactice 

elaborate/actualizate şi publicate; 
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 intensificarea activităţii curatorilor în vederea monitorizării prezenţei şi 

argumentării absenţelor nemotivate, precum şi ridicării nivelului 

reuşitei studenţilor în cadrul evaluărilor intermediare şi a celor finale; 

 determinarea surselor financiare necesare pentru stimularea materială a 

cadrelor didactice şi de cercetare pentru elaborarea proiectelor în 

scopul participării la concursurile internaţionale şi naţionale de 

proiecte pentru cercetarea ştiinţifică. 
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14. Rezumat privind rezultatele concrete înregistrate în anul universitar curent 

 

În anul de studii 2014-2015 USEM a realizat un şir de activităţi, care se 

încadrează, în linii generale, în activităţile planificate. 

1. USEM a asigurat realizarea în condiţii eficiente a procesului didactic atât la 

ciclul I, licenţă, cât şi la ciclul II, masterat. 

2. Universitatea a fost evaluată din punct de vedere științific de către Consiliul 

Național pentru Acreditare și Atestare (CNAA), Comisia de acreditare a organizațiilor 

din sfera științei și inovării în anul 2013. Pe baza evaluării a fost emisă Hotărârea nr. 

AC-1/3 din 20.06.2013 prin care universității ia fost acordat calificativul „Organizație 

competitivă pe plan național”. 

3. Universitatea este certificată ISO 9001:2008 prin certificatul SRAC nr. 7831 

din 03.06.2010, IQNet & SRAC nr. Ro-7831/03.06.2010 USEM a fost evaluată de 

către Consiliul Naţional de Atestare. 

4. Principala verigă care coordonează şi realizează nemijlocit activităţi de 

cercetare ştiinţifică în cadrul USEM este Institutul de Cercetări Strategice şi 

Integrare Europeană. 

5. Pe parcursul anului universitar 2013-2014 a fost supusă procedurii de 

autoevaluare/acreditare externă Program de studiu Drept, Ciclul I, studii superioare de 

licenţă. 

6. Pe parcursul anului universitar 2014-2015 a fost supusă procedurii de 

autoevaluare/acreditare externă Program de studiu Drept, Ciclul II, studii superioare 

de masterat. 

 

 

Acest raport conține 79 file și 9 Anexe. 

 

 

RECTOR, 

Prof. univ., dr. în drept Iurie SEDLEȚCHI 

 

_________________ 
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Anexa nr. 1 

 

Contingentul de studenţi în anul de studii 2014-2015 

 

 

învăţămînt cu frecvenţă  

N
r.

 c
rt

. 

Codul, specialitatea 

Anul de studii 

T
o

ta
l 

st
u

d
en

ţi
 

Inclusiv 

B
ăr

b
aţ

i 

F
em

ei
 

Absolvenţi 

I II III IV V VI 

B
u

g
et

 

C
o

n
tr

ac
t 

T
o

ta
l 

ab
so

lv
en

ţi
 

Inclusiv 

%
 a

b
s.

 d
in

 n
r.

 

ad
m

iş
i 

in
iţ

ia
l 

 

B
u

g
et

 

C
o

n
tr

ac
t 

1 223.1 Limbi moderne 15 28 18    61  61 20 41 32  32  

2 312.1 Relații internaționale 10 17 28    55  55 29 26 15  15  

3 322.1 Psihologie 15 33 27    75  75 7 68 30  30  

4 331.1 Asistență socială 10 1 4    15  15 2 13 -  -  

5 341.1 Jurnalism 20 11 13    44  44 14 30 24  24  

6 342.2 Științe ale comunicării 20 2 5    27  27 12 15 3  3  

7 361.1 Contabilitate 25 4 5    34  34 13 21 8  8  

8 363.1 Business și administrare 10      10  10 3 7 -  -  

9 364.1 Finanțe și bănci 20 10 7    37  37 21 16 16  16  

10 381.1 Drept 40 108 116 105   369  369 180 189 159  159  

11 812.1 Turism 15 5 3    23  23 4 19 -  -  

12                 

13                 

14                 

15                 

n                 

TOTAL 200 219 226 105   750  750 305 445 287  287  
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Anexa nr. 2 

 

Contingentul de studenţi în anul universitar 2014-2015 

 

învăţămînt cu frecvenţă redusă 

N
r.

 c
rt

. 

Codul, specialitatea 

Anul de studii 

T
o

ta
l 

st
u

d
en

ţi
 

Inclusiv 

B
ăr

b
aţ

i 

F
em

ei
 

Absolvenţi 

I II III IV V VI 

B
u

g
et

 

C
o

n
tr

ac
t 

T
o

ta
l 

ab
so

lv
en

ţi
 

Inclusiv 

%
 a

b
s.

 d
in

 n
r.

 

ad
m

iş
i 

in
iţ

ia
l 

 

B
u

g
et

 

C
o

n
tr

ac
t 

1 223.1 Limbi moderne - - - - - - - - - - - - - - - 

2 312.1 Relații internaționale - 16 15 24   55  55 28 27 27  27  

3 322.1 Psihologie - - - - - - - - - - - - - - - 

4 331.1 Asistență socială - 8 6    14  14 5 9 2  2  

5 341.1 Jurnalism - 1 4 7   12  12 3 9 16  16  

6 342.2 Științe ale comunicării - - - - - - - - - - - - - - - 

7 361.1 Contabilitate - 26 21 14   61  61 12 49 35  35  

8 363.1 Business și administrare - - - - - - - - - - - - - -- - 

9 364.1 Finanțe și bănci - 33 39 51   123  123 35 88 54  54  

10 381.1 Drept 14 133 169 220 270  806  806 391 415 332  332  

11 812.1 Turism - 6 9 3   18  18 4 14 -  -  

12                 

13                 

14                 

15                 

n                 

TOTAL 14 223 263 319 270  1089  1089 478 611 468  468  
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Anexa nr. 3 

 

Dinamica contingentului studenţilor în anul de studii 2014-2015 

 

N
r.

 c
rt

. 

F
o

rm
a 

d
e 

în
v

ăţ
ăm

în
t 

N
r.

 s
tu

d
en

ţi
lo

r 
la

 0
1

.1
0

. 

(f
ăr

ă 
co

n
ce

d
. 

ac
ad

.)
 

N
r.

 s
tu

d
en

ţi
lo

r 

în
m

at
ri

cu
la

ţi
 î

n
 a

n
u
l 

cu
re

n
t 

N
r.

 s
tu

d
en

ţi
lo

r 
re

v
en

iţ
i 

d
in

 c
o
n

ce
d

. 
ac

ad
. 

N
r.

 s
tu

d
en

ţi
lo

r 
re

st
ab

il
iţ

i 

la
 s

tu
d
ii

 

N
r.

 s
tu

d
en

ţi
lo

r 
tr

an
sf

. 
în

 

in
te

r.
 i

n
st

it
u

ţi
ei

 

Exmatriculaţi 

N
r.

 s
tu

d
en

ţi
lo

r 
af

la
ţi

 î
n

 

co
n

ce
d
iu

 a
ca

d
em

ic
 

N
r.

 a
b

so
lv

en
ţi

lo
r 

N
r.

 t
o
ta

l 
d

e 
st

u
d
en

ţi
 l

a 

fi
n

el
e 

an
u
lu

i 
(0

1
.0

7
.)

 

T
ra

n
sf

er
aţ

i 
la

 a
lt

e 

in
st

it
u

ţi
i 

P
en

tr
u

 n
er

eu
şi

tă
 

ac
ad

em
ic

ă 

D
in

 p
ro

p
ri

a 
d

o
ri

n
ţă

 

P
en

tr
u

 î
n
că

lc
ar

ea
 

d
is

ci
p
li

n
ei

 

P
en

tr
u

 n
ea

ch
it

ar
ea

 

ta
x

ei
 d

e 
st

u
d

ii
 

1 

Frecvență, 

din ei la: 
750 200 2 153 89 41 62 19 - 58 4 211 515 

buget              

contract 750 200 2 153 89 41 62 19 - 58 4 211 515 

2 

Frecvenţă 

redusă, 

din ei la: 

1089 14 5 281 124 58 120 37 - 91 6 369 1040 

buget              

contract 1089 14 5 281 124 58 120 37 - 91 6 369 1040 

TOTAL 1839 214 7 434 213 99 182 56 - 149 10 580 1555 
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Anexa nr. 4 

 

Reuşita studenţilor pe anii de studii în anul de studii 2014-2015 

 

N
r.

 c
rt

. 

A
n

ii
 d

e 
st

u
d

ii
 

N
u

m
ăr

u
l 

d
e 

st
u

d
en

ţi
 l

a 
0

1
.1

0
. Forma de 

studii 

B
u

g
et

 

C
o

n
tr

ac
t 

Limba de 

instruire 
Reuşita (note) 

R
eu

şi
ta

 (
%

) 

P
ro

m
o

v
aţ

i 

N
u

m
ăr

u
l 

d
e 

st
u

d
en

ţi
 l

a 
0

1
.0

7
. 

fr
ec

v
en

ță
 

fr
ec

v
en

ţă
 

re
d

u
să

 

ro
m

ân
ă 

ru
să

 

10-9 9-7 7-5 4-1 

1 Anul I 214 200 14 - 214 - - - - - - - - - 

2 Anul II 442 219 223 - 442  - 81 312 39 10  442 428 

3 Anul III 489 226 263 - 489  - 79 346 57 7  489 461 

4 Anul IV 424 105 319 - 424  - 93 291 36 4  424 403 

5 Anul V 270 - 270 - -   59     134 91 16  270 263 

TOTAL 1839 750 1089 - 1839   312 1083 193 37  1625 1555 
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Anexa nr. 5 

 

Calitatea studiilor în anul de studii 2014-2015 

 

Nr. 

crt. 

Indicatorii calităţii studiilor 

(pe domenii de formare profesională)  

BAC / 

Colegiu 

Şcoală 

medie 

de 

cultură 

generală 

Rural Urban 

Forma de studii 

zi 
frecvenţă 

redusă 

1 Drept 381.1 

 

Media la admitere 8.72 -   8.56 8.89 

Media la prima sesiune 7.94 -   7.87 8.01 

Restanţe 289 -   90 199 

2 Limbi moderne 223.1 

 

Media la admitere 10 -   10 - 

Media la prima sesiune 8,09 -   8,09 - 

Restanţe 14 -   14 - 

3 Relaţii Internaţionale 312.1 

 

Media la admitere 8.02 -   8.02 - 

Media la prima sesiune 8,10 -   8.21 8.00 

Restanţe 33 -   13 20 

4 Psihologie 322.1 

 

Media la admitere 9.14 -   9.14 - 

Media la prima sesiune 8.00 -   8,00 - 

Restanţe 20 -   20 - 

5 Asistenţă socială 331,1       

 

Media la admitere 7.68 -   7.68 - 

Media la prima sesiune 7.92 -   8.01 7.83 

Restanţe 5 -   4 1 

6 Jurnalism 341.1       

 

Media la admitere 7,85    7,85 - 

Media la prima sesiune 7.51    7.95 7.08 

Restanţe 19    11 8 

7 Ştiinţe ale Comunicării 342.2      - 

 
Media la admitere 8.34    8.34 - 

Media la prima sesiune 7.90    7.81 7.99 
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Restanţe 5    5 - 

8 Contabilitate 361.1       

 

Media la admitere 7.49    7.49 - 

Media la prima sesiune 7,73    7.64 7.82 

Restanţe 21    3 18 

9 Finanţe şi Bănci 364.1       

 

Media la admitere 8.31    8.31 - 

Media la prima sesiune 7,94    7.5 7.3 

Restanţe 41    6 35 

10 Turism 812.1       

 

Media la admitere 7.04    7.04 - 

Media la prima sesiune 7.89    7.86 7.92 

Restanţe 5    2 3 

11 Business și administrare 363.1       

 Media la admitere 7.61    7.61  

 Media la prima sesiune -    - - 

 Restanţe -    - - 
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Anexa nr. 6 

 

Evidenţa studenţilor orfani şi a celor aflaţi sub tutelă în anul de studii 2014-2015 

 

Nr. 

crt. 

Anul 

de 

studii 

Absolvent 

în anul 

curent 

(da / nu) 

Numele, prenumele 

studentului 
Specialitatea 

Statutul 

studentului 

(orfan/tutelă) 

Acte care confirmă statutul 

indicat 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

n       
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Anexa nr. 7 

 

Contingentul de studenţi din raioanele de Est în anul de studii 2014-2015 

 

Nr. 

crt. 

Forma de 

învăţămînt 
Anul I Anul II Anul III Anul IV Anul V Anul VI Total 

1 

Învăţămînt cu 

frecvență 
2 1 1 2   6 

buget        

contract 2 1 1 2   6 

2 

Învăţămînt cu 

frecvenţă redusă 
3 1 1 2   7 

buget        

contract 3 1 1 2   7 

TOTAL general 5 2 2 4   13 

 

 

Anexa nr. 8 

 

Asigurarea studenţilor cu cămin în anul de studii 2014-2015 

 

Nr. 

crt. 

Numărul căminului, 

adresa, tipul (coridor, 

bloc) 

Numărul de 

studenţi 

care solicită 

cămin 

Capacitatea 

de cazare 

conform 

proiectului 

Numărul de 

persoane 

cazate 

Categoriile de locatari 
Suprafaţa 

medie de 

locuit ce 

revine unui 

locatar (m2) 

studenţi 

cadre 

didactice şi 

auxiliare 

1        

2        

3        

4        

n        

TOTAL       
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Anexa nr. 9 

 

Informaţie cu privire la numărul cadrelor didactice în anul de studii 2014-2015 

 

Nr. 

crt. 
Sexul 

Nr. total 

de cadre 

angajate 

Total nr. de cadre în state Total nr. de cadre prin cumul 

Cu titluri 

ştiinţifico-

didactice  

Cu titluri 

ştiinţifice 

Cu titluri 

didactice 

Fără 

titluri  

Cu titluri 

ştiinţifico-

didactice  

Cu titluri 

ştiinţifice 

Cu titluri 

didactice 

Fără 

titluri  

1 Feminin 
86 

28   27 10   21 

2 Masculin 
72 

40   12 12   8 

TOTAL 158 68   39 22   29 
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