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OPORTUNITATEA ŞI PERSPECTIVELE  
ÎNVĂŢĂMÂNTULUI DEMOCRATIC

Universitatea de Studii Europene din Moldova, instituție de învățămînt superior, este o parte in-

tegrantă a sistemului de învățămînt național şi funcționează în baza Constituției Republicii Moldova, 

a legislației naționale cu privire la învățămînt, precum şi în conformitate cu acordurile şi convențiile 

internaționale semnate de țara noastră.

Principiile de bază ale procesului educațional la Universitatea de Studii Europene din Moldova 

sunt racordate la documentele legislative naționale, europene şi internaționale. 

Cercetarea ştiințifică fundamentală şi aplicativă a USEM constituie o dimensiune importantă a 

strategiei de raliere la spațiul european al învățămîntului superior şi contribuie la dezvoltarea dura-

bilă a societății. 

Sistemul complexelor didactico-stiintifice universitare, este direcționat la calitatea studiilor, fiind 

asigurat prin implementarea concepțiilor moderne de pregătire a specialiştilor calificați.

Universitatea de Studii Europene din Moldova este o instituție privată de învățământ superior a 

cărei misiune constă în promovarea şi susținerea continuă, la nivel național şi internațional al proce-

sului de dezvoltare a unor componente culturale specifice.

În contextul actual aceste componente sunt:

- cultura acțiunii bazate pe cunoaşterea sistematică şi inovatoare (cultură a competenței ştiințifice 

şi tehnologice, competenței organizaționale şi a competenței civice);

- cultura dezvoltării personale şi morale;

- cultura atitudinii proactive şi a participării;

- cultura integrării în diversitate şi a globalizării, în condiții  

de respect ale identității şi reciprocității.



DEMOCRATIC OPPORTUNITIES  
AND PERSPECTIVES Of EDUCATION

The European University of Moldova, a higher private education institution, is a component part 
of the education system in the Republic of Moldova and activates according to the Constitution of 
the Republic of Moldova, the Education Law and other legislative acts, as well as under the interna-
tional agreements and conventions the Republic of Moldova is party of, and also based on its own 
regulations and decisions. 

The main principles of the EUM education process are based on the national, European and in-
ternational legislative documents. The scientific fundamental and applicative research carried out by 
the European University of Moldova constitutes an important component in facilitating the harmo-
nious integration into the Higher Education European area and contributes to the lasting develop-
ment of the society. The EUM, in respect of the didactic-scientific system of the complex university 
relations, emphasizes the quality of the studies, this being assured by the implementation of mo-
dern concepts in training qualified specialists. 

The European University of Moldova is a private higher education institution the mission of which 
consists in continuously promoting and supporting at national and international levels the process of 
development for certain specific cultural components. 

At present, these components are:
- the culture of the action based on systematic and innovatory knowledge (the culture of the   

scientific and technological competence, the organization and civil competence);
- the culture of the personal and moral development;

- the culture of the proactive attitude and the culture of participation;
- the culture of the diversity integration and the culture of globalization, under the condition  

of respecting the identity and reciprocity.
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istoriE
Universitatea de Studii Europene din Moldova  şi-a început activitatea la 7 octombrie 1992.
Scopul principal al Universității de Studii Europene din Moldova este pregătirea, perfecționarea 

şi recalificarea, la nivel superior, a specialiştilor şi cadrelor ştiințifice în diverse domenii, promovarea 
cercetărilor ştiințifice, asigurarea aspirațiilor de învățare aprofundată şi extindere a studiilor de către 
cetățeni. USEM-ul promovează cele mai noi tehnologii educaționale şi informaționale în procesul 
didactico-ştiințific, esența acestuia fiind orientată spre formarea calitativă a specialistului de mîine, 
în strictă conformitate cu prevederele Procesului de la Bologna.

Ca structură Universitatea de 
Studii Europene din Moldova in-
clude şase facultăți: 

Facultatea de Drept;
Facultatea de Economie 
	 şi	Informatică;
Facultatea de Jurnalism 
		 şi	Comunicare	Publică;	
Facultatea	de	Limbi	Moderne;
Facultatea	de	Psihologie	
	 şi	Asistenţă	Socială;
Facultatea	de	Ştiinţe	Politice	
	 şi	Relaţii	Internaţionale.

pErspECtivE
Pe lîngă USEM funcționează: Biroul asociat de avocați „Jurisprudența”.
În cadrul acestei subdiviziuni studenții acumulează informații şi cunoştințe specifice extrem de 

utile pentru carieră nemijlocit de la profesorii care practică şi avocatura.

autonoMiE
Senatul studențesc are scopul de a asigura cooperarea fructuoasă între studenți şi rectorat, prin 

participarea nemijlocită a studenților la procesul de administrare al Universității. De asemenea, stu-

Universitatea de Studii Europene din Moldova 
TRADIŢIE, ACTUALITATE, VIITOR

Universitatea de Studii Europene din Moldova, Chișinău
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Universitatea de Studii Europene din Moldova 
TRADIŢIE, ACTUALITATE, VIITOR

denții contribuie la organizarea diverselor activități ştiințifice şi manifestări educativ-culturale, păs-
trează şi dezvoltă interacțiunea cu studenții din cadrul altor instituții similare de învățămînt.

faCilitĂȚi
Baza tehnico-materială a Universității de Studii Europene din Moldova este asigurată cu spații pentru 

studii, o bibliotecă modernă, laborator de criminalistică, laborator  radio-tv, sală de calculatoare. 
Studiile se efectuează cu taxă în bază de contract, în limbile română şi rusă. De scutirea de plata taxei 

beneficiază studenții care au susținut examenele de promovare cu nota medie între 9 şi 10.

CoopErarE intErnaȚionalĂ
Institutului de Cercetări Strategice  şi Integrare Europeană contribuie la dezvoltarea învățămîntu-

lui prin realizarea unei strategii speciale: elaborarea şi implimentarea cursurilor noi; atragerea po-
tențialului ştiințific de peste hotare; asigurarea 
mobilității studenților etc.

Pe parcursul activității sale USEM a reuşit să 
încheie mai multe acorduri de colaborare cu in-
stituții de învățămînt din țară şi de peste hotare. 
În conformitate cu propriile programe şi strate-
gii de dezvoltare multiculturală şi multidiscipli-
nară, s-au stabilit relații de colaborare şi coope-
rare interuniversitară cu instituții superioare de 
învățămînt din țară, România, Ucraina, Grecia, 
Italia, Franța, Germania şi alte universități din 
Europa.

Universitatea Naţională “Iurii Fedkovici”, Cernăuţi Universitatea Nova din Lisabona

Universitatea Națională Capodistriană din Atena
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HISTORY
The EUM starting its activity on October 7, 1992.
The main aim of the European University of Moldova is the high-level training and re-training 

institution of the specialists and the scientific stuff of different branches, the promotion of scientific 
researchers, the assurance of the aspirations for deeper and more extended studies of the citizens. 
The EUM uses the newest education and information technologies within the didactic-scientific 
process, its essence being directed towards the qualitative formation of future specialists, in strict 
accordance with the imperatives of the Bologna Process, a European body the Republic of Moldova 
is part of. 

According to its structure, the European 
University of Moldova consists of four 
faculties:

Law Faculty;
Faculty of Economics and Informatics
Faculty of Journalism 
 and Public Communication;
Faculty of Modern Languages;
Faculty of Psychology  

 and Social Work;
The International Relations 
 Department.

pErspECtivE
In addition, the EUM comprises an:
- “Jurisprudenta” - an associated 

firm of attorneys
Within this subdivision, the students 

gather specific information and knowledge from their teachers practicing advocacy which are extre-
mely useful in their future carrier as attorneys or lawyer-practitioners.

autonoMy
- The Students’ Senate aims at assuring the fruitful cooperation between the students and the 

university management, by means of direct participation of the students in the management pro-

European Unive rsity of Moldova 
TRADITION, PRESENT, fUTURE

Headquarters of EUM, Chișinău
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cess of the University. The students can also contribute to 
the organization of different scientific activities and educa-
tive-cultural events; keep and develop the interaction with 
students of other similar education institutions.
facIlITIeS

The technical-material grounds of the European Univer-
sity of Moldova is assured by the availability lecture halls for 
studies (over 4000 m2), a modern library, a criminalistic labo-
ratory, a Radio-TV laboratory, a computer hall.

The studies are provided on contract basic in Romanian and Russian. The students who pass the 
exams with the average mark between 9 and 10 
are exempted from payment. 

INTeRNaTIONal  
cOOPeRaTION

Throughout its activity, the EUM managed to 
conclude several collaboration agreements with 
the education institutions in Moldova and abroad. 
According to its own programs and strategies of 
multicultural and multi-disciplinary development, 
a relation of interuniversity connection and cooperation has been created with the Moldova State Univer-
sity, the National and Kapodistrian University of Athens, the “Petre Andries” University in Iasi, the “Titu 
Maiorescu” University in Bucharest, the “Stefan cel Mare” University in Suceava, the University Fund 
“Haralamb Vasiliu” in Iasi, the Free University of International Studies “Karol Wajtyla” in Italy and others.

European Unive rsity of Moldova 
TRADITION, PRESENT, fUTURE

University „Ștefan cel Mare”, Suceava, Romania

Food unit, EUM, Chișinău

University Of International Studies  
„Karol Wojtyla”, Italia

Trans-Baikal State University, Chita, Russia
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usEM - BaZa CunoŞtinŢElor aprofundatE
Universitatea de Sudii Europene din Moldova  

pregăteşte specialişti la secțiile învățământ de zi şi cu frecvență redusă în limbile română, rusă şi engleză.
Studiile în universitate prevăd trei cicluri: 

ciclul I – licențiat (studii la zi şi frecvență redusă)  
ciclul II – masterat (studii la zi)

ciclul III - doctorat (studii la zi şi frecvență redusă).
Perioada de studii la ciclul I, învățământ de zi, pentru toate specialitățile 
la Facultatea de Drept - 4 ani, la celelalte facultăți, specialități – 3 ani. 

La învățământul cu frecvență redusă durata perioadei de studiu este mai mare cu un an.
Perioada de studii la ciclul II, pentru toate specialitățile este de 2 ani,  

cu excepția absolvenților Facultății de Drept. Aceştia, în cazul în care optează pentru masterat în acelaşi 
domeniu, de drept, perioada de studii este de 1,5 ani. 

Perioada de studii la ciclul III este de 3 ani cu studii la zi şi 4 ani cu studii la frecvență redusă.
În scopul asigurării unei coerențe în dezvoltarea ramurii dreptului şi integrării europene  

a învățământului superior, USEM are elaborate şi implementate Curriculum-ul învățământului  
universitar, bazat pe Sistemul de Credite Transferabile (ECTS) pentru ciclul I şi pentru cilul II;  

planuri noi de învățământ conform Planului-cadru şi Nomenclatorului specialităților, programe de studii 
la cele 24 de specialități cu studii superioare ciclul I şi 14 specializări la Ciclul II (masterat de cercetare 

şi profesionalizare), racordate la cerințele procesului de la Bologna.
USEM acordă o deosebită atenție managementului calității, controlului calității procesului de instrui-

re, asigurării standardelor de înaltă calitate în învățământul superior, 
prin intermediul comitetelor de calitate.
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În cadrul universităţii de studii Europene activează şase facultăţi:
Domeniul de formare profesională la ciclul I.           Domeniul de formare profesională la ciclul II.

facultatea de drept:
Specialitatea: Drept.    Masterat de cercetare şi masterat de profesionalizare:
1. Drept economic    1. Drept economic
2. Drept penal     2. Drept penal
3. Drept internațional    3. Drept internațional
4. Drept constituțional şi drept administrativ 4. Drept constituțional şi drept administrativ

Doctorat: Profil ştiințific.
551 - Teoria Generală a Dreptului; 552 - Drept public; 553 - Drept privat; 554 - Drept penal 

 facultatea de Economie şi informatică:
Specialitatea:     Masterat de cercetare şi masterat de profesionalizare:
1.  Finanțe şi Bănci    1. Economia şi Administrarea Afacerilor
2.  Contabilitate
3.  Turism
4.  Cibernetica şi informatica economică
5.  Economia mondială şi Relații Economice Internaționale 

facultatea de limbi Moderne:
Specialitatea: Limbi Moderne.   Masterat de cercetare: 
1. Limba şi literatura engleză-Limba germană 1. Traducere specializată şi tehnica documentării terminologice
2. Limba şi literatura engleză-Limba spaniolă Masterat de profesionalizare:
3. Limba şi literatura germană-Limba engleză 1. Limbi moderne şi ghidare turistică
4. Limba engleză-Limba italiană-Translator  
5. Limba engleză-Limba franceză-Translator
6. Limba franceză-Limba engleză-Translator
7. Limba engleză-Limba turcă-Translator
8. Limba engleză-Limba spaniolă-Translator 

facultatea de Jurnalism şi Comunicare publică:
Specialitatea:     Masterat de cercetare:
1. Jurnalism     1. Comunicare şi Relații Publice
2. Ştiințe ale comunicării

facultatea de psihologie şi asistenţă socială:
Specialitatea:      Masterat de profesionalizare:
1. Psihologie     1. Psihologia educației
2. Asistență socială    2. Psihologia muncii şi organizațională
      3. Psihologia clinică

facultatea de Ştiinţe politice şi relaţii internaţionale:
Specialitatea:      Masterat de profesionalizare:
1. Ştiințe politice    1. Studii diplomatice
2. Relații Internaționale   2. Analize politice
3. Administrarea publică   3. Resurse umane şi politici de personal
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EuM–tHE Host of advanCEd studiEs
The European University of Moldova prepares specialists on full-time and part-time basis, providing 

instruction in Romanian and Russian. Studies at the university are carried out in two stages:
1st cycle – Bachelor’s degree studies (full-time and part-time studies),

2nd cycle – Master’s degree studies (full-time studies)
and 3-rd cycle - Doctoral studies (full-time and part-time education)

The period of studies at the 1st cycle, full-time studies, is:
for all specialties from the Faculty of Law – 4 years,

for other faculties, specialties – 3 years.
For part-time studies, the period of studies is one-year longer.

The period of studies at the 2nd cycle, for all specializations, is of 2 years, 
except graduates from the Faculty of Law. In case these students chose to carry out  

with Master’s degree studies in the same field, i.e. Law, the period of studies shall be 1.5 years.
For ensuring the correlation between the development of the legal branch  

and the European integration of the higher education, EUM drafted and implemented the Curriculum of 
university education, based on the European Credit Transfer System (ECTS) for the 1st and 2nd cycles; 
new plans of studies, according to the Framework-plan and the List of Specialties, study programs for 

the 24 specialties available for 1st cycle higher education and 14 specialties for the 2nd cycle  
(research and professionalization Master’s degree), attributed to Bologna process requirements. 
EUM is paying a special attention to quality management, the control of education process quality, 
compliance with high-quality standards in higher education, by means of quality committees. 
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the university of European studies encompasses six faculties:
Field of professional training - 1st cycle           Field of professional training – 2nd cycle

faculty of law:
Specialty: Law.     Research and professionalization Master’s degree:
1. Economic Law    1. Economic Law
2. Criminal Law     2. Criminal Law
3. International Law    3. International Law
4. Constitutional and Administrative Law 4. Constitutional and Administrative Law

Doctorat: Profil ştiințific.
551 - General Theory of Law; 552 - Public Law; 553 - Privat Law; 554 - Penal Law

faculty of Economics and informatics:
Specialty:     Research and professionalization Master’s degree:
1.  Finance and Banks    1. Economics and Business Administration 
2.  Accounting
3.  Tourism
4.  Cybernetics and Economic Informatics
5.  World Economy and International Economic Relations 

faculty of Modern languages:
Specialty: Modern Languages.   Research Master’s degree 
1. English Language and Literature-German Language   1. Specialized Translation and terminological 
2. English Language and Literature-Spanish Language      documentation techniques
3. German Language and Literature-English Language Professionalization Master’s degree:
4. English Language-Italian Language -Translator 1. Modern Languages and tourism guidance
5. English Language-French Language-Translator
6. French Language-English Language-Translator
7. English Language-Turkish Language-Translator
8. English Language-Spanish Language-Translator 

faculty of Journalism and public Communication:
Specialty:     Research Master’s degree:
1. Journalism     1. Communication and Public Relations
2. Communication Sciences

faculty of psychology and social Work:
Specialty:      Professionalization Master’s degree:
1. Psychology     1. Educational Psychology
2. Social Work     2. Labor and Organizational Psychology
      3. Clinical Psychology

faculty of political science and international relations:
Specialty:      Professionalization Master’s degree:
1. Political Science    1. Diplomatic Studies
2. International Relations   2. Political Analyses
3. Public Administration   3. Human Resources and Staff Policies
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facultatea de Drept
Facultatea de Drept a USEM, fondată în anul 1992, pregăteşte specialişti de înaltă calificare, care pot ac-

tiva în calitate de: avocați, notari, consilieri juridici, funcționari publici, cadre didactice, cercetători ştiințifici, 
angajați ai Serviciului Vamal, Ministerului Afacerilor Interne, Centrului Național Anticorupție,  Serviciului de 
Informații şi Securitate, Procuraturii, sistemului judecătoresc, Serviciului Fiscal de Stat etc.

Studiile se finalizează cu obținerea diplomei de licență, fapt ce le permite absolvenților accesul la cursurile 
de masterat în cadrul Universităților din țară, inclusiv USEM, precum şi în centrele universitare de prestigiu 
de peste hotare.

Facultatea promovează conceptul unei colaborări deschise cu universitățile din țară şi centrele universitare de 
peste hotare în domeniul didactic şi ştiințific realizîndu-se prin participarea profesorilor şi studenților la diverse 
manifestări ştiintifice internaționale, stagii de formare profesională la Universități de prestigiu din Europa şi SUA. 

În acelaşi context, cadrele didactice de la Facultatea de Drept a USEM îşi fac studiile la masterat şi doctorat 
în centrele universitare din România, Rusia, Olanda, Belgia, Franța şi Germania. La Universitatea de Studii 
Europene din Moldova sunt invitați profesori şi specialişti cu renume din SUA, Germania, Franța, Rusia, Ro-
mânia, pentru a ține cursuri teoretice şi practice la ciclul I – licență şi ciclul II – masterat şi ciclul III - doctorat. 
Facultatea dispune de un corp profesoral de elită cu vastă experiență didactică, ştiințifică şi practică. Cadrele 
didactice ale Facultății de Drept contribuie substanțial la formarea competențelor profesonale ale studenți-
lor, creîndu-le condiții optime pentru a desfăşura cît mai multe activități cu profil juridic. Scopul acestora îl 
constituie integrarea în mediul juridic în care se acționează, precum şi generalizarea, sintetizarea procesului 
de aprofundare a cunoştințelor, capacităților şi competențelor în domeniul legislației naționale şi internațio-
nale şi a practicii judiciare.
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The Law Faculty of the EUM, founded in 1992, trains high-qualified specialists, who can take up such 
positions as: lawyers, notaries, legal counselors, public officers within the local and central public adminis-
tration, didactic stuff, criminal lawsuit officers within the Customs Service, the Ministry of Home Affairs, 
the National Anticorruption Center, the ISS employees, prosecutors, judges, scientific researchers. 

The studies are completed by awarding a diploma of licentiate that is recognized in the Republic of Mol-
dova, and beyond its borders, which allows the graduates to attend the post-university (Master) degree 
cources within the Universities of the Republic of Moldova, including the EUM, as well as the prestigious 
foreign university centers.

The relationships between the university and the professional world constitute, at present, an important 
and inevitable objective within the process of training students for their future professional carrier. The 
theoretical and practical studies form the set of knowledge that allows the future actors of the active life 
possess the stock of knowledge necessary for a good professional integration. 

The faculty promotes the concept of an open collaboration with the national Universities and the uni-
versity centers of other states within the didactic and scientific domain, that is the teachers and students 
participate in different international scientific activities, pr ofessional trainings at prestigious universities 
of Europe and the USA. At the same time, the stuff of the Law Faculty of the EUM fulfill their Master 
and Doctor studies at universities of Romania, Russia, Holland, Belgium, France and Germany. The Law 
Faculty invites teachers of world’s most prestigious university centers, such as the USA, Germany, France, 
Russia, Romania, so that these can hold theoretical and practical lectures for the cycle I – Licentiate, cycle 
II - Master and cycle III - Doctor. 

The Law Faculty consists of elite teacher staff with long didactic and scientific experience. 
For the creation and development of an exceptional university environment, the EUM administration 

applied a concept of general rules of conduct within the university that sequentially aim at the consolidation 
of the Law Faculty’s teacher stuff, by the selection and promotion of the practical stuff with long experience 

in this domain and, not last, the support given 
to their graduates so that they can devote to the 
didactic and scientific activities. 

Law faculty
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facultatea de Economie şi Informatică
Instituirea Facultății de Economie şi Infor-

matică reprezintă una din etapele strategiei 
de dezvoltare a instituției de învățămînt care 
îşi propune ca obiectiv de bază pregătirea spe-
cialiştilor de înaltă calificare la intersecția a 
trei dintre cele mai importante domenii de ac-
tivitate pe care se bazează o societate: Drept; 
Economie; Comunicare.

Preocupările de bază ale colaboratorilor 
facultății constau în realizarea unei pregătiri 
temeinice a viitorilor specialişti, acestea con-
cretizîndu-se, înainte de toate, în planuri de 
invățămînt moderne, echilibrate, ce realizează o sinteză între structura şi standardele actuale ale învă-
țămîntului economic universitar şi cerințele vieții economice reale, generate de tranziția la noul tip de 
economie. Prin disciplinele obligatorii, facultative şi opționale, planurile orientează eforturile studenților 
şi ale corpului profesoral în trei direcții esențiale: însuşirea cunoştințelor teoretice şi practice în domeniile 
de formare profesională; formarea deprinderilor de utilizare a calculatoarelor în prelucrarea informațiilor 
statistice şi financiar-contabile; însuşirea la un stadiu avansat a limbilor străine de circulație internațională.

În conformitate cu planurile de învățămînt aprobate de Senatul USEM şi coordonate cu ministerul de 
profil al Republicii Moldova, în cadrul Facultății de Economie şi Informatică se organizează admiterea pen-
tru ciclul I, studii superioare de licență, la următoarele specialități:

- Contabilitate;  
- Finanțe şi bănci; 

- Economie mondială şi relații economice internaționale;
- Cibernetică şi informatică economică;

- Turism;
- Management.
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The creation of this faculty repre-
sents a stage in the strategy for the 
educational institution’s development, 
which aims mainly at training well-qua-
lified specialists at the junction betwe-
en the three most important domains 
of activity a society is based on: Law, 
Economics, Communication. 

The main preoccupations of the faculty employees consists in the accomplishment of a thorough trai-
ning of future specialists, these being specified, first of all, in the modern, balanced education plans that 
make a synthesis between the current structure and standards of the university economic education and 
the real economic life requirements, generated by the transition to the new type of economy. Through 
the compulsory, facultative and optional subjects the plans direct the students’ and teachers’ efforts 
to three essential trends: the assimilation of the theoretical and practical knowledge in the domain of 
professional training; the formation of the computer use skills while processing statistical and financial-
accounting information; the advanced learning of foreign widely spread languages. 

According to the education programs approved by the EUM Senate and coordinated with the Ministry 
of Education and Youth of the Republic of Moldova, the admission for the I cycle of licensed higher educa-
tion within the Faculty of Economics and Informatics is provided for the following specialties:

Accounting;	Finance	and	Banks;	World	Economy	and	International	Economic	Affairs;	
Cybernetics	and	Economic	Informatics;	Tourism;	Management.

faculty of Economics and Informatics
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Absolvenții Facultății de Limbi Moderne a USEM obțin Diploma de Licențiat în studii umanistice. Facul-
tatea de Limbi Moderne, pregăteşte specialişti de înaltă calificare în baza curriculei elaborate conform ri-
goriilor Procesului de la Bologna. Facultatea este dotată cu mijloace tehnice moderne: o sală multimedia, 
un cabinet lingofon, o bibliotecă ce dispune de surse cu literatură de specialitate (informativă şi didactică), 
un centru francofon şi un centru de hispanistică care le oferă studenților o şansă în plus de a se integra în 
mişcarea ştiințifică şi profesională internațională. 

Studenții Facultății au posibilitatea să-şi desfăşoare practica de specialitate la diverse corporații națio-
nale şi instituții internaționale cu sediul la Chişinău, în cadrul liceelor de profil, inclusiv la Liceul Teoretic 
European, la Camera de Comerț şi Industrie, Centrul Național de resurse pentru Tineret, Confederația 
Națională a Patronatului, IPNA Compania ”TeleRadio-Moldova”, în cadrul ministerelor, Curtea Constituți-
onală, Institutul Muncii, birouri de traduceri şi notariale. 

La absolvirea facultății studenții pot beneficia de angajarea în cîmpul muncii în cadrul uneiea dintre 
instituțiile nominalizate.

Catedrele Facultății colaborează fructuos cu instituțiile de învățămînt superior din alte țări: România, 
Franța, Spania, Italia, Ucraina, Lituania, Bulgaria,  Egipt, ş.a. 

La Facultatea de Limbi Moderne a USEM sînt implementate în practica didactică şi ştiințifică cele mai 
noi tehnologii de cercetare şi predare, mobilitatea academică a studenților realizeazîndu-se prin partici-
parea în cadrul diverselor proiecte, burse de studii şi cercetare.

facultatea de Limbi Moderne
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The graduates of the Faculty of Modern Languages are awarded the Diploma of Licentiate of 
humanitarian studies. 

The Faculty of Modern Languages trains well-qualified specialists based on curricula elabora-
ted according to the Bologna Process. The Faculty is equipped with modern technical facilities: a 
multimedia hall, a linguistic cabinet, a library with informative and didactic specialized literature, a 
Francophone centre and a Hispanic centre offering the students an additional chance to integrate 
with the international scientific and professional movement.

The Faculty students have the possibility to carry out their specialty practice within different na-
tional corporations and international institutions situated in Chisinau, within the national lyceums, 
the Chamber of Commerce and Industry, the National Centre for Youth Resources, the National 
Patronage Confederation, the IPNA “TeleRadio-Moldova” Company, different ministries, the Consti-
tutional Court, the Labour Institute, translation agencies and notary’s offices. When graduating the 
faculty, the students may be employed by 
one of the institutions mentioned above. 

The Faculty departments fruitfully col-
laborate with higher education instituti-
ons of other countries: Romania, France, 
Spain, Italy, the Ukraine, Lithuania, Bulga-
ria, Egypt and others. The newest research 
and teaching methods are implemented 
into the didactic and scientific practice, the 
academic mobility of the students being 
fulfilled by the participation at different 
projects, study and research scholarships.

faculty of Modern Languages
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Facultatea de Jurnalism şi Comunicare Publică a USEM a fost fondată în anul 2005.

Formarea specialiştilor în cadrul FJCP se realizează prin următoarele specializări:

1. Jurnalism (jurnalism de agenție, presă scrisă, televiziune, jurnalism on–line, jurnalism cultural, 

politic, internațional etc.);

2. Ştiințe ale Comunicării (Comunicare Publică/Public Relations),

Comunicare Promoțională (Reclamă şi Publicitate), Comunicare Persuasivă (lobism, propagandă, 

persuasiune), Imagemaker (creator de imagini, consilier de imagini, consultant al şefilor de stat, al 

liderilor politici, economici, culturali, purtător de cuvînt, ataşat de presă etc.).

Studenții care demonstrează competențele necesare jurnalisticii, cum ar fi integritatea, spiritul 

critic şi pasiunea pentru acuratețe şi mai ales pentru scris – accentuăm aici – ştiri, reportaje, intervi-

uri – vor fi ghidați spre această specializare. Cei care optează să activeze ulterior ca mediatori între 

diferite instituții şi public, mai frecvent prin intermediul mass-media, aleg Ştiințele Comunicării.

Specialistul în comunicare, absolvent al FJCP, poate fi angajat în cămpul muncii în cadrul unei 

instituții, de unul singur, sau în cadrul unei echipe, constituită din psihologi, sociologi, politologi, 

economişti, culturologi etc., în cadrul unei redacții radio, TV, ziar, reviste, agenție de presă, agenție 

de publicitate şi reclamă, Birou de relații cu Publicul (Public Relations), parlament, minister, partid 

politic (purtător de cuvînt, analist politic, economic, cultural), ambasade (ataşat de presă) etc.

facultatea de Jurnalism şi Comunicare Publică
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The Faculty of Journalism and Public Communication of the EUM founded in 2005. The training of 
specialists within the FJPC is fulfilled within the following specializations: 

1. Journalism (agency journalism, printed media, television, on-line journalism, cultural, political, in-
ternational journalism, etc.) 

2. Communication Sciences (Public Communication/Public Relations), Promotional Communication 
(Advertising and Publicity), Persuasive Communication (lobbyism, propaganda, persuasion), Image-ma-
king (Image-maker, Image-counselor, consultants for the heads of state, political, economic, cultural lea-
ders, speakers, press attachés etc.)

The communication specialist, graduate of the FJPC, work within an institution, individually, or within a 
team, being constituted of psychologists, sociologists, political scientists, economists, culture experts etc., 
within a radio, TV, newspaper, magazine office, press agency, advertising agency, Public Relations Office, Parli-
ament, ministry, political party (speaker, political, economic, cultural analyst),  embassies (press attachés), etc.

The FJPC graduates may be employed within media institutions (radio/TV, newspaper offices, press or 
public relations agencies, embassies and etc, or may activate within certain mixed teams of consulting 
formed of psychologists, sociologists, political scientists, economists, culture experts.

faculty of Journalism and Public Communication
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Facultatea Ştiințe Politice şi Relații Intrenaționale este cea mai tînără  subdiviziune a USEM, fondată în 
anul 2011, dar aceasta nu afectează procesul de pregătire a specialiştilor de înaltă calificare. 

Formarea profesională la facultate vizează pregătirea unor elite în sfera guvernării, în politică, în dome-
niul managementului public, precum şi în cel privat.  Oferta educațională a facultății este consolidată cu 
programe de studii aprofundate în limbi străine.

Facultatea ca instituție universitară şi-a definit statutul şi atribuțiile care îi determină funcția şi misiu-
nea. Facultatea Ştiinte Politice şi Relatii Internaționale realizează urmatoarele obiective:

1. Pregătirea profesioniştilor în ştiintele politice; 
2. Crearea noii clase politice moldoveneşti caracterizată de „vocație şi profesionism” (M. Weber); 
3. Formarea spiritului civic.
Studiile la facultate sunt axate pe două cicluri, expresie a promovării dimensiunii europene  

în învățămîntul superior. 
În prezent mulți dintre absolvenții facultății sunt voci distincte în structurile statului şi societății civile. 

În acest context sunt relevante evoluții proofesionale şi cariere publice extrem de interesante: diplomați, 
deputați, lideri de partide, consilieri parlamentari şi guvernamentali, oameni de afaceri, analişti politici etc. 

facultatea  Ştiinţe Politice  
şi Relaţii Internaţionale
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The Faculty of Political Science and International Relations is the youngest sub-division of the European 
University of Moldova, founded in 2011, but this fact does not influence the training process of high-qua-
lified specialists.

The professional training at this faculty is aiming to prepare new governing elites in politics, public and 
private management. The educational offer of the faculty comprises also programs for advanced foreign 
language study.  

As a university education institution, the faculty defined its status and its importance. 
The Faculty of Political Science and International Relations has the following objectives:
1. Preparing professionals in the field of political science;
2. Creating a new Moldovan political class, characterized by “vocation and professionalism” (M. Weber);
3. Creating the civic spirit.
This faculty comprises over 17 didactic and scientific employees, 6 of which are PhD associate profes-

sors. The architecture of studies at this faculty is focused on two cycles, an expression of the promotion of 
European dimensions in higher education. 

Nowadays, many graduates of this faculty are people of great caliber in the state system and civil society 
structure. In this context, we could emphasize professional evolutions and public careers of high interest: 
diplomats, party leaders, parliamentary and governmental advisers, businessman, political analysts etc.

faculty of Political Science 
and International Relations   
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Facultatea de Psihologie şi Asistență Socială a fost creată în anul 2010.
Aici sunt pregătite cadre menite să activeze într-un mediu specific transformărilor sociale actuale atît 

pe plan național, cît şi pe plan internațional la următoarele specialități: 
1. Psihologie
2. Asistență Socială
Facultatea acordă atenție deosebită implementării tehnologiilor educaționale moderne, bazate pe 

sporirea rolului studentului la însuşirea materialului curricular, pe utilizarea tehnologiilor moderne în pre-
dare/învățare/evaluare; valorificarea laturei practice, colaborarea cu instituțiile, organizațiile şi întreprin-
derile în vederea consolidării competenței de pregătire profesională aplicată. Laboratoarele de calcula-
toare sînt dotate cu sisteme de calcul şi comunicații moderne prin implementarea software modern, sînt 
conectate la Internet de mare viteză.

Studenții  realizează instruirea practică în cadrul Centrelor de Consiliere şi Psihoterapie‚ în clinici‚ uni-
tăți militare‚ organizații şi întreprinderi‚ penitenciare şi comisariate de poliție etc. în baza contractelor de 
colaborare.

Misiunea facultății  constă în formarea cadrelor  în domeniul psihologiei şi asistenței sociale, capabile 
să se implice în domeniul economico-social competitiv şi dinamic al Republicii Moldova prin instruirea 
viitorilor absolvenți la standardele europene.

facultatea de Psihologie şi Asistenţă Socială
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The Faculty of Psychology and Social Work had 
been created in 2010.

This faculty comprises staff intended to work 
in an environment specific to current social chan-
ges, both on national and international levels, on 
the following specialties:

1. Psychology
2. Social Work
This Faculty pays a special attention to the 

implementation of modern educational techno-
logies, based on the increase of student’s role in 
the assimilation of education material according 
to the curriculum, on the use of contemporary 
informational teaching/learning/instruction methods, the capitalization of the practical element, the colla-
boration with institutions, organizations and enterprises for consolidating the applied professional training 
capacity. Computer laboratories are fitted with modern computer and communication systems, with modern 
software and high-speed Internet. 
Students carry out their practical training in Counseling and Psychotherapy Centers, in clinics, military units, or-
ganizations and enterprises, penitentiaries and police commissariats, etc., pursuant to collaboration agreements. 

Faculty’s mission is to train person-
nel in the field of psychology and social 
work, able to involve in the competitive 
and dynamic economic and social con-
text of the Republic of Moldova and, of 
course, the inclusion of the trained staff 
in the European standards. 

faculty of Psychology and Social Work
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Ordinul „Gloria Muncii” (2009)

Rector, 
doctor of Laws,  
university professor 
Discipline: Procedural Criminal Law

sE
d

lE
ŢC

H
i  

iu
ri

E
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Prim vice Procuror al Republicii  
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Gloria „Gloria Muncii” (2013)
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doctor în drept, 
lector superior
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Corpul profesoral-didactic al Universităţii de Studii Europene din Moldova
The Teaching Staff of the European University of Moldova
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Vice-Rector, 
DPhil,  university professor 
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DPhil of Laws,  
university professor 
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doctor în ştiinţe politice,  
lector superior 

 disciplina de predare:  
drept administrativ; drept militar

Deputat în Parlamentul  
Republicii Moldova (1998-2002) 
Ministru al Apărării (2004-2007)

Doctor of Political Sciences,  
senior lecturer 
Discipline: Administrative Law;  
Military Law

Doctor of Laws,  
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doctor în drept,  
lector superior
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drept civil p.ii

Viceministru al Justiţiei  (2000-2003),
Şef-adjunct al Direcţiei Juridice  

a Aparatului Parlamentului (din 2006)
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Lecturer 
Discipline: Criminalistics

lector universitar 
disciplina de predare:  

Criminalistica
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doctor în drept,  
conferenţiar cercetător 
disciplina de predare:  

drept internaţional public
Cercetător ştiinţific superior  
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al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Doctor of Laws,  
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doctor în drept,  
lector superior 

disciplina de predare: drept  
internaţional public

Magistru în drept,  
lector universitar 

disciplina de predare:  
protecția internațională  

a drepturilor omului

doctor în drept,  
lector superior 

disciplina de predare: drept  
internaţional public

Doctor of Laws, 
senior lecturer
Discipline: Public International Law

Master of Law,
lecturer
Discipline:
International Protection
Human Rights

Doctor of Laws, 
senior lecturer
Discipline: Public International Law
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Lecturer 
Discipline: Criminal law 

lector universitar 
disciplina de predare: drept penal

Procuror în cadrul Procuraturii  
Republicii Moldova (2001-2005)
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Master of Law,  
senior lecturer
Discipline: Civil Law, Notarial Law

Magistru în drept,  
lector superior 

disciplina de predare:  
dreptul civil; notariatul
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Master of Law,  
senior lecturer
Discipline: Rental Law; Civil Law

Magistru în drept,
lector superior 

disciplina de predare: dreptul locativ; 
dreptul civil
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Master of Law,  
lecturer
Discipline: Private International Law

Magistru în drept,  
lector universitar 

disciplina de predare:  
dreptul internaţional privat  
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Master of Law,  
lecturer
Discipline: Public International Law;  
European Community Law

Magistru în drept, 
lector universitar  

disciplina de predare: 
dreptul internaţional public;  
dreptul comunitar european
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Magistru în drept,  
lector universitar 

disciplina de predare:  
drept procesual penal

Master of Law,  
lecturer
Discipline: Procedural Criminal Law ZB
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Master of Law,  
lecturer
Discipline: Legislative technique

Magistru in drept, 
lector universitar

disciplina de predare:  
tehnica legislativă
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Master of Law, 
lecturer
Discipline: Legal Protection  
of Human Rights

Magistru în drept,  
lector universitar 

disciplina de predare: protecția  
juridică a drepturilor omului
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Master of Law,  
lecturer
Discipline: Private Roman Law; 
Civil Law

Magistru în drept,
lector universitar

disciplina de predare: dreptul 
privat roman; dreptul civil
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Master of Law,  
lecturer
Discipline: International  
Commerce Law; Banking Law

Magistru în drept,
lector universitar

disciplina de predare: dreptul 
comerțului internațional, drept bancar
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Master of Law,  
lecturer 
Discipline: Civil Law P.II; Notarial Law

Magistru în drept, 
lector universitar

disciplina de predare:  
dreptul civil p.ii; notariatul
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lector universitar
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Bachelor of Law,  
lecturer 
Discipline: History of philosophy of Law

licențiat în drept, 
lector universitar 

disciplina de predare:  
istoria filosofiei dreptului

sE
d

lE
ȚC

H
i o

lE
g

Master of Law,  
senior lecturer
Discipline: Constitutional Law
Parlamentar Law

Magistru în drept,  
lector superior 

disciplina de predare:  
dreptul constituţional,  

dreptul parlamentar

ru
su

  v
iC

to
r 

faCultatEa dE drEpt / laW faCulty prin cumul  / part-time 

Doctor of Laws,  
senior lecturer 
Discipline: Criminal Law

Şt
Er

BE
Ţ 

 v
al

Er
ia

doctor în drept,  
conferenţiar universitar

disciplina de predare: dreptul 
Comerţului internaţional;  

dreptul bancar
Şef de catedră la Facultatea  
de Drept a USM (1994-2004) 

 Ambasador al Republicii Moldova 
în Italia (2012-2013)

Judecător la Curtea Constituţională 
(din 2013)

BĂ
iE

Şu
  a

u
rE

l

Doctor of Laws,  
associate professor 
Discipline: International  
Commerce Law; Banking Law

doctor în drept,  
lector superior

disciplina de predare: drept penal
Ministrul Justiţiei (1999-2001) 

Preşedintele Curţii Supreme  
de Justiţie (2001-2008)

Judecător al Curții Constituționale 
(2006-2013)

Medalia „Meritul Civic” (1996)                                                              
Ordinul „Gloria Muncii” (2001)   

Ordinul Republicii (2006)

faCultatEa dE drEpt / laW faCulty Cu titlu de bază  / full-time 

Doctor of Economics,  
associate professor
Discipline: Procedural Criminal Law

doctor în economie, 
conferenţiar universitar

disciplina de predare:  
drept procesual penal

Şef al Departamentului Urmărire  
Penală a CCCEC (2002-2004) 

Şef al Comisiei Naţionale  
de Integritate (din 2012)

d
o

n
Ci

u
  a

n
at

o
li

E

doctor în drept, 
conferenţiar universitar

disciplina de predare:  
drept administrativ

Consultant principal în Comisia  
Juridică, Numiri şi Imunități  
a Parlamentului (din 2013)

Doctor of Laws,  
associate professor
Discipline: Administrative LawM

o
Ca

n
u

  v
iC

to
r 

Doctor of Philosophy,
associate professor
Discipline: 
Professional lawyer’s ethics

doctor în filosofie,
conferențiar universitar

disciplina de predare:  
Etica profesională a juristului

Ci
o

Ba
n

u
  r

o
d

iC
a 

doctor of Laws,
university professor
Discipline: 
Roman Private Law

doctor în drept,  
profesor universitar 

disciplina de predare:  
drept privat roman

Prim viceministru al Ştiinţei  
şi Învăţămîntului (1992-1994)  
Medalia ,,Meritul civic” (1999)     

,,Ordinul Republicii” (2009)        
,,Om emerit” (2013)

vo
lC

in
sC

H
i  v

iC
to

r
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Master of Law,  
lecturer
Discipline: Criminal Law (p.II); 
Procedural Criminal Law

Magistru în drept,  
lector universitar

disciplina de predare:  
drept penal (p.ii),  

dreptul procesual penal
Prim-adjunct al Procurorului  

General (din 2010)

pâ
n

tE
a 

an
d

rE
i

Master of Law,  
lecturer
Discipline: Civil procesual law

Magistru în drept,  
lector universitar

disciplina de predare:  
dreptul procesual civil

pr
is

aC
 a

lE
xa

n
d

ru

Doctor  of Laws,   
lecturer
Discipline: Procedural Criminal Law

doctor în drept,  
lector universitar 

disciplina de predare: 
drept procesual-penal

Procuror, şef al Direcției Control al 
Urmăririi Penale şi Asistență Metodică a 

Procuraturii  Generale (din 2010)

po
po

v 
ru

sl
an

Master of Law,  
lecturer
Discipline: Employment Law

Magistru în drept,  
lector universitar

disciplina de predare: 
dreptul muncii

g
u

ri
n

  E
d

ua
rd

Master of Law,  
lecturer
Discipline: Buisiness Law

Magistru în drept,  
lector universitar

disciplina de predare:  
dreptul afacerilor

Ci
ri

M
pE

i  
ig

o
r 

Bachelor of Law,  
lecturer 
Discipline: Procedural Criminal Law 

Bachelor of Law,  
senior lecturer 
Discipline: Procedural Criminal Law 

licențiat în drept,
lector superior 

disciplina de predare:  
drept procesual penal

Preşedinte al Curţii de Apel Chişinău 
(2005-2011)

d
o

g
a 

 a
n

at
o

li
E

licențiat în drept
lector universitar 

disciplina de predare:  
drept procesual penal

Procuror, Şef al Aparatului  
Procurorului General (2004-2012)

d
ia

Co
n

u
 v

al
Er

iu

faCultatEa dE drEpt / laW faCulty prin cumul  / part-time 

doctor în drept,  
lector superior 

disciplina de predare:  
drept procesual penal;  
drept contravenţional

Doctor of Laws,  
senior lecturer
Discipline: Procedural Criminal Law; 
Contravention LawCu

Ci
u

rC
a 

 a
n

g
El

a 

Doctor of Law,  
senior lecturer
Discipline: Civil Procedural Law

doctor în drept,
lector superior

disciplina de predare: dreptul  
procesual civil

Co
Ba

n
  i

g
o

r 

Doctor of Laws,  
acting associate professor 
Discipline: Criminal Law

doctor în drept,  
conferenţiar universitar  

interimar
disciplina de predare: 

drept penal 
Deputat în Parlamentul  
R.Moldova (1990-1991),

Director General al Departamentului 
de Stat pentru Controlul Vamal  

(1991-1997), 
Ministru Consilier,  

Ambasador al R.Moldova  
în Bulgaria (1997-2002)

H
io

ar
Ă 

 g
H

Eo
rg

H
E
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Master of Law, 
senior lecturer 
Discipline: Criminology

Magistru în drept,  
lector superior 

disciplina de predare:  
Criminalistica

Judecător şi Preşedinte  
al Judecătoriei Dubăsari (din 2009) 

ta
lp

Ă 
 B

o
ri

s
Master of Law,  
lecturer
Discipline: Criminal Law 

Magistru în drept,
lector universitar

disciplina de predare: drept penal

M
ÎŢ

u
  s

Er
g

iu

Master of Law,  
lecturer
Discipline: Buisiness Law

Magistru în drept,  
lector universitar

disciplina de predare:  
dreptul afacerilor

d
El

Eu
  i

u
ri

E 
Master of Law,  
lecturer
Discipline: Family Law

Magistru în drept,
lector universitar

disciplina de predare:  
dreptul familiei

n
is

to
r 

 M
ar

ia
n

a

Master of Law,  
lecturer 
Discipline: Civil Law; Family Law

Magistru în drept,  
lector universitar 

 disciplina de predare: dreptul civil; 
dreptul familiei

tÎ
M

Bu
r 

 C
o

rn
El

ia
 

Master of Law,
lecturer 
Discipline: Notary

Magistru în drept, 
lector universitar

disciplina de predare: notariatul

u
Cr

ai
n

Ea
n

 n
at

al
ia

Master of Law,  
lecturer
Discipline: Methods for performance

Magistru în drept,  
lector universitar

disciplina de predare: Mijloacele  
de garantare a obligaţiilor

Şa
pt

Ef
ra

Ţi
  C

ri
st

ia
n

 

faCultatEa dE drEpt / laW faCulty prin cumul  / part-time 

Doctor of Laws,
associate professor
Discipline: Finance Law, Fiscal Law

doctor în drept,
conferențiar universitar 

disciplina de predare:  
drept financiar, drept fiscal

vl
ai

Cu
 v

la
d

31
 



Cu titlu de bază  / full-time 
faCultatEa dE EConoMiE Şi inforMatiCĂ 
faCulty of EConoMiCs and inforMatiCs

Doctor of Economics,  
scientific researcher 
Discipline: European Integration;  
Financial Management

prorector,
doctor în economie,  

conferenţiar universitar
disciplina de predare:  

Econometria; Management

doctor în economie,  
cercetător ştiinţific 

disciplina de predare: 
 integrarea Europeană;  

Managementul financiar
Coordonator în Serviciul Relaţii  

Internaţionale şi Transfer Tehnologic  
al Institutului Ştiinţifico-Practic de  

Horticultură şi Tehnologii Alimentare

Țu
rC

an
 a

u
ri

Ca

Vice-rector,
doctor of Economics,  
senior lecturer,  
Discipline: Projects  Management

prorector,  
doctor în economie,  

lector superior
disciplina de predare:  

administrarea proiectelor
Viceministru al Economiei (1991-1992) 

 Ministru al Relaţiilor Economice  
Externe  (1992-1995) 

Prim viceministru al Economiei (1995-1997) 
Reprezentant permanent pe lîngă 

oficiul ONU,  Ambasador al Republicii 
Moldova în Elveţia (1997-2001) CH

Ep
ti

n
E 

 a
n

d
rE

i

Doctor of Economics, 
senior lecturer 
Discipline: Marketing;  
Enterprise Finances

doctor în economie,
lector superior

disciplina de predare: Marketing;  
finanţele întreprinderii

d
u

H
li

CH
Er

  g
ri

g
o

rE

M
at

ri
Ca

lĂ
  a

n
g

El
a

Chief of the Economics and Finance 
Department,  
doctor of Economics,  
scientific researcher
Discipline: International Economics

Chief of the Accounting Department,  
doctor of Economics,  
acting associate professor
Discipline: Analysis of economic and 
financial activities

Vice-Rector,
doctor of Economics,  
associate professor
Discipline: Econometrics; Management

Şef al catedrei ,,Economie şi finanţe”, 
doctor în economie,  
cercetător ştiinţific 

disciplina de predare:  
Economia internațională  

Coordonator în Serviciul Relaţii  
Internaţionale şi Transfer Tehnologic  

al Institutului Ştiinţifico-Practic  
de Horticultură şi Tehnologii Alimentare

Laureat al premiului Tinerilor savanţi,  
acordat de Academia de Ştiinţe (2008)

CH
is

il
i  

sE
rg

H
Ei

Şef al catedrei ,, Contabilitate”
doctor în economie,  

conferenţiar universitar-interimar
disciplina de predare: analiza  

activităţii economico-financiară

d
El

iu
 a

n
g

El
a

Doctor of Economics, 
associate professor
Discipline: 
Macroeconomic policies

doctor în economie,  
conferenţiar universitar

disciplina de predare: 
politici macroeconomice

d
as

Ca
li

u
C 

d
an

iE
la

decan-interimar 
doctor în economie,  

lector superior 
disciplina de predare:  

Marketing;  
Expertiza mărfurilor

Doctor of Economics,  
associate professor 
Discipline: Marketing; 
ManagementŞa

rg
u

 l
il

ia

Master of Economics,
lecturer
Discipline: Commercial accounting;
Financial Accounting

Magistru în economie,  
lector universitar

disciplina de predare:  
Contabilitatea în comerţ;  

Contabilitate bancară

d
u

H
li

CH
Er

 a
li

o
n

a

Master of Economics,
lecturer
Discipline: Tax administration

Magistru în economie, 
lector universitar

disciplina de predare: 
administrare fiscală

JE
n

ti
M

ir
 a

n
as

ta
si

a
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Cu titlu de bază  / full-time 
faCultatEa dE EConoMiE Şi inforMatiCĂ 
faCulty of EConoMiCs and inforMatiCs

doctor în economie,  
conferenţiar universitar 

disciplina de predare:  
politici macroeconomice;  

Monedă şi credit

Doctor of Economics,  
associate professor 
Discipline: Macro-Economic Politics; 
Money and CreditBa

lt
ag

 io
n

prin cumul  / part-time 

Master of Economics,
lecturer
Discipline: Basis of accounting;
Financial Accounting

Magistru în economie,  
lector universitar

disciplina de predare:  
Bazele contabilităţii; 

Contabilitate financiară

g
rÎ

u
 M

ai
a

Master of Economics,
lecturer
Discipline: Public Finance;
Money and Credit

Magistru în economie,  
lector universitar

disciplina de predare:  
finanţe publice;  
Monedă şi credit

Şi
pi

tC
a 

al
io

n
a

Master in Computer,
lecturer
Discipline: Information Systems financial 
and banking; ICT in Accounting

Magistru în informatică,  
lector universitar

disciplina de predare: sisteme  
informatice financiar bancare; 

tehnologii informatice în contabilitate

M
it

it
El

u
 v

it
al

ii

Doctor of Economics,
associate professor
Discipline: Basics of banking

doctor în economie,  
conferenţiar universitar

disciplina de predare: 
Bazele activităţii bancare

Funcții de conducere la Ministerul 
Muncii şi Protecției Sociale  

(1991-1993)
Ministerul Economiei 

(1994-1995, 2002-2003)
Şef Direcție la Banca Națională  

a Moldovei (1995-2002)

M
Ăr

g
in

Ea
n

u
 a

u
rE

li
u

M
an

o
lE

  M
iH

ai
l

Bachelor of Law,  
lecturer 
Discipline: Economic geography;
Rural Tourism and Agrotourism

licenţiat în geografie,  
lector universitar

disciplina de predare:  
geografia economică; 

turism rural şi agroturism

Co
BZ

aC
 iu

li
a

Master of Economics,
lecturer
Discipline: Microeconomics;  
Macroeconomics

Magistru în economie, 
lector universitar

disciplina de predare: 
Microeconomia; Macroeconomia

M
Îr

Za
C 

vi
Ct

o
ri

a

Master of Economics,
lecturer
Discipline: Managerial accounting

Magistru în economie,  
lector universitar

disciplina de predare: 
Contabilitate managerială

M
o

Ca
n

 o
lE

sE
a

faCultatEa dE EConoMiE Şi inforMatiCĂ 
faCulty of EConoMiCs and inforMatiCs

Chief of the Accounting Department,  
doctor of Economics,  

associate professor,
Discipline: Tax System and Administration

Şeful catedrei ,,Contabilitate”, 
doctor în ştiinţe economice,

conferenţiar universitar, 
disciplina de predare: fiscalitate  

şi administrare fiscală
Ministrul al Finanţelor (1999-2002),

Ambasador al Republicii Moldova în SUA, 
Reprezentantul special al R. Moldova pe 

lîngă FMI şi Banca Mondială (2002-2006) 
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Chief of the Romanic and Germanic 
Languages Department, 
doctor of Philology,  
associate professor  
Discipline: French Language

Bachelor of philology,
lecturer 
Discipline: Spanish Language

Master in humanities, 
lecturer
Discipline: French Phonetics and 
hearing

Master in humanities, 
lecturer
Discipline:
Interculturalism: History and culture 
of Anglophone countries

Master in Philology,
lecturer
Discipline: Interpretation of the 
Italian

ru
sn

aC
 g

H
Eo

rg
H

E
pr

ig
o

rs
CH

i  
M

iH
ai

l
u

sa
tÎ

i  
ra

is
a

BÎ
n

Za
ru

 ta
ti

an
a

sC
o

ar
ȚĂ

 v
Er

o
n

iC
a

sÎ
M

Bo
tE

an
u

 ta
ti

an
a

Ba
H

n
Ea

n
u

  v
it

al
in

a
Co

n
st

an
ti

n
o

vi
Ci

 E
lE

n
a

Bo
iC

o
 d

o
ri

n
a

Co
rC

o
d

El
  s

vE
tl

an
a

Cu titlu de bază  / full-time
faCultatEa dE liMBi ModErnE
faCulty of forEign languagEs

Şef-interimar al catedrei  
,,traducere, interpretare  

şi terminologie”
doctor în filologie,  

onferenţiar universitar
disciplina de predare:   

redactarea stilistica a textului 
tradus în limba materna.

Şeful catedrei  
„limbi romanice şi germanice”, 

doctor în pedagogie,
conferenţiar universitar

disciplina de predare:  
limba franceză

licențiată în filologie,
lector universitar 

disciplina de predare:  
limba spaniolă

  Magistru în ştiinţe umanistice, 
lector superior

disciplina de predare: 
fonetica şi audierea limbii franceze

      Magistru în ştiinţe umanistice, 
lector universitar

disciplina de predare:  
interculturalitate:  

istoria şi cultura ţărilor anglofone

      Magistru în filologie,  
lector universitar

      disciplina de predare:  
interpretarea textului italian

Achting-Dean, 
doctor of Philology, 
associate professor  
Discipline: French Language

Achting-Chief dep. “Translation,  
Interpretation and Terminology “
doctor of Philology, 
associate professor  
Discipline: French Language

Ph.D. of philology,
professor
Discipline: Professional Ethics, Sociology

Master in Philology,
lecturer
Discipline: English text style

Master of philology,  
senior lecturer 
Discipline: English Language

decan-interimar,  
doctor în filologie,

conferenţiar universitar
discilina de predare:  

aspecte funționale ale limbii

doctor habilitat în filologie,  
profesor universitar

disciplina de predare:  
Etica profesionala, sociologia

Magistru în filologie, 
lector universitar

disciplina de predare:  
stilistica textului englez

Magistru în filologie,
lector superior

discilina de predare: limba engleză

Senior lecturer,
Discipline: French language specialistH

o
d

En
Co

 E
lE

n
a

pl
EŞ

Ca
 a

n
a

lector superior,
disciplina de predare:  

limba franceză de specialitate

Master of Science in Education,
lecturer
Discipline: German Language

Magistru în ştiințe ale educației, 
lector universitar

disciplina de predare: limba germană
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Cu titlu de bază  / full-timedEpartaMEntul ŞtiinȚE soCialE

Achting-Head of the Journalism
and Communication Policy
doctor of Historical Sciences,
associate Professor
Discipline: Rhetoric and argumentation 
theory; Media and Society

En
aC

H
i v

al
En

ti
n

a

pÎ
rŢ

aC
 g

ri
g

o
rE

Şef-interimar  catedra Jurnalism  
şi Comunicare publică,

doctor în ştiinţe istorice,  
conferenţiar universitar

disciplina de predare:  
retorica şi teoria argumentării,  

Mass-media şi societatea

Doctor of Political Science,
associate Professor
Discipline: International systems, 
the neighborhood: approaches and 
achievements

doctor în ştiinţe politice,  
conferenţiar universitar

disciplina de predare:  
sisteme internaţionale, politici de 

vecinătate: abordări şi realizări

Şef al departamentului  
ştiinţe sociale,

doctor în drept,  
conferenţiar cercetător 
disciplina de predare:  

drept internaţional public

Head of the Social Department,
Doctor of Laws,  
associate research professor 
Discipline: Public International LawCE

Ba
n

  C
ri

st
in

a

Deputy Head of Department of Social 
Sciences,
master of Law,  
lecturer
Discipline: Public International Law;  
European Community Law

Şef-adjunct al departamentului 
Ştiințe sociale, 

magistru în drept,  
lector universitar 

disciplina de predare:  
dreptul internaţional public;  
dreptul comunitar european

li
tr

a 
 s

tE
la

 

Doctor of Philology,
associate professor
Discipline: Social reportd

Er
Es

Co
 p

Et
ru

doctor în filologie,  
conferenţiar universitar
     disciplina de predare:  

reportaj social

BĂ
iE

Şu
  n

iC
o

la
E

doctor habilitat în filologie,  
profesor universitar

disciplina de predare: semiotica
Premiul „Dacia” al Ministerului Culturii  

al Republicii Moldova (1999)  
Premiul „Simion Florea Marian”  

al Academiei Române (1995) 
Diplomă de Onoare  

a Academiei de Ştiinţe (2004) 
Diplomă de Merit  

a Academiei de Ştiinţe (2004) 
Premiul special al juriului Salonului  

Internaţional de Carte Românească, 
ediţia XIII, Iaşi (2004)  

Premiul Uniunii Scriitorilor  
din Republica Moldova (2005)

Ph.D. of Philology,
professor

Discipline: Semiotics

Doctor of Philosophy,
associate professor 
Discipline:  
History of political thought, 
Contemporary political doctrine

doctor în filosofie,  
conferențiar universitar 
 disciplina de predare: 
istoria gîndirii politice,  

doctrine politice contemporane

Za
vt

u
r 

  C
la

u
d

ia

Achting-Chief, Department Social  
Sciences
Doctor of Medical Sciences,  
associate professor 
Discipline: Protection of Vital  
Activity; Judicial psychiatry 

Şef-interimar al catedrei  
psihologie şi asistență socială,

doctor în ştiinţe medicale,  
conferenţiar universitar 

disciplina de predare: Medicina 
legală, psihiatria judiciară

o
st

ro
va

ri
  p

Et
ru

 

st
an

 v
al

En
ti

n
a

Achting-Chief, Department of Political 
Science and International Relations
Doctor in political science,
associate Professor
Discipline: Negotiations and diplomatic 
protocol

Şef-intermar catedra Ştiințe politice  
şi relații internaționale,

doctor în politologie,  
conferenţiar universitar

disciplina de predare:  
negocierile şi protocolul diplomatic

vo
rn

iC
Es

Cu
–d

EC
u

sE
ar

Ă 
vE

ro
n

iC
a

Master of Journalism, 
lecturer
Discipline: TV Journalism

Magistru în jurnalism,  
lector universitar 

disciplina de predare: Jurnalism tv
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Master of Law,
lecturer
Discipline: World politics

Master in Communication Sciences, 
assistant lecturer
Discipline: Political Doctrines

Master in political science,
lecturer
Discipline: Politology

tu
CE

aC
o

v 
Ed

ua
rd

Bu
la

t 
sE

rg
H

Ei

Țu
rC

an
u

 a
li

n
a

si
ta

ri
   d

an
iE

la
pr

Et
u

la
 C

ar
o

li
n

a-
Ca

lE
ri

a
tr

iB
o

i l
il

ia
M

ad
an

 v
la

d
iM

ir

       Magistru în drept,  
lector universitar

disciplina de predare:  
politica mondială

Magistru în ştiinţe ale comunicării, 
lector asistent

disciplina de predare:  
doctrine politice

Magistru în ştiințe politice,  
lector universitar

disciplina de predare:  
politologia

Master of Public Communication, 
lecturer 
Discipline: Public Relations Theory

Master of Law,
lecturer
Discipline: Economic theory

Master in political science,
lecturer
Discipline: Theory of International 
Relations
History of International Relations

Master in Journalism
lecturer
Discipline: Local media

мagistru în comunicare publică,  
lector universitar 

disciplina de predare:  
teoria relaţiilor publice

Magistru în drept,  
lector universitar

disciplina de predare:  
teoria economică

Magistru în ştiințe politice,  
lector  universitar

disciplina de predare:  
teoria relațiilor internaționale
istoria relațiilor internaționale

Magistru în jurnalism,  
lector universitar

      disciplina de predare: presa locală

prin cumul / part-time

Cu titlu de bază  / full-timedEpartaMEntul ŞtiinȚE soCialE

dEpartaMEntul ŞtiinȚE soCialE

Bu
rg

u
d

Ji
 s

Er
g

iu

Master in political science,
lecturer
Discipline: International organizations

Magistru în ştiințe politice,  
lector universitar

disciplina de predare: 
organizații internaționale

Advisor to the Rector, 
master in Law,
lecturer
Discipline: Introduction to the study  
of journalismCH
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Consilier al rectorului,
magistru în drept, 
lector universitar

     disciplina de predare: Întroducere 
în studiul jurnalismului

Doctor of Pedagogy
associate Professor
Discipline: History of Psychology;
Personality psychologyŞt
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doctor în pedagogie,  
conferenţiar universitar

disciplina de predare:  
istoria psihologiei,  

psihologia personalităţii
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Pentru o mai bună pregătire a viitorilor studenți, Universitatea de 
Studii Europene din Moldova a fondat Liceul Teoretic European. 
Noua instituție îşi propune să realizeze un învățămînt de calitate 
prin asigurarea unei baze materiale moderne, prin valorificarea 
competențelor colectivului didactic, prin implicarea în proiecte 
care să permită accesul la viziuni moderne asupra învățămîtului 
atît din țara noastra cît şi din Europa.
Liceul îşi realizează procesul didactic prin următoarele forme:
studii la zi; studii serale; studii cu frecvență redusa şi studii la 
distanță.

liceul teoretic European
Cea mai buna investiție în viitorul copiilor dumneavoastră!
LTE oferă:
- Studii în limba română şi rusă
- Diploma de Bacalaureat al Ministerului Educației
- Activitate extradidactică variată în laboratoarele şi sălili de stu-

dii ale Universității de Studii Europene din Moldova
- Mediu psihologic favorabil pentru dezvoltarea personalității 

viitorului cetățean al Republicii Moldova
- Numarul de elevi în clasa pîna la 15
LTE dispune de:
- Cămin
- Cantină
- Săli de studii confortabile
- Bibliotecă bogată
- Cabinet lingofonic modern
- Săli de calculatoare performante, acces la internet
- Laboratoare dotate cu cel mai modern utilaj
Corp didactic:
- Înaltă calificare la toate disciplinile de studiu, profesori 
cu titluri ştiințifice şi grade didactice. 
Discipline de profil:
- Matematica Trep-

tele de instruire:
- Informatica - Lice-

ală (clasele 10, 11, 12)
- Limbi Moderne - 

Profilurile: 
real şi umanist
- Economie
- Drept.

adresa: Chişinău,  
str. gh. iablocikin 2/1, 

tel. 022-509131; fax: 022-509122 
mob.: 060 033 118; 069 028 777 

liceul.european@yahoo.com
www.usem.md
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For a better training of future students, the European University 
of Moldova founded the European Theoretical Lyceum. This new in-
stitution is aiming to provide qualitative education, ensuring modern 
material resources, capitalizing the skills of the didactic staff, involv-
ing in projects which would allow the access to modern views on edu-
cation, both from our country and from Europe.

The Lyceum provides:
full-time studies; evening studies; part-time studies and  

distance learning.

European theoretical lyceum  
The best investment in Your children’s future!
ETL provides:
- instruction carried out in Romanian and Russian 
- Diploma of Baccalaureate of the Ministry of Education 
- Diverse extracurricular activities in the laboratories  

of the European University of Moldova 
- Favorable psychological environment for personality develop-

ment of the future modern citizen of the Republic of Moldova 
- not more than 15 students in one class 
ETL has:
- a student’s shelter 
- a cafeteria 
- comfortable study rooms  
- a rich library 
- modern lingophone rooms 
- computer rooms with high technologies, Internet access 
- Laboratories fitted with high-performance equipment 
The Didactic staff:
-high qualification in all sub-

jects of study, holders of scientific 
and didactic degrees. 

Field subjects:
-Mathematics Training stages:
- Informatics - Lyceum (10th, 

11th, 12th forms)
- Modern Languages - major: 

Sciences and Humanities 
- Economics
- Law.

address: Chisinau City,   
2/1 gh. iablocikin st.,

tel. 022-509131; fax: 022-509122
mob.: 060 033 118; 069 028 777

liceul.european@yahoo.com
www.usem.md
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S-a născut în satul Cioburciu, raionul Slobozia, Republica Moldova.
A absolvit facultățile de filologie şi drept la Universitatea de Stat din Moldova, respec-

tiv, în anii 1958 şi 1964. În perioada anilor 1958-1962 activează în calitate de consultant al 
secției juridice din cadrul Sovietului Suprem al R.S.S. Moldova. În anul 1962 este ales ca 
judecător, mai apoi preşedinte al judecătoriei raionului Octombrie, or. Chişinău. Între anii 
1966-1971 este desemnat judecător al Judecătoriei Supreme a R.S.S. Moldova. Din anul 
1971 pînă în1989, este şef de secție, şef de direcție şi vice-ministru al justiției. Timp de şase 
ani (1989-1995) deține funcția de preşedinte al Judecătoriei Supreme a Republicii Moldova.

În perioada  anilor 1995 - 2001 este judecător, ulterior preşedinte al Curții Constituțio-
nale a Republicii Moldova.

Din luna septembrie 2001 şi pînă la trecerea în eternitate a fost pe postul de lector 
superior la catedra „Drept constituțional” al Universității de Studii Europene din Moldova. 

Concomitent cu activitatea cotidiană, Pavel Barbalat şi-a adus contribuția în calitate de 
coautor al manualului “Dreptul constituțional în țările de peste hotare”, Enciclopediei Moldovei, legislației naționale 
cu privire la funcționarea limbilor în Republica Moldova, monografiei “Hotărîri privind interpretarea Constituției Re-
publicii Moldova”. Este autorul unicei monografii “Actele stării civile: căsătoria, familia, legea”. Pe parcursul vieții a 
publicat numeroase articole în reviste de specialitate. Activitatea prodigioasă în domeniul jurisprudenței căreia i s-a 
dedat cu tenacitate şi perseverență ne face luminoasă amintirea pe care i-o purtăm.

He was born in Cioburciu village, Slobozia district, Republic of Moldova.
Between 1953-1958 and 1958-1964 he studied at the Faculty of Philology and, respectively, at the Faculty of Law 

of Moldova State University.
During 1962-1971 he worked at several courts, including at the Supreme Court, judge. Subsequently, he worked 

for 18 years at the Ministry of Justice, holding several positions, the last being vice-minister. From 1989 to 1995, Mr. 
Pavel Barbalat was the president of the Supreme Court.

Immediately after his appointment as a judge of the Constitutional Court (07.02.1995), since February 23, for six 
years, he held the position of President of the Constitutional Court of the Republic of Moldova.

Mr. Pavel Barbalat started his teaching activity at European University of Moldova, at the beginning of September 
2001, being appointed as Senior Lecturer at the Department of „Constitutional Law”.

He participated in the elaboration of the handbook „The Constitutional Law Abroad,” he worked at the „Encyclope-
dia of Moldova”. He also had a role in the development of national legislation on the use of languages spoken in the 
Republic of Moldova. He is the co-author of the monographs „Constitution of the Republic of Moldova, commented 
article by article” and „Decisions on the Interpretation of the Constitution of the Republic of Moldova”, the author 
of the monograph „Civil Status Acts: Marriage, Family, Law”, he published numerous articles in professional journals.

S-a născut în satul Tătărăuca-Nouă, raionul Soroca, Republica Moldova.
După absolvirea şcolii medii susține admiterea la facultatea de istorie a Universității de Stat 

din Moldova în anul 1969, urmînd doi ani de studii cu o reuşită ireproşabilă. În perioada 1971-
1974 îşi va continua studiile la Universitatea de Stat din Sankt-Petersburg, facultatea de filozofie. 

Susține doctoratul în filozofie în anul 1983 la Universitatea de Stat din Moscova „M. V. 
Lomonosov”. Va profesa mai mult de două decenii la Alma-Mater.

Ultimii ani, din 2007, i-a consacrat activității didactice pe post de conferențiar la catedra 
„Ştiințe Sociouname” a Universității de Studii Europene din Moldova.

Autor a numeroase studii de istorie a culturii şi filozofiei, coordonator şi coautor al volu-
mului de pionierat în arealul nostru „Istoria şi filozofia culturii” va rămîne pentru posteritate 
un exemplu de modestie, omenie şi cumsecădenie.

pavel Barbalat
29.05.1935-11.04.2004

Corpul profesoral-didactic, studenții, întreg 
colectivul Universității de Studii  Europene din 
Moldova sunt profund recunoscători față de cei 
care au trecut în eternitate, cei care şi-au adus 
contribuția, harul, dăruirea la edificarea instituți-
ei noastre, la pregătirea viitorilor specialişti.

Omagiul şi elogierea noastră pentru fiecare 
profesor: Constantin Florea, Pavel Barbalat, Sil-
via Morei, Tudor Roşca, Vladimir Machidon, Gri-
gore Socolov, Alexei Mocanu, Adrian Usatîi...

The teaching staff, the students, the whole 
staff of European University of Moldova 
are deeply grateful to those who passed away, 
those who brought their contribution, grace, 
dedication to the edification of our institution, 
to the preparation of future professionals.

Our homage and praise for each  
professor: Constantin Florea, Pavel Barbalat, 
Silvia Morei, Tudor Rosca, Vladimir Machedon, 
Grigore Socolov, Alexei Mocanu, Adrian Usatîi...

in MEMoriaM

grigore socolov
06.05.1947-22.11.2011
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He was born in Tatarauca-Noua village, Soroca district, Republic of Moldova.
In the period 1971-1974 he studied at the Faculty of Philosophy at the State University of St. Perersburg, Russia.
At „M. Lomonosov” Moscow State University, he defended his PhD thesis and obtained the title of PhD in Philoso-

phy (1983).
More than 30 years he worked as a professor at Moldova State University.
Since in 2007, he was part of the „Family” of European University of Moldova, Department of „Social and Human 

Sciences”.
Mr. Grigore Socolov, PhD, Associate Professor, was the author of numerous studies on the history of culture and 

philosophy, and he also coordinated the elaboration of the prestigious volume „History and Philosophy of Culture.”

S-a născut în localitatea Durleşti, municipiul Chişinău, Republica Moldova.
După absolvirea facultății de drept, între anii 1962-1967 este ales judecător la Judecăto-

ria Rîşcani din capitală.
În perioada anilor 1967-1970 face studii de doctorat la Institutul unional de cercetări a 

cauzelor infracționalității şi de elaborare a activităților preventive de pe lângă Procuratura 
URSS.

Din anul 1970 şi până în ultima zi, Constantin Florea, doctor în drept, conferențiar uni-
versitar, şi-a consacrat viața activității profesorale la Catedra „Drept Penal şi Criminologie” a 
Universității de Stat din Moldova.

Fiind membru al organizației lectorilor jurişti din cadrul societății unionale „Ştiința”, de-
pune un efortul special în dezvoltarea domeniului ştiințelor penale.

A fost autor de lucrări didactico-ştiințifice, monografii, articole în problemele fundamen-
tale ale dreptului penal şi criminologiei.

Constantin Florea va rămîne în memoria noastră drept unul din fondatorii ştiințelor penale în Republica Moldova, 
un neîntrecut didactician al jurisprudenței şi un om cu un suflet nobil...

He was born in the Durlesti town, Chisinau municipality, Republic of Moldova.
In the period 1962-1967 he worked as judge at Rascani Court, Chisinau municipality.
Since 1970, after doing his doctoral studies at the USSR Prosecutor’s Office, and until the last day, Mr. Constantin 

Florea, PhD in Law, Associate Professor, dedicated his life to teaching activity, working only at the Department of 
„Criminal Law and Criminology” at Moldova State University and collaborating with Moldova Academy of Law (now 
- European University of Moldova).

He was the founder of criminal sciences in the Republic of Moldova. He published various scientific, teaching and 
research works, monographs important for fundamental issues of criminal law and criminology. Along the way, he 
consecrated as a leading member of the elite organization of legal lecturers. 

For his prodigious activity in the field of legal science, staff training and for exceptional merits he was awarded the 
honorary title „Laureate of Public Education in the Republic of Moldova”. He received the „Civic Merit Award” (1999).

S-a născut în oraşul Orhei, Republica Moldova.
Activitatea de muncă şi-a început-o în calitate de profesor de matematică la şcoala 

medie nr. 22 din municipiul Chişinău în anul 1973. 
În perioada anilor 1976-1979 deține funcția de director al şcolii medii nr.18 din ca-

pitală. Ma apoi, va urma activitatea la Institutul Republican de Perfecționare a Cadrelor 
Didactice în calitate de metodist şi şef de catedră.

Între anii 1981-1984 face studii de doctorat la Academia de Ştiințe Pedagogice din 
Moscova. Timp de doi ani a fost pe post de consilier la Ministerului Învățământului din 
Mozambic.

Din 1990 este vice-director al centrului de Producție „Universul” al Frontului Popular 
din Moldova. Între anii 1995-2000, în calitate de director al societății mixte moldo-româ-
ne „Somic”, a contribuit la dezvoltarea şi aprofundarea relațiilor economice şi culturale 
între Republica Moldova şi România.

La Universitatea de Studii Europene din Moldova, Vladimir Machedon în calitate de 
lector superior a predat limba portugheză, în cadrul facultății de Limbi Moderne.

Oriunde a activat, a rămas în amintirea noastră ca un om cu demnitate şi alese calități sufleteşti...

He was born in Orhei town, Republic of Moldova.
After he graduated from the faculty, since 1973 he worked as professor of mathematics. Three years later, he was 

appointed as director of School No. 18 from Chisinau.
In the period 1979-1987 he worked at the Teacher Training Institute, as a methodist and as head of department. 

Meanwhile, he did his doctoral studies at the Academy of Pedagogical Sciences in Moscow. Then, he was the Adviser 
to the Ministry of Education of Maputu, Mozambique for two years (1987-1989).

Machedon vladimir
05.05.1951-2011

in MEMoriaM

Constantin florea                 
12.06.1937-21.01.2002
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During many years he worked in the private sector (vice-director of „Universe” Manufacturing Centre, director of 
the joint venture „Somic”), he thus contributed to the identification, establishment and development of economic 
and cultural relations between the Republic of Moldova and Romania.

Along with the economic activity of managing director of „Starnet” company, Mr. Vladimir Machedon was a pro-
fessor at European University of Moldova (senior lecturer of Portuguese at the Faculty of Modern Languages).

S-a născut în satul Tîrşiței, raionul Teleneşti, Republica Moldova.
După absolvirea Universității de Stat din Moldova, timp de un deceniu, din 1978 este re-

dactor în Redacția principală a emisiunilor radio pentru copii şi tineret. Începînd cu anul 1988 
este în funcția de redactor superior în Redacția videocinema şi dublaj în cadrul Comitetului de 
Stat pentru televiziune şi radiodifuziune a RSSM.

În perioada 1998-2010 activează în calitate de redactor-şef, corespondent special al Com-
paniei de Stat „Teleradio-Moldova”. Pe parcurs a cumulat în calitate de lector superior la 
ULIM. Din septembrie 20010, pînă a trecut în neființă, a fost lector superior la facultatea de 
Jurnalism şi Comunicare Publică a Universității de Studii Europene din Moldova.

Pe parcursul vieții a fost autor a unui şir de publicații de actualitate națională şi patriotică.
Alecu Mocanu, aşa-i ziceau prietenii şi colegii, a militat pentru adevăr şi dreptate, a fost 

o personalitate înzestrată cu har şi talent, a emanat dotdeauna o dragoste sinceră pentru cei 
care l-au ştiut şi un umanism neprețuit şi rar întîlnit...

He was born in Tirsitei village, Telenesti district, Republic of Moldova.
After graduating from the Faculty of Journalism of Moldova State University, he was assigned to work within the 

State Committee for television and radio. Here, over more than 20 years, along with the reorganization of the major 
media institutions, he worked with various media outlets and held several positions, including the position of special 
correspondent to TV News Department and of editor-in-chief within the News and Morning Programs Department.

Meanwhile, he was the director of the „Reporter-M” periodical and worked (2005-2006) as a senior lecturer at the 
Faculty of Journalism and Communication Sciences of the Free International University of Moldova.

Since 2010, Mr. Alexei Mocanu started his teaching activity as a senior lecturer at the Faculty of Journalism and 
Public Communication at European University of Moldova.

During lifetime he published a number of publications. Also, the special efforts that the journalist made by Alecu 
Mocanu in the development of the documentary film may be mentioned. We note here the televised documentary 
about the super marathon consecrated to Stephen the Great: „The flame of memory”.

S-a născut într-o familie de pedagogi în satul Rotunda, raionul Edineț, Republica Moldova.
Studiile universitare le-a făcut la facultatea de Jurnalism a Universității de Stat din Mosco-

va „M.V.Lomonosov” între anii 1969-1975. Activează în calitate de lector, în perioada anilor 
1978-1982, la facultatea de Istorie şi jurnalism al Universității de Stat din Moldova. Cîțiva ani 
exercită funcția de redactor-şef  la societatea republicană „Ştiința”. Între anii 1998-1999 este 
pe postul de şef de secție la Agenția Informațională „RITAG”. Din anul 1999 a fost numită în 
funcția de rector a reprezentanței din republica Moldova a Institutului de economie şi relații 
cu publicul, subdiviziune a Universității Comerciale din Moscova, Federația Rusă.

Din anul 2008 şi pînă în ultima clipă, doctorul în istorie, Silvia Morei a profesat la facultatea 
de Jurnalism şi Comunicare Publică a Universității de Studii Europene din Moldova.

Ea a rămas în memorie plină de tandrețe, cu un suflet mărinimos şi un profesionalism 
veritabil.

She was born in the Rotunda village, Edinet district, Republic of Moldova.
Between 1969-1975 she studied at the Faculty of Journalism at „M. Lomonosov” Moscow State University.
After 1978, for four years, she worked as a lecturer at the Faculty of History and Journalism at Moldova State Uni-

versity, then, he held the positions of editor-in-chief of „Science” society in Chisinau and of head of the Department 
of International Relations within „RITAG” Information Agency.

In 1999 she was appointed as rector of the representation from the Republic of Moldova of the Institute of Eco-
nomics and Public Relations of Moscow Commercial University.

Since 2008, Mrs. Silvia Morei, PhD in Historical Sciences, worked as a lecturer at the Faculty of Journalism and 
Public Communication of European University of Moldova.

S-a născut în satul Talmaz, raionul Ştefan-Vodă, Republica Moldova
A absolvit facultatea de drept în anul 1970. În perioada anilor 1978-1985 face carieră didactică la Universitatea 

de Stat din Moldova. Apoi, timp de şase ani deține funcția de decan al facultății de drept din cadrul aceleiaşi instituții 
de învățămînt superior. Din anul 1991 pînă în anul 1997 a fost rector al Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului 
Afacerilor Interne. Revine la Universitatea de Stat din Moldova şi, pînă în anul 2002, este prorector.

in MEMoriaM

alexei Mocanu
24.02.1955-2013

Morei silvia
19.05.1953-2011
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Din 2002 Tudor Roşca, doctor în drept, pînă în ziua decesului a activat ca doctor confe-
rențiar universitar la Catedra „Teoria Dreptului şi Discipline Statale” a Universității de Studii 
Europene din Moldova. El ne-a rămas în amintire principial, profesionist, omenos...

He was born in Talmaz village, Stefan Voda district, Republic of Moldova.
After graduating from the Faculty of Law of Moldova State University, he remained to 

work within this institution. After seven years of work, he became the dean of the Faculty of 
Law, a position that he held in the period 1985-1991.

In 1991, in Chisinau, „Stefan cel Mare” Police Academy was founded and Mr. Tudor Ros-
ca was appointed as rector (commander).

With the withdrawal in reserve from the Ministry of Internal Affairs (1997), he returned 
to Moldova State University as pro-rector.

Subsequently, since 2002, Mr. Tudor Rosca, PhD in Law, Associate Professor, performed his teaching activity at the 
Department of „Theory of Law and State Disciplines” of the Faculty of Law of European University of Moldova.

S-a născut în satul Cuhureştii de Sus, raionul Floreşti, Republica Moldova.
A absolvit cu excelenţă facultatea de Istorie a Universităţii de Stat din Moldova, apoi şi-a 

început activitatea de muncă la catedra de Istorie Contemporană şi Relaţii Internaţionale a 
aceleiaşi instituţii de învăţămînt. A mai lucrat şef al secţiei Tineretului Studenţesc şi secre-
tar al Comitetului Central al Komsomolului din RSSM.

În anul 1982 s-a înscris la doctorat în cadrul Academiei de Ştiinţe Sociale din Moscova, 
unde obţine titlul de doctor în filozofie.

Trei ani mai tîrziu este numit în funcţia de locţiitor al Preşedintelui Comitetului de Stat 
pentru televiziune şi radiodifuziune a RSSM.

În perioada anilor 1989-1997 deţine funcția de Preşedinte al Companiei de Stat ”Tele-
radio-Moldova”.

În luna septembrie 1997 este ales Preşedintele Prezidiului mişcării social-politice ”Alianţa Civică pentru Reforme”.
La data de 5 ianuarie 1998 devine coordonatorul blocului electoral Alianţa Civică ”Furnica”.
În anul 2000 devine consilier al Preşedintelui Republicii Moldova, secretar al Consiliului Suprem de Securitate.
Din 2001 începe activitatea didactică la Universitatea de Studii Europene din Moldova ca lector superior la catedra 

„Ştiinţe Socioumane”, apoi şef  al catedrei „Jurnalism” al Facultăţii de Jurnalism şi Comunicare Publică.
Adrian Usatîi a publicat mai multe lucrări didactico-ştiinţifice, monografii şi articole în domeniul mass-media, isto-

ria şi cultura filosofiei şi social-poltic. Este deţinător al Ordinului „Gloria Muncii”. 

Adrian Usatii was born in Cuhurestii de Sus village, Floresti district, Republic of Moldova.
He graduated with excellence from the Faculty of History of Moldova State University, after which he started his 

professional activity at the Department of Contemporaneous History and International Relations of the same educa-
tion institution. He also held the office of Head of the Student-Youth Section and Secretary of the Central Committee 
of Komsomol of the Moldavian Soviet Socialist Republic.  

In 1982 he had been admitted to doctoral studies at the Academy of Social Sciences of Moscow, where he had 
been awarded the title of Doctor of Philosophy.

Three years later he had been assigned as Substitute of the President of the State Committee for Television and 
Radio Broadcasting of the Moldavian Soviet Socialist Republic.  

In 1989-1997 he held the office of President of the State Company “Teleradio-Moldova”.
In September 1997 he had been elected the President of the Presidium of the Social-Political Movement “Alianţa 

Civică pentru Reforme” (Civic Alliance for Reforms).
On January 5, 1998 he becomes the coordinator of the electoral bloc “Furnica” Civic Alliance.
In 2000 he becomes the Advisor of the President of the Republic of Moldova, Secretary of the Supreme Security 

Council.
Starting 2001, he engaged in his didactic activity at European University of Moldova as Senior Lecturer at the De-

partment of Social and Human Sciences, then Head of the Department of Journalism of the Faculty of Journalism and 
Public Communication.

Adrian Usatii published several scientific-didactic papers, monographs and articles in the field of mass-media, his-
tory and culture of philosophy, as well as the socio-political field. He is the holder of the Order of Work Merit. 

in MEMoriaM

tudor roşca
29.05.1947-31.07.2009

adrian usatîi
23.12.1950-27.05.2009
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