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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/
http://usem.md/uploads/files/Cadrul_Legal/Cadrul_Legal_National/2_Legea_cu_privire_la_evaluarea_%C5%9Fi_acreditarea_institu%C5%A3iilor_de_%C3%AEnv%C4%83%C5%A3%C4%83m%C3%A2nt_din_RM,_nr__1257-XIII_din_16_07_1997.pdf
http://usem.md/uploads/files/Cadrul_Legal/Cadrul_Legal_National/2_Legea_cu_privire_la_evaluarea_%C5%9Fi_acreditarea_institu%C5%A3iilor_de_%C3%AEnv%C4%83%C5%A3%C4%83m%C3%A2nt_din_RM,_nr__1257-XIII_din_16_07_1997.pdf
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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 2017-2018 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/
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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 

Nr.  

telefon 

1. SEDLEŢCHI 

Iurie N.  

Rector Universitatea de 

Stat din 

Moldova,  1977, 

Drept 

profesor 

universitar 

Doctor în 

drept 

068626262 

2. AIRAPETEAN 

Artur 

Prorector 

pentru 

activitatea 

didactică 

Universitatea de 

Stat din 

Moldova, 2001, 

Drept 

Conferenţiar 

universitar 

Doctor în 

drept 

079440970 

3. SEDLEȚCHI 

Nicolae 

Prorector 

responsabil 

de activitatea 

financiară 

Universitatea de 

Stat din 

Moldova, 2009, 

Finanțe și Bănci 

Lector 

universitar 

Drd. 079771133 

4. CHEPTINE 

Andrei 

Prorector  

pentru 

activitatea de 

elaborare şi 

coordonare a 

proiectelor 

Institutul 

Politehnic din 

Chisinau,1972, 

Tehnologie 

Lector 

universitar 

Doctor în 

ştiinţe 

tehnice 

069150103 
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5. BURIAN 

Alexandru 

Prorector 

pentru relaţii 

internaţionale 

Univ.Prieteniei 

Popoarelor 

”Patrice 

Lumumba” 

Moscova,  Drept 

şi Economie, 

1984 

Profesor 

universitar 

Doctor 

habilitat în 

drept 

069185527 

6. CERBA 

Valeriu 

Prorector 

pentru 

organizarea 

studiilor 

cetăţenilor 

străini 

Universitatea 

Pedagogică de 

Stat ,,Ion 

Creangă” 1988, 

Drept 

Conferenţiar 

universitar 

interimar 

Doctor în 

drept 

069138383 

7. DONCIU 

Anatolie 

Prorector 

pentru 

activitatea 

științifică 

Institutul din 

Haricov, 

Ucraina, 1983, 

Drept 

Conferenţiar 

universitar 

Doctor în 

economie 

068101021 

8. MANOLI 

Mihail 

Prorector Institutul 

Politehnic din 

Chisinau, 1975, 

Economie 

Conferenţiar 

universitar 

Doctor în 

economie 

069306736 

9. AIRAPETEAN 

Artur 

Decan 

Interimar 

Facultatea de 

Drept 

Universitatea de 

Stat din 

Moldova, 2001, 

Drept 

Conferenţiar 

universitar 

Doctor în 

drept 

079440970 

10. ŞARGU Lilia Decan 

Interimar 

Facultatea 

Ştiinţe 

Economice 

Universitatea 

Cooperatist 

Comercială din 

Moldova, 1998, 

Marketing 

Conferenţiar 

universitar 

Doctor în 

economie 

068132020 

11. BAHNEANU 

Vitalina 

Decan 

Interimar 

Facultatea 

Limbi 

Moderne 

Universitatea de 

Stat din 

Moldova, 

,,V.I.Lenin”, 

1985, Limbi 

Straine 

Conferenţiar 

universitar 

Doctor în 

filologie 

069595872 

12. ȚURCANU 

Alina 

Prodecan  

Facultatea 

Științe 

Politice și 

Relații 

Internaționale 

IRIM, 2007, 

Relaţii 

internaţionale 

Lector 

universitar 

drd 078046381 

13. COJOCARI Decan Un.din Lector Doctor în 078070111 
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Aurelia interimar 

Facultatea 

Psihologie și 

Asistență 

Socială 

Bucureşti, 2008, 

Psihologie 

universitar psihologie 

14. PERU-

BALAN 

Aurelia 

Decan 

interimar 

Facultatea 

Jurnalism și 

Științe ale 

Comunicării 

USM, 1991, 

Jurnalism  

conferentiar 

universitar 

Doctor 

habilitat în 

stiințe 

politice 

069656848 

15. CEBAN 

Cristina 

Șef scoala 

doctorala 

Președinte - 

Comisia de 

Management 

al Calităţii 

Universitatea de 

Stat din 

Moldova,  2002, 

Drept 

Conferenţiar 

cercetător/ 

universitar 

Doctor în 

drept 

069194431 

16. OISTRIC Ion șef directie 

economico-

financiară și 

evidență 

contabilă, 

Contabil şef 

Universitatea de 

Studii Europene  

din Moldova, 

2010,  Drept 

Lector 

universitar 

Master în 

ştiinţe 

economice 

079675449 

17. PRODAN 

Svetlana 

Secretar 

ştiinţific 

USM, 1999, 

Drept 

Conferenţiar 

universitar  

Doctor în 

drept 

069246776 
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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 

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, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova. 

În acest sens e de reținut, că la 30.08.2017 Ministerul Educaţiei, Culturii și 

Cercetării al Republicii Moldova a coordonat următoarele planuri de învățământ 

pentru ciclul I, studii superioare de licență, aprobate la ședința Senatului USEM, 

proces verbal nr. 9 din 24 august 2017: 

1. Specialitatea 0421.1 Drept, învăţământ cu frecvenţă 

2. Specialitatea 0421.1 Drept, învăţământ cu frecvenţă redusă 

3. Specialitatea 0411.1 Contabilitate, învăţământ cu frecvenţă 

4. Specialitatea 0411.1 Contabilitate, învăţământ cu frecvenţă redusă 

5. Specialitatea 0412.1 Finanțe și bănci, învăţământ cu frecvenţă 

6. Specialitatea 0412.1 Finanțe și bănci, învăţământ cu frecvenţă redusă 

7. Specialitatea 0413.1 Business și administrare, învăţământ cu frecvenţă  

8. Specialitatea 0413.1 Business și administrare, învăţământ cu frecvenţă redusă 

9. Specialitatea 1013.1 Servicii hoteliere, turism și agreement, învăţământ cu 

frecvenţă  
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10. Specialitatea 1013.1 Servicii hoteliere, turism și agreement, învăţământ cu 

frecvenţă redusă 

11. Specialitatea 0231.3 Traducere și interpretare, învăţământ cu frecvenţă 

12.  Specialitatea 0231.2 Limbi străine, învăţământ cu frecvenţă 

13. Specialitatea 0321.1 Jurnalism și procese mediatice, învăţământ cu frecvenţă  

14. Specialitatea 0321.1 Jurnalism și procese mediatice, învăţământ cu frecvenţă 

redusă 

15. Specialitatea 0321.2 Comunicare și relații publice, învăţământ cu frecvenţă  

16. Specialitatea 0321.2 Comunicare și relații publice, învăţământ cu frecvenţă 

redusă 

17. Specialitatea 0313.1 Psihologie, învăţământ cu frecvenţă 

18. Specialitatea 0319.1 Asistenţă socială, învăţământ cu frecvenţă 

19. Specialitatea 0319.1 Asistenţă socială, învăţământ cu frecvenţă redusă 

20. Specialitatea 0312.2 Relaţii internațional, învăţământ cu frecvenţă 

21. Specialitatea 0312.2 Relaţii internațional, învăţământ cu frecvenţă redusă 

 

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); 

- 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 
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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, pct. 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 

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 
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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. 

 

 

http://www.usem.md/


Universitatea de Studii Europene din Moldova 

Raportul de activitate pentru anul de studii 2017-2018 
20 

 

www.usem.md 

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 
5 - - - 2 3 

2 
Conferenţiar 

universitar 
38 3 8 8 6 13 

3 Lector superior 20 5 6 5 4 - 

4 
Lector 

universitar 
47 17 17 6 3 4 

5 Lector asistent - - - - - - 

Total 90 20 25 14 11 20 
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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 

Condiţia 

încadrării 

(în state, 

prin cumul, 

cu ora) 

Studiile, 

instituţia, anul 

absolvirii, 

specialitatea 

conf. diplomei 

Gradul / 

titlul  

ştiinţific 

(didactic) 

Disciplina pe 

care o predă 

Locul de 

muncă de 

bază 

Tel. de 

contact 

FACULTATEA DE DREPT 
Catedra Drept Public 

1 AIRAPETEAN 

Artur -  catedra 

Drept Public 

01.05.1979 Prorector 

pentru 

activitatea 

didactica 

Decan Int. al 

Facultăţii de 

Drept, 

conf.univ.  

În state USM, 2001, 

Drept 

Doctor în 

drept, 

conf.univ.  

Drept penal 

Avocatura 

USEM 

509-147 

079440970 

2 PUŞCAŞ Victor 

-  catedra Drept 

Public 

18.07.1943 Sef. 

Int.catedra 

Conferenţiar 

universitar 

În state USMoskova, 

1971, Drept 

Doctor în 

drept 

Dr.constitutio

nal 

USEM 

079602202 

3 

 
CERBA Valeriu 

- catedra Drept 

Public 

26.10.1956 Prorector 

pentru 

organizarea 

studiilor 

cetatenilor 

straini 

Conf.univ.int. 

În state Un.Pedagogi

că de Stat 

,,Ion 

Creangă” 

1988, Drept 

Doctor în 

drept 

Dr.constitutio

nal 

USEM 

509-182 

4 BURIAN 

Alexandru -  

catedra Drept 

Public 

25.01.1953 Prorector 

pentru relatii 

internationale 

 

Profesor 

universitar 

În state UPP”PLumu

mba” 

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.publ

ic 

USEM 

069185527 
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5 DONCIU 

Anatolie – 

catedra Drept 

Public 

05.07.1957 Prorector 

pentru 

activitatea 

științifică  

Conferenţiar 

universitar 

În state Institutul din 

Haricov, 

Ucraina, 

1983, Drept 

Doctor în 

economie 

conf.univ. 

 

Drept 

procesual 

penal 

USEM 

509-182 

060035757 

6 URSU Nicolae  -  

catedra Drept 

Public 

09.10.1948 Lector 

universitar 

În state Universitatea 

din Haricov, 

Ucraina, 

1976, Drept 

Doctor în 

drept,  

Drept 

procesual 

penal 

Procuratura 

USEM 

509-182 

069138343 

7 CEBAN  

Cristina - 

catedra Drept 

Public 

08.01.1981 Conferenţiar 

cercetător/ 

universitar 

În state USM, 2002, 

Drept 

Doctor în 

drept 

Drept 

internaţional 

public 

USEM 

509-182 

069194431 

8 LICHII  Boris -  

catedra Drept 

Public 

15.03.1960 Lector 

universitar 

În state USM, 1991 Doctor în 

drept 

Drept penal  USEM 

509-182 

079649285 

9 FLOREA 

Evgheni -  

catedra Drept 

Public 

24.06.1975 Conferenţiar 

universitar 

În state USM, 1997, 

Drept 

Doctor în 

drept 

Criminologia USEM 

509-182 

079533034 

10 IONIŢĂ  Diana 
-  catedra Drept 

Public 

19.09.1975 conf.univ.int. În state USM, 1997, 

Drept 

Doctor în 

drept 

conf.univ.i

nt. 

Drept 

procesual 

penal, Drept 

penal 

(specială) 

USEM 

509-182 

069031631  

11 PRODAN 
Svetlana -  

catedra Drept 

Public  

02.11.1966 Conferenţiar 

universitar 

În state USM, 1999, 

Drept 

Doctor în 

drept 

Calificarea 

infracţiunilor 

USEM 

509-182 

069246776 

12 SLONOVSCHI 

Vitalie – catedra 

Drept Public 

07.09.1971 Lector 

universitar 

În state USM,1993, 

Drept  

Doctor în 

drept 

Dreptul 

internaţional 

public 

USEM 

509-182 

069177028 

13 HARUŢA Ana - 

catedra Drept 

Public 

16.12.1983 Lector 

universitar 

În state USM,2007, 

Drept 

Doctor în 

drept 

Drept 

internaţional 

public 

USEM 

27-28-83 

068320004 

14 BURIAN 

Cristina  - 

catedra Drept 

Public 

06.08.1983 Conferenţiar 

universitar  

În state USM,2006, 

Drept 

Doctor în 

drept 

Drept 

internaţional 

public 

USEM 

509-182 

15 GULCA Lilia  -  

catedra Drept 

Public 

10.12.1974 Conferenţiar 

universitar int.  

În state Un.Babeş-

Bolyai, 

România, 

1998, Drept 

Doctor în 

drept 

Dr. 

administrativ 

USEM  

509-182 

069287111 

16 SUCEVEANU 

Natalia -  
catedra Drept 

Public 

10.08.1976 Conferenţiar 

universitar 

În state USM, 1998, 

Drept 

Doctor în 

drept 

Dr.internaţion

al 

USEM 

079446188 

17 RAILEAN 

Petru  -  catedra 

Drept Public 

23.10.1948 Lector 

universitar 

În state USM, 1975, 

Drept 

Doctor în 

drept 

Dr. 

constituţional 

USEM 

068437076 

18 CATAN 

Carolina -  
catedra Drept 

Public 

19.09.1981 Lector 

universitar 

În state AMȘU, 

Moscova, 

2003, drept 

Doctor în 

drept  

Dr.fiscal USEM 

079642233 
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19 SPÎNU Igor – 

catedra Drept 

Public 

15.11.1970 Conf. univ.int. În state  Univ.Real-

umanista 

Cahul, 2005, 

Drept penal 

Doctor în 

drept 

Dr. penal USEM 

509-182 

20 LUPASCU 

Zinaida - 

catedra Drept 

Public 

16.06.1967 Conferenţiar 

universitar 

În state USM, 1994, 

Drept 

Doctor în 

drept 

Istoria 

dreptului 

românesc 

USEM 

079457200 

21 DOGA Anatolie 

– catedra Drept 

Public 

05.09.1950 Conf. univ.int. În state USM, 1977, 

Drept 

Doctor  în 

drept 

Drept penal 

p.II 

USEM 

509-182 

069165018 

22 CUȘMIR 

Marcel – catedra 

Drept Public 

22.05.1969 Conferenţiar 

universitar 

În state UMC, 

Moscova, 

1997, drept 

Doctor 

habilitat în 

drept 

Dr. 

constituțional 

USEM 

509-182 

079402707 

23 STĂVILĂ 

Mihai  – catedra 

Drept Public 

09.11.1984 Lector 

universitar 

În state ULIM, 

Drept, 2007 

Doctor în 

drept 

Dr. penal p.II USEM 

509-182 

079600734 

24 TĂBÎRȚĂ 

Adrian – catedra 

Drept Public 

05.11.1981 Lector 

universitar 

În state USM, Drept, 

2003 

Doctor în 

drept 

Dr. penal p.II USEM 

509-182 

069162242 

25 MILUȘEV 

Dmitrii – 

catedra Drept 

Public 

16.11.1945 Conferenţiar 

universitar 

In state USM, 1973, 

drept 

Doctor în 

drept 

Dr. procesual 

penal 

USEM 

509-182 

079074423 

26 NICHITA 

Rodica - catedra 

Drept Public 

08.01.1976 Lector  

universitar 

În state  USM, 2000, 

Drept  

Doctor  în 

drept  

Administraţia 

publică 

locală, PJDO  

USEM 

069344787 

27 PÂNTEA 

Andrei – catedra 

Drept Public 

26.02.1971 Lector 

universitar 

În state USM, 1996, 

Drept 

Doctor în 

drept 

Procuratura  USEM 

509-182 

069295971 

28 FORTUNA 

ANDREI – 

catedra Drept 

Public 

16.12.1975 Lector 

universitar 

În state USM, 2001, 

istorie  

Doctor în 

istorie 

Drept 

comunitar 

european 

USEM 

509-182 

069011189 

29 BADIA Adrian 
- catedra Drept 

Public 

13.02.1980 Lector 

universitar 

În state USEM, 

2004, Drept 

Doctor  în 

drept 

Criminalistica  USEM 

509-182 

079771135 

30 MIHALAŞ 

Victoria - 

catedra Drept 

Public 

29.04.1981 Lector  

universitar 

În state  USM, 2003, 

Drept 

Magistru 

în drept 

Istoria 

filosofiei 

 

USEM 

509-182 

069164029 

31 SEDLEŢCHI 

Oleg - catedra 

Drept Public 

02.01.1960 Lector  

universitar 

În state  USM, 1996, 

Drept 

Licenţiat în 

drept 

Filosofia 

dreptului 

USEM 

509-134 

079109791 

32 BUJOR 

Veronica - 

catedra Drept 

Public 

28.03.1976 Prodecan 

Lector 

universitar 

În state 

Cumul 

intern 

USM, 1999, 

Drept 

Magistru 

în drept 

doctorandă 

Istoria 

dreptului 

românesc 

USEM 

509-137 

069179922 

33 PASCALU  

Inna - catedra 

Drept Public 

16.09.1979 Asistenta 

catedrei 

Lector  

universitar 

În state  

 

Cumul 

intern 

ADM,  2002, 

Drept 

Licenţiat în 

drept,  

Tehnica 

legislativă, 

Dr.Vamal 

USEM 

509-182 

069474865 

34 ZBANCĂ 

Tatiana - 

catedra Drept 

Public 

05.05.1978 Lector 

universitar 

În state ADM, 2003, 

Drept 

Master în 

drept 

Drept 

procesual 

penal 

USEM 

509-182 

069900177 
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35 LITRA Stela - 

catedra Drept 

Public 

30.09.1981 Lector  

universitar 

În state USEM, 

2005, Drept 

Magistru 

în drept , 

doctorand 

Dr. 

internaţional 

public 

USEM 

069335356 

36 NISTOR Mihai 
- catedra Drept 

Public 

18.01.1975 Lector 

universitar 

În state USM, 1998, 

Drept 

Licenţiat în 

drept 

Master  

Drept 

procesual 

penal, OOND 

USEM 

509-182 

069740707 

37 CEBAN Vasile - 

catedra Drept 

Public 

13.01.1971 Lector 

universitar 

În state USM, 1996, 

Drept 

Licenţiat în 

drept 

Dr.Exec.Pena

l, Dr.Penal 

(generală) 

USEM 

509-182 

069152658 

38 CUCIURCA 

Angela - catedra 

Drept Public 

29.07.1974 Conferenţiar 

universitar 

Cu ora ULIM, 1999, 

Drept 

 

Doctor în 

drept 

Drept 

procesual 

penal 

Drept penal 

(general) 

USEM 

509-135 

41-18-81 

39 RUSU Victor - 

catedra Drept 

Public 

05.03.1967 Conferenţiar 

universitar 

Cu ora USM, 2000, 

Drept 

Doctor în 

drept 

Dr. constituţ., 

parlam., 

DCŢS 

USEM 

509-182 

079605001 

40 OSTROVARI 

Petru -  catedra 

Drept Public 

02.09.1949 conf. 

universitar 

Cumul 

intern  

USMedicină 

,,Testimiţean

u” 

dr. în 

medicină 

Medicina 

legala, 

Psihiatria 

judiciara 

USEM 

509-182 

58-52-61 

069369761 

41 POPOV Ruslan 

– catedra Drept 

Public 

18.08.1976 Conf. univ.int. Cu ora USUmanisti

ce, 1997, 

Drept 

Doctor în 

drept 

Drept penal 

p.II 

Procuratura 

Generala 

RM 

509-182 

069999033 

42 TALPĂ Boris – 

catedra Drept 

Public 

14.10.1972 Lector 

universitar 

Cu ora USM,1999, 

Drept 

Licenţiat în 

drept 

Criminalistica  Ministerul 

Justitiei 

509-182 

069141848 

43 CIOBANU 

Rodica – catedra 

Drept Public 

19.12.1973 Conferenţiar 

universitar 

Cu ora USM, 1997, 

Filosofie 

Doctor în 

filosofie,  

Etica 

profesionala a 

juristului; 

Retorica 

USM 

509-182 

069387887 

44 MEREUŢĂ Ion 

– catedra Drept 

Public 

01.05.1957 Lector 

universitar 

Cu ora USM, 1986, 

Drept 

Licenţiat în 

drept 

Drept vamal USEM 

509-182 

069142360 

45 PAVLIUC 

Ghenadie – 

catedra Drept 

Public 

28.05.1974 Conf. univ.int. Cu ora ULIM, 2004, 

Drept 

Doctor in 

drept 

Dr. procesual 

penal 

USEM 

509-182 

067187737 

Catedra Drept Privat 

1 BÎTCĂ Ion - 

catedra Drept 

Privat 

03.07.1975 Şef Int.catedra 

Conf.univ. 

În state  Universitatea

,,Lucian 

Blaga”din 

Sibiu, 1998, 

Ştiinţe 

juridice şi 

administrativ

e 

Doctor în 

drept 

Dr. civil p.g.  

 

USEM 

509-139 

079355502 

2 CHIRINCIUC 

Galina – catedra 

Drept Privat 

12.04.1953 Lector 

universitar 

In state USM, 1977, 

Drept 

Doctor în 

drept 

Drept roman 

privat 

Drept civil  

USEM 

509-139 
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3 SLUTU Nicolae 
– catedra Drept 

Privat  

13.06.1953 Lector 

universitar 

În state USM, 1979, 

Drept 

Doctor în 

drept 

Drept civil 

p.g. I 

Dr.proprietati

i inteletuale  

USEM 

509-139 

067195306 

4 SOSNA Boris - 

catedra Drept 

Privat 

06.01.1954 Conf.univ. În state  USM, 1980, 

Drept  

Doctor în 

drept 

Dreptul 

muncii şi 

protectia 

muncii; litigii 

de muncă; 

USEM 

509-139 

079405422 

5 VIERIU 

Dumitru - 

catedra Drept 

Privat 

23.08.1949 Prof.universita

r int. 

În state Universitatea 

Spiru Haret, 

1996, Drept 

Doctor în 

drept 

Dreptul 

muncii 

USEM 

509-139 

072732723

7 

072617687

4 

6 VIERIU 

Eufemia - 

catedra Drept 

Privat 

24.12.1955 Prof.universita

r int. 

În state Universitatea 

Spiru Haret, 

1996, Drept 

Doctor în 

drept 

Dreptul 

muncii 

USEM 

509-139 

072667302

7 

072771754

2 

7 IOVU 

(GARAGA) 

Olga - catedra 

Drept Privat 

04.12.1982 Lector 

universitar 

În state USEM, 

2005, Drept 

Doctor în 

drept 

Dr. procesual 

civil;  Dr. 

privat roman 

USEM 

509-139 

068015315 

8 MARIȚ 

Marcela - 

catedra Drept 

Privat 

25.06.1 

979 

Conferenţiar 

universitar 

interimar 

În state US ,,Alecu 

Russo”Bălţi, 

2002 

Doctor în 

drept 

Dr. familiei USEM 

509-139 

068487775 

9 OANCEA Iurie 

- catedra Drept  

Privat 

07.11.1983 Lector 

universitar 

În state USM,2005, 

Drept 

Doctor în 

drept 

Dr.familiei USEM 

509-139 

067111225 

10 BĂNĂRESCU 

Iulia - catedra 

Drept Privat 

29.06.1970 Conferenţiar 

universitar  

În state USM, 1996, 

Drept  

Doctor  în 

drept,  

Drept civil 

Drept 

succesoral; 

Notariatul 

USEM 

509-139 

069374444 

11 PRISAC 

Alexandru - 

catedra Drept 

Privat 

11.04.1984 Conf. 

Universitar  

În state USEM,2009, 

Drept 

doctor în 

drept 

Dr. pr. civil USEM 

069987162 

12 SAVCA 

Tamara – 

catedra Drept 

Privat 

20.05.1979 Lector 

universitar 

În state USM, 2002, 

Drept 

Magistru 

în drept, 

doctorand 

Drept privat 

roman, drept 

civil p.g.I 

USEM 

509-139 

069150550 

13 LUPAŞCO 
VERA - catedra 

Drept Privat 

26.01.1965 Lector 

universitar 

În state USM, 2004, 

Drept 

Magistru 

în drept, 

doctorand 

dr. civil p.sp. 

Obligaţiile 

dilictuale 

USEM 

509-139 

069170574 

14 CIBUC Angela 
-  catedra Drept 

Privat 

09.09.1979 Lector 

universitar 

În state USM, 2001, 

Drept 

Magistru 

în drept 

Dreptul 

comerţului 

internaţional 

USEM  

509-139 

069153970 

15 BIVOL Sergiu - 

catedra Drept 

Privat 

26.03.1983 Lector 

universitar 

În state USEM, 

2005, Drept 

Magistru 

în drept, 

doctorand 

Drept 

internaţional 

privat 

USEM 

069068445 

16 

 
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. USEM 

509-139 

069319910 
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17 BĂIEŞU Aurel 
- catedra Drept 

Privat 

19.07.1964 Profesor 

universitar  

Cu ora USM, 1986, 

Drept 

Doctor 

habilitat în 

drept 

Drept 

comerţului 

internaţional 

Curtea 

Constituţio

nală a RM 

509-139 

069198853 

18 CHIBAC 

Natalia – 

catedra Drept 

Privat 

08.03.1970 Lector 

superior 

Cu ora USM, 

2001,Drept 

doctor în 

drept 

Drept locativ, 

dr. civil p.sp. 

USM 

069250470 

19 ŞAPTEFRAŢI  

Cristian - 

catedra Drept 

Privat 

12.12.1981 Lector 

universitar 

Cu ora USM, 2004, 

Drept 

Magistru  

în drept 

Dr. civil  UAM 

069039099 

20 GURIN Eduard 

- catedra Drept 

Privat 

01.10.1984 Lector 

universitar 

Cu ora USM, 2005, 

Drept 

Magistru 

în drept 

Dr. muncii USEM 

069384739 

21 MOSCALCIUC 

Vitalie - catedra 

Drept Privat 

05.08.1984 Lector 

universitar 

Cu ora USEM,2012, 

Drept 

Master în 

drept 

Dr.proc.civil UAM 

509-139 

069401763 

22 CIRIMPEI Igor 

- catedra Drept 

Privat 

20.03.1979 Lector  Cu ora USM, 2001, 

Drept 

Magistru 

în drept 

Dr. afacerilor Victoriaban

c 

069051035 

23 NISTOR 

Mariana - 

catedra Drept 

Privat 

 

12.11.1979 Lector 

universitar 

Cu ora ADM, 2003, 

drept 

Drd., 

magistru în 

drept 

Dr.familiei USEM 

509-139 

079240347 

24 SEDLEȚCHI 

Elena - catedra 

Drept Privat 

 

17.06.1983 Lector 

universitar 

Cu ora USEM,2005, 

Drept 

Magistru 

în drept 

Dr.proprietăţi

i intelectuale 

509-139 

078303188 

25 CARAUŞ 

Cristina - 

catedra Drept 

Privat 

29.01.1988 Lector 

universitar 

Cu ora USEM,2009, 

Drept 

Master în 

drept 

Dr. civil p.I UAM 

069875999 

FACULTATEA ŞTIINŢE ECONOMICE 
Catedra ,Economie şi Turism 

1 ŞARGU Lilia – 

catedra 

Economie şi 

Turism 

15.06.1975 Decan 

interimar 

Conf.univ. 

În state Un.CCM, 

1998, 

Marketing 

Doctor în 

economie 

Management, 

Bazele stiintei 

marfurilor 

USEM 

509-141 

068132020 

2 CHISILI 

Serghei – 

catedra 

Economie şi 

Turism 

05.04.1979 Şef int. 

catedră 

Conf. 

cercetător 

În state ASEM, 

2001, 

Marketing 

Doctor în 

economie 

Marketing ; 

logistică 

USEM 

509-141 

3 CONSTANTIN

OVICI Elena – 

catedra 

Economie şi 

Turism 

17.11.1943 Profesor 

universitar 

În state USM, 1965, 

Litere 

Doctor 

habilitat în 

filologie 

Etica 

profesională 

Corespondent

a economică 

USEM  

068187222 

4 ŢURCAN 

Aurica – catedra 

Economie şi 

Turism 

13.06.1965 Prof. 

universitar int. 

În state Institutul 

Agricol, 

1987, 

Economie 

Doctor în 

economie 

Statistica; 

Teoria 

economica I 

USEM 

509-141 

069255595 

http://www.usem.md/


Universitatea de Studii Europene din Moldova 

Raportul de activitate pentru anul de studii 2017-2018 
29 

 

www.usem.md 

5 CHEPTINE 

Andrei – catedra 

Economie şi 

Turism 

01.05.1950 Prorector 

pentru 

activitatea de 

elaborare și 

coordonare a 

proiectelor 

Lector 

universitar 

În state Ins.Politehni

c 1972 

Doctor în 

ştiinţe 

Administrare

a proiectelor 

USEM 

509-141 

6 GÎLCĂ 

Constantin  – 

catedra 

Economie şi 

Turism 

24.04.1948 Lector 

universitar 

În state Institutul din 

Haricov, 

Ucraina, 

1974, Drept 

Doctor în 

economie 

Management

ul resurselor 

umane 

USEM 

509-141 

069405009 

7 BOROZAN 

Valentin – 

catedra 

Economie şi 

Turism 

28.12.1980 Lector 

universitar 

În state UTM, 2003, 

informatică 

Doctor în 

științe 

informatic

e 

Informatica 

economica 

USEM 

509-141 

 

8 GRIBINCEA 

Corina – catedra 

Economie şi 

Turism 

17.12.1987 Lector 

universitar 

În state USM, 2012, 

Economie 

Doctor în 

științe 

economice 

Bazele 

activității în 

turism 

USEM 

509-141 

 

9 COBZAC Iulia 

– catedra 

Economie şi 

Turism 

02.02.1979 Lector 

universitar 

În state Un.S 

Tiraspol, 

2001, 

geografie 

Licențiat în 

geografie 

Turism rural, 

ecoturism și 

agroturism 

USEM 

509-141 

10 DONCIU 

Larisa – catedra 

Economie şi 

Turism 

07.09.1985 Lector  În state ASEM,2008, 

Economie 

Magistru 

în 

economie 

Bazele 

antreprenoriat

ului 

USEM 

509-141 

11 GRIBINCEA 

Alexandru – 

catedra 

Economie şi 

Turism 

02.01.1959 Profesor 

universitar 

Cu ora Academia 

Comercială 

din Lvov, 

1979, 

Merceolog 

Doctor în 

economie 

Gestiunea 

resurselor 

turistice; 

geografia 

turismului 

ULIM 

509-141 

069068646 

12 BURBULEA 

Rodica – catedra 

Economie şi 

Turism 

26.01.1974 Conferenţiar 

universitar 

Cu ora UAgrară M, 

1997, 

economie 

Doctor în 

economie 

Marketing 

internaţional 

USEM 

509-141 

079161949 

13 MITITELU 

Vitalie – catedra 

Economie şi 

Turism 

15.01.1983 Lector 

universitar 

Cu ora US,, Alecu 

Russo” Bălţi, 

Fizică şi 

Matematică, 

2006 

Magistru 

în 

informatic

ă 

Matematica 

economica  

ULIM 

509-141 

068222815 

14 BRĂGUȚA 

Galina - catedra 

Economie şi 

Turism 

19.09.1974 Lector 

universitar 

Cu ora USM, 1995, 

Matematică 

și 

Cibernetică 

Master în 

drept 

Informatica  USM 

509-141 

069688642 

Catedra Finanţe şi Contabilitate 
1 LUPU 

Constantin – 

catedra Finanţe 

şi Contabilitate 

08.02.1970 șef 

int.catedră 

Conferenţiar 

universitar  

În state UT ,,Gh. 

Asachi” din 

Iaşi, 1997, 

Facultatea de 

Textile 

Doctor în 

economie 

Bazele 

funcţionării 

pieţelor de 

capital 

USEM 

509-141 
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2 DUHLICHER 

Grigore – 

catedra Finanţe 

şi Contabilitate 

17.08.1972 Lector 

superior 

În state UASM, 

1994, 

Economie  

Doctor în 

ştiinţe 

economice 

Finanţe; 

Management 

financiar; 

Preturi și 

tarife  

USEM 

509-141 

 

3 MATRICALĂ 

Angela – catedra 

Finanţe şi 

Contabilitate 

20.10.1969 Lector 

superior 

În state ASEM, 

1992, 

Economia 

muncii 

Doctor în 

economie 

Bazele 

activitătii 

bancare 

USEM 

509-141 

4 MANOLI 

Mihail – catedra 

Finanţe şi 

Contabilitate 

20.09.1954 Prorector  

Conferenţiar 

universitar 

În state Inst. 

Politehnic, 

Chisinau, 

1975, 

Economie 

Doctor în 

economie 

Contabilitate 

financiară I; 

II.  

USEM 

509-141 

069306736 

5 ŞCERBATIUC 

Vasilii  – catedra 

Finanţe şi 

Contabilitate 

03.04.1952 Conferenţiar 

universitar 

În state Institutul de 

Comert si 

Economie 

din 

Lvov,1974, 

Economie 

Doctor în 

ştiinţe 

economice 

Contabilitatea 

în comerț 

USEM 

509-141 

069627000 

6 DASCALIUC 

Daniela – 

catedra Finanţe 

şi Contabilitate 

06.03.1974 Conf.univ. În state ASEM, 

1998, 

Economie 

Doctor în 

economie 

Management

ul riscurilor 

în afaceri 

USEM 

509-141 

 

7 ŞIPITCA Elena 

– catedra Finanţe 

şi Contabilitate 

30.03.1979 Lector 

universitar 

În state USM, IIM, 

Ec., 

management

,2001 

Magistru 

în 

economie 

Tranzactii 

bursiere 

Bazele 

funcţionării 

pieţelor de 

capital 

USEM 

509-141 

069528285 

8 GRÎU Maia  – 

catedra Finanţe 

şi Contabilitate 

29.05.1974 Lector 

universitar 

În state ASEM, 

1997, 

Contabilitate 

şi control 

Magistru 

în 

economie 

Bazele 

contabilităţii, 

Contabilitate 

în comerț 

USEM 

509-141 

9 FRUMUSACHI 

Ludmila - 

catedra Finanţe 

şi Contabilitate 

17.06.1982 Lector 

universitar 

În state ASEM, 

2005, 

Economie 

Magistru 

în 

economie 

Contabilitatea 

instituțiilor 

publice; 

Contabilitatea 

instituțiilor 

bugetare 

USEM 

509-141 

069711022 

10 ȚÎBULEAC 

Ana - catedra 

Finanţe şi 

Contabilitate 

02.09.1987 Lector 

universitar 

În state ASEM, 

2010, 

Economie 

Magistru 

în 

economie 

și afaceri 

internațion

ale 

Contabilitatea 

în comerț; 

Monedă și 

credit 

USEM 

509-141 

069711022 

11 CHIRA Tatiana 

- catedra Finanţe 

şi Contabilitate 

10.11.1990 Lector 

universitar 

În state USEM, 

2010, 

Economie 

Magistru 

în științe 

economice 

Bazele 

actvității 

bancare; 

Economia 

serviciilor de 

agrement 

USEM 

509-141 

069261770 

12 MANTALUȚA 

Aliona - catedra 

Finanţe şi 

Contabilitate 

08.03.1977 Lector 

universitar 

Cu ora USM, 2003, 

Drept 

Master în 

științe 

economice 

Auditul intern USEM 

509-141 

069235468 
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FACULTATEA LIMBI MODERNE 
Catedra Traducere, Interpretare şi Terminologie 

1 LENŢA 

Dionisie – 

catedra 

Traducere, 

Interpretare şi 

Terminologie 

12.10.1944 șef 

int.catedra 

Conferenţiar 

universitar 

În state Institutul 

Pedagogic 

din Bălţi, 

1970, 

L.lit.franceză 

Doctor 

filologie 

Limba 

franceză 

USEM 

509-136 

06834440 

2 USATÎI Raisa – 

catedra 

Traducere, 

Interpretare şi 

Terminologie  

20.11.1951 Lector 

universitar 

În state USM,1973, 

Filolog 

Licenţiat în 

filologie 

l.spaniolă 

Lt..spaniolă; 

limbajul de 

afaceri 

USEM 

079475555 

3 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 

USEM 

77-58-02 

069022460 

4 CORCODEL 

Svetlana – 

catedra 

Traducere, 

Interpretare şi 

Terminologie 

01.08.1959 Lector 

universitar 

Cu ora  USM, 1983, 

L.Lit.engleză 

Licenţiat în 

filologie 

L. engleză USM 

069689697 

5 CORUNGA 

Ana – catedra 

Traducere, 

Interpretare şi 

Terminologie 

19.04.1990 Lector 

universitar 

Cu ora IRIM,2012, 

Limbi 

Moderne 

Master în 

științe 

umanistice 

l.engleza 068426969 

6 TRIFAN 

Liubovi  – 

catedra 

Traducere, 

Interpretare şi 

Terminologie 

26.12.1990 Lector 

universitar 

Cu ora USEM, 

2017, Limbi 

Moderne 

Licențiată 

în științe 

umanistice 

l. germană 061018050 

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 USM 

069595872 

2 TARLEV 

Veronica - 

catedra ,,Limbi 

Germanice şi 

Romanice” 

23.09.1969 Lector 

superior 

În state  Doctor în 

drept 

l. engleză USEM  

509-182 

3 CANGEA Petru 

- catedra ,,Limbi 

Germanice şi 

Romanice” 

22.03.1962 Lector 

universitar 

În state USM, 1988, 

L.Straine 

Doctor în 

pedagogie 

l. franceza USEM 

069417777 

4 TERZI Tatiana 

- catedra ,,Limbi 

Germanice şi 

Romanice” 

24.10.1961 Lector 

universitar 

În state USM, 1986, 

Limbi 

straine 

Master în 

relații 

internațion

ale 

l. engleză USEM 

509-136 

069128557 
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5 PODGORNÎI 

Maria – catedra 

,,Limbi 

Germanice şi 

Romanice” 

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

” din Bălţi, 

1966,L.Strai

ne 

Licenţiat  l. franceză USEM 

73-80-47 

6 OZHAN 

Marcela  - 

catedra ,,Limbi 

Germanice şi 

Romanice” 

24.10.1982 Lector 

universitar 

În state USM, 2004, 

drept 

Magistru 

în drept 

Turism  USEM 

069174813 

 

7 STRĂTILĂ 

Veronica – 

catedra ,,Limbi 

Germanice şi 

Romanice” 

17.12.1986 Metodista 

Lector  

Cumul 

intern 

USM,2009, 

Limbi 

Moderne 

Master în 

ştiinţe 

umanistice 

l.engleză USEM 

068009922 

8 HODENCO 

Elena – catedra 

,,Limbi 

Germanice şi 

Romanice” 

30.04.1948 Lector 

superior 

Cu ora  USM, 1970, 

L.Străine 

Licenţiat în 

filologie 

l. franceză 079798136 

9 MACARI Elena 

– catedra ,,Limbi 

Germanice şi 

Romanice” 

29.06.1947 Lector 

universitar 

Cu ora Universitatea 

de Stat 

,,A.A.Jdanov

a” or. 

Leningrad , 

1970, 

Filologie 

Licenţiat în 

filologie 

l. franceză 022-509-

136 

022-74-74-

21 

079290470 

10 BONDARENC

O Ana - – 

catedra ,,Limbi 

Germanice şi 

Romanice” 

19.08.1939 Profesor 

universitar 

Cu ora Institutul 

Pedagogic 

de Stat, 

Bălți, 1961, 

L.Straine 

Doctor 

habilitat în 

filologie 

l. franceză 022 335851 

FACULTATEA ŞTIINŢE POLITICE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE 

Catedra Politici Mondiale și Relaţii Internaţionale 

1 PÎRŢAC 

Grigore – 

catedra Politici 

Mondiale şi 

Relaţii 

Internaţionale  

07.02.1968 Sef  Int. 

catedra 

 

Conferenţiar 

universitar 

În state Universitatea 

Pedagogică 

Ion Creangă 

1993, istorie 

Doctor în 

ştiinţe 

politice 

Terorism 

international 

USEM 

46-32-63 

079402854 

2 CHINDÎBALIU

C Oleana – 

catedra Politici 

Mondiale şi 

Relaţii 

Internaţionale 

20.02.1984 Conferenţiar 

universitar 

În state IRIM, 2007, 

Relaţii 

internaţional

e 

Doctor în 

ştiinţe 

politice 

Dezvoltarea 

globală 

contemporană 

USEM 

069049278 

3 CAPCELEA 

Valeriu -  

catedra Politici 

Mondiale şi 

Relaţii 

Internaţionale 

06.10.1952 Conferenţiar 

universitar 

În state USM, 1974, 

Istorie 

Doctor 

habilitat în 

filozofie 

Diplomatia 

practica în 

realizarea 

politii externe 

USEM 

069176394 

http://www.usem.md/


Universitatea de Studii Europene din Moldova 

Raportul de activitate pentru anul de studii 2017-2018 
33 

 

www.usem.md 

4 ILAȘCIUC 

Dinu -  catedra 

Politici Mondiale 

şi Relaţii 

Internaţionale 

23.03.1943 Conferenţiar 

universitar 

În state USM, 1969, 

Istorie 

Doctor în 

științe 

istorice 

Tratate 

internationale 

USEM 

02238-49-

37 

5 SPINEI Tudor -  

catedra Politici 

Mondiale şi 

Relaţii 

Internaţionale 

18.02.1958 Conferenţiar 

universitar 

În state USMoscova, 

1984, 

Filozofie  

Doctor în 

științe 

politice 

Diplomatia 

parlamentare: 

teorie și 

practică 

USEM 

060132161 

6 PLEȘCA 

Valeriu - catedra 

Politici Mondiale 

şi Relaţii 

Internaţionale 

08.11.1958 Lector 

universitar 

În state USM, 1983, 

Drept 

Doctor în 

științe 

politice 

Probleme 

actuale ale 

dezvoltării 

internaționale 

USEM 

 

7 ANDRONIC 

Nicolae - catedra 

Politici Mondiale 

şi Relaţii 

Internaţionale 

13.05.1959 Lector 

universitar 

În state  Doctor în 

drept 

Diplomatia 

economica 

USEM 

8 ŢURCANU 

Alina -  catedra 

Politici Mondiale 

şi Relaţii 

Internaţionale 

17.05.1988 Lector 

universitar 

Prodecan / 

metodista 

În state USM, 2010, 

Ştiinţe 

Politice 

Magistru 

în ştiinţe 

politice 

Politologia USEM 

068046381 

078046381 

9  TUCEACOV 

Eduard - 

catedra Politici 

Mondiale şi 

Relaţii 

Internaţionale 

14.12.1981 Lector  

universitar 

În state USM, 2004, 

Drept 

Magistru 

în drept, 

drd 

Securitatea 

internațională 

USEM 

079104111 

10 PRETULA 

Carolina – 

Caleria - catedra 

Politici Mondiale 

şi Relaţii 

Internaţionale 

13.07.1982 Lector 

universitar 

În state USM, 

2004,Drept 

Master în 

drept 

economic 

Teoria 

economică 

USEM 

509-132 

069359917 

11 MÎRZAC 

Victoria – 

catedra Finanţe 

şi Contabilitate 

16.05.1985 Lector 

universitar 

Cumul 

intern 

USM, 2007, 

Economie 

Magistru 

în 

economie 

Contabilitate 

bancară 

USEM 

509-141 

060015154 

12 STAN 

Valentina - 

catedra Politici 

Mondiale şi 

Relaţii 

Internaţionale 

14.01.1949 Conf.univ., Cu ora USM, Litere, 

1972 

Doctor în 

politologie  

Istoria 

gindirii 

politice 

USM 

069433421 

13 BEREGOI 

Natalia - catedra 

Politici Mondiale 

şi Relaţii 

Internaţionale 

17.07.1981 Lector 

universitar 

Cu ora USM, 2003, 

FRISPA 

Doctor în 

ştiinţe 

politice 

Sisteme 

internaționale 

TRM 

069529927 

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 
Catedra Psihologie şi Asistenţă Socială 

http://www.usem.md/


Universitatea de Studii Europene din Moldova 

Raportul de activitate pentru anul de studii 2017-2018 
34 

 

www.usem.md 

1 COJOCARU 

Aurelia - 
Catedra 

Psihologie şi 

Asistenţă Socială 

07.08.1987 Decan 

interimar 

Lector 

universitar 

În state Un.din 

Bucureşti, 

2008, 

Psihologie 

Doctor în 

psihologie 

generală şi 

psihoterapi

e 

Introducerea 

în psihologie 

USEM 

078070111 

2 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 

USEM 

58-52-61 

069369761 

3 SARACUŢA 

Victoria - 

Catedra 

Psihologie şi 

Asistenţă Socială 

09.05.1975 Lector 

universitar 

În state Universitatea 

Pedagogică 

Ion Creangă 

2002, 

Psihologie şi 

Pedagogie 

Doctor în 

psihologie 

Bazele 

psihologiei 

clinice 

068358783 

4 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 

USEM 

069499692 

5 STĂVILĂ 

Alina -  catedra 

Psihologie şi 

Asistenţă Socială 

17.03.1986 Lector 

universitar 

În state USM, 2008, 

Politologie 

Master în 

ştiinţe 

sociale 

Strategii de 

remediere 

psihologică. 

Management

ul proiectelor 

USEM 

068988887 

6 ROȘCA 

Tatiana - 

catedra 

Psihologie şi 

Asistenţă Socială 

01.03.1977 Lector 

universitar 

În state Universitatea 

Pedagogică 

Ion Creangă 

2014, Științe 

Sociale 

Master în 

științe 

sociale 

Bazele 

psihoterapiei 

USEM 

068569074 

7 PATRAŞCU 

Dumitru - 

catedra 

Psihologie şi 

Asistenţă Socială 

21.07.1951 Profesor 

universitar 

Cu ora Universitatea 

Pedagogică 

Ion Creangă 

1978, 

Matematica 

Doctor 

habilitat în 

pedagogie 

Psihopedagog

ia; 

Management

ul 

schimbărilor 

UPS ,, 

I.Creangă” 

069282802 

8 MICLEUŞANU 

Zinaida - 

Catedra 

Psihologie şi 

Asistenţă Socială 

22.05.1989 Lector 

universitar 

Cu ora Universitatea 

Pedagogică 

Ion Creangă 

2011,Pedago

gie 

Doctor în 

pedagogie 

Psihologia 

comunicării 

USEM, 

2014, 

069595139 

9 DAVIDESCU 

Elena -  Catedra 

Psihologie şi 

Asistenţă Socială 

27.05.1977 Lector 

superior 

Cu ora Universitatea 

Pedagogică 

Ion Creangă 

2002, 

Psihologie şi 

Pedagogie 

 Magistru 

în 

psihologie 

Psihologia 

grupurilor 

sociale 

UPS ,, 

I.Creangă” 

069914857 

10 DIŢA Marcela - 

Catedra 

Psihologie şi 

Asistenţă Socială 

23.04.1983 Lector 

universitar 

Cu ora Universitatea 

Pedagogică 

Ion Creangă 

2006, 

Asistenţă 

Socială 

Licenţiat în 

asistenţă 

socială, 

doctorand 

Psihologia 

socială; 

Cercetarea 

ştiinţifică în 

asistenţă 

socială 

UPS ,, 

I.Creangă” 

069119607 
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11 FRUNZE 

Olesea - Catedra 

Psihologie şi 

Asistenţă Socială 

30.05.1980 Lector 

superior 

universitar 

Cu ora Universitatea 

Pedagogică 

Ion Creangă 

2006, 

Asistenţă 

Socială 

Doctor în 

pedagogie 

Servicii de 

asistenţă 

socială pentru 

populaţie 

UPS ,, 

I.Creangă 

069252040 

FACULTATEA DE JURNALISM ŞI ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII 

Catedra ,Jurnalism și Științe ale Comunicării 

1 

PERU-BALAN 

Aurelia  

22.11.1968 Decan 

interimar 

Conferențiar 

universitar 

În state USM, 1991, 

Jurnalism 

Doctor 

habilitat în 

științe 

politice 

 USEM 

069656848 

2 

ENACHI 

Valentina – 

catedra  

,,Jurnalism și 

Științe ale 

Comunicării” 

18.02.1958 ȘEF. Int. 

catedră 

Conf. 

universitar 

În state IPedagogie 

de Stat ,,Ion 

Creangă”198

0, Filosofia 

Doctor în 

istorie 

Marketingul 

şi 

managementu

l comunicarii 

USEM 

079971271 

3 

ȘEICAN 

Valeria – 

catedra  

,,Jurnalism și 

Științe ale 

Comunicării” 

30.07.1978 Conferențiar 

universitar 

În state ULIM, 2004, 

Drept 

Doctor în 

studiul 

artelor 

 USEM 

068004043 

4 

RUSU Liliana– 

catedra  

,,Jurnalism și 

Științe ale 

Comunicării” 

16.06.1976 Lector 

universitar 

În state USM, 1999, 

L.straine 

Doctor în 

științe ale 

comunicări

i 

Platforme 

mediatice 

digitale 

USEM 

069590744 

5 

SÎTARI  

Daniela – 

catedra  

,,Jurnalism și 

Științe ale 

Comunicării” 

19.09.1984 Lector 

universitar 

Prodecan 

În state ULIM, 2007, 

Jurnalism şi 

Comunicare 

Publică 

Magistru 

în 

comunicar

e publică 

Introducere în 

ştiinţele 

comunicării 

USEM 

060200022 

6 

SLUTU Andrei 

- catedra  

,,Jurnalism și 

Științe ale 

Comunicării” 

03.07.1970 Lector 

universitar 

În state USM, 

Jurnalism, 

1993 

Magistru  

în ştiinţe 

ale 

comunicări

i 

Jurnalism de 

agentie 

USEM 

069665569 

7 

LUCAŞENCO 

Denis - catedra  

,,Jurnalism și 

Științe ale 

Comunicării” 

23.02.1985 lector 

universitar 

Cu ora USM, 2007, 

Jurnalism 

Licenţiat  

în filozofie 

Reclama şi 

publicitate 

IRIM 

063543351 

 

Lista nominală a personalului de conducere ale Universităţii de Studii Europene 

din Moldova este prezentat în Tabelul nr. 3. 
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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 

Nr.  

telefon 

1. SEDLEŢCHI 

Iurie N.  

Rector Universitatea de 

Stat din 

Moldova,  1977, 

Drept 

profesor 

universitar 

Doctor în 

drept 

068626262 

2. AIRAPETEAN 

Artur 

Prorector 

pentru 

activitatea 

didactică 

Universitatea de 

Stat din 

Moldova, 2001, 

Drept 

Conferenţiar 

universitar 

Doctor în 

drept 

079440970 

3. SEDLEȚCHI 

Nicolae 

Prorector 

responsabil 

de activitatea 

financiară 

Universitatea de 

Stat din 

Moldova, 2009, 

Finanțe și Bănci 

Lector 

universitar 

Drd. 079771133 

4. CHEPTINE 

Andrei 

Prorector  

pentru 

activitatea de 

elaborare şi 

coordonare a 

proiectelor 

Institutul 

Politehnic din 

Chisinau,1972, 

Tehnologie 

Lector 

universitar 

Doctor în 

ştiinţe 

tehnice 

069150103 

5. BURIAN 

Alexandru 

Prorector 

pentru relaţii 

internaţionale 

Univ.Prieteniei 

Popoarelor 

”Patrice 

Lumumba” 

Moscova,  Drept 

şi Economie, 

1984 

Profesor 

universitar 

Doctor 

habilitat în 

drept 

069185527 

6. CERBA 

Valeriu 

Prorector 

pentru 

organizarea 

studiilor 

cetăţenilor 

străini 

Universitatea 

Pedagogică de 

Stat ,,Ion 

Creangă” 1988, 

Drept 

Conferenţiar 

universitar 

interimar 

Doctor în 

drept 

069138383 

7. DONCIU 

Anatolie 

Prorector 

pentru 

activitatea 

științifică 

Institutul din 

Haricov, 

Ucraina, 1983, 

Drept 

Conferenţiar 

universitar 

Doctor în 

economie 

068101021 

8. MANOLI 

Mihail 

Prorector Institutul 

Politehnic din 

Chisinau, 1975, 

Economie 

Conferenţiar 

universitar 

Doctor în 

economie 

069306736 

9. AIRAPETEAN 

Artur 

Decan 

Interimar 

Universitatea de 

Stat din 

Conferenţiar 

universitar 

Doctor în 

drept 

079440970 
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Facultatea de 

Drept 

Moldova, 2001, 

Drept 

10. ŞARGU Lilia Decan 

Interimar 

Facultatea 

Ştiinţe 

Economice 

Universitatea 

Cooperatist 

Comercială din 

Moldova, 1998, 

Marketing 

Conferenţiar 

universitar 

Doctor în 

economie 

068132020 

11. BAHNEANU 

Vitalina 

Decan 

Interimar 

Facultatea 

Limbi 

Moderne 

Universitatea de 

Stat din 

Moldova, 

,,V.I.Lenin”, 

1985, Limbi 

Straine 

Conferenţiar 

universitar 

Doctor în 

filologie 

069595872 

12. ȚURCANU 

Alina 

Prodecan  

Facultatea 

Științe 

Politice și 

Relații 

Internaționale 

IRIM, 2007, 

Relaţii 

internaţionale 

Lector 

universitar 

drd 078046381 

13. COJOCARI 

Aurelia 

Decan 

interimar 

Facultatea 

Psihologie și 

Asistență 

Socială 

Un.din 

Bucureşti, 2008, 

Psihologie 

Lector 

universitar 

Doctor în 

psihologie 

078070111 

14. PERU-

BALAN 

Aurelia 

Decan 

interimar 

Facultatea 

Jurnalism și 

Științe ale 

Comunicării 

USM, 1991, 

Jurnalism  

conferentiar 

universitar 

Doctor 

habilitat în 

stiințe 

politice 

069656848 

15. CEBAN 

Cristina 

Șef scoala 

doctorala 

Președinte - 

Comisia de 

Management 

al Calităţii 

Universitatea de 

Stat din 

Moldova,  2002, 

Drept 

Conferenţiar 

cercetător/ 

universitar 

Doctor în 

drept 

069194431 

16. OISTRIC Ion șef directie 

economico-

financiară și 

evidență 

contabilă, 

Contabil şef 

Universitatea de 

Studii Europene  

din Moldova, 

2010,  Drept 

Lector 

universitar 

Master în 

ştiinţe 

economice 

079675449 

17. PRODAN 

Svetlana 

Secretar 

ştiinţific 

USM, 1999, 

Drept 

Conferenţiar 

universitar  

Doctor în 

drept 

069246776 
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Lista nominală a personalului didactic auxiliar al Facultăţii de Drept a 

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 

Telefon de 

contact 

1. BUJOR Veronica - 

Decanat 

28.03.1976 Metodista  În state 

 

USM, 1999, 

Drept 

Magistru în drept 

doctorand 

USEM 

509-137 

069179922 
2. COJUHARI Lilia - 

Decanat 

14.10.1973 Metodista  În state USM, 2001, 

Drept 

Magistru în drept USEM 

509-138 

079624252 

3. PASCALU  Inna - 

catedra Drept Public 

16.09.1979 Asistenta 

catedrei 

În state  

 

ADM,  2002, 

Drept 

Licenţiat în 

drept, Master  

USEM 

509-182 

069474865 

4. BEVZIUC Irina - 

catedra Drept Privat 

17.06.1980 Asistenta 

catedrei 

În state 

 

USEM, 2006, 

Drept 

Magistru în 

drept, doctorand 

USEM 

069319910 

5. FILIPOV Aliona  

Secția studii 

07.08.1979 Specialist 

sectia 

studii 

În state 

 

ADM, 2004, 

Drept 

Master în drept USEM 

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 Chișinău, 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., Departamentul instituţiilor penetenciare, 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 

universitate, în cooperare cu: facultăţile universităţii. Ca obiectiv specific, Biroul de 
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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. 
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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 Curtea Supremă de Justiție, 

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 

1. Departamentul Instituţiilor Penitenciare al Ministerului Justiţiei R.M. 01.08.2004 

2. CNEJ de pe lângă Ministerul Justiţiei a R.M. 01.12.2004 

3. Biroul Avocaţilor din Republica Moldova 24.06.2005 

4. Curtea Supremă de Justiţie a Republicii Moldova 29.08.2005 

5. Curtea Constituţională a Republicii Moldova 19.09.2005 

6. Judecătoria Militară a Republicii Moldova  06.09.2005 

7. Procuratura Generală a Republicii Moldova  28.01.2006 

8. Primăria municipiului Chişinău 18.05.2006 

9. Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei  10.11.2006 

10. Universitatea de Stat din Moldova, funcţionarea parcării auto   01.10.2007 

11. Universitatea de Stat din Moldova, folosirea blocului 01.11.2007 

12. Biblioteca Facultăţii de Drept a Universitarii de Stat din Moldova 28.02.2008 

13. Curtea de Apel al Republicii Moldova 21.03.2008 

14. Ministerul Afacerilor Interne 11.07.2008 

15. Universitatea de Stat din Tiraspol 01.09.2008 

16. USMF „Nicolae Testemiţeanu”  04.09.2008 

17. Universitatea Agrară de Stat din Moldova  25.08.2009 

18. Colegiul financiar-bancar 01.09.2009 

19. Centrul pentru drepturile omului  10.09.2009 

20. Ministerul Apărării al Republicii Moldova  14.06.2011 
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21. Serviciul Vamal al Republicii Moldova 20.06.2011 

22. Centrul Național Anticorupție 28.06.2011 

23. Judecătoria Chişinău 07.09.2011 

24. Agenţia Informaţională de Stat MoldPres 20.09.2011 

25. IDEC-MOLDOVA/Centrul Internaţional Antidrog  15.05.2012 

26. Consiliul Superior al Magistraturii 20.07.2012 

27. Uniunea Avocaţilor din Republica Moldova  01.10.2012 

28. Şcoala din satul Corjova, raionul Criuleni 07.10.2012 

29. Comisia Naţională de Integrare  07.02.2013 

30. Universitatea Academiei de ştiinţe, facultatea Ştiinţe Umanistice 02.09.2010 

31. Universitatea Agrară de Stat din Moldova 17.04.2013 

32. Universitatea de Stat din Tiraspol (camin) 03.09.2012 
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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 civil 

(cod 553.01), Dreptul afacerilor (cod 553.02), Drept procesual civil (cod 553.03), 

Dreptul familiei (cod 553.04), Dreptul muncii şi protecţiei sociale (cod 553.05), Drept 

penal şi execuţional penal (cod 554.01), Criminologie (cod 554.02), Drept procesual 

penal (cod 554.03), Criminalistică, expertiză judiciară, investigaţii operative (cod 

554.04), și Drept internaţional şi european public (cod. 552.08). 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 
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temei tezei de doctorat, elaborarea planului de activitatea a doctorandului este 

realizată conform Hotărîrei nr. AT 9/2 din 22 decembrie 2011. 

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 specialitățile 553.01-553.05 

(cu specificarea: civil, afacerilor, procesual civil, familiei,  

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

6. Iurie OANCEA, doctor în drept, lector superior, state. 

 

la specialitățile 554.01-554.04 

(cu specificarea: penal şi execuţional penal, criminologie, procesual penal, 

criminalistică, expertiză judiciară, investigaţii operative) 

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

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

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

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

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

 

Lista persoanelor ce întrunesc condițiile de conducător de doctorat: 

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

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

 

la specialitatea 552.08 – Drept internaţional şi european 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 
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(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. 

 

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. 

ord. 

Numele, 

prenumele 

Denumirea, locul şi perioada 

desfăşurării 

Titlul  

rezumatului 

Volum, 

coli de 

autor 

Cadrele didactice angajate cu titlul de bază 

1.   Gulca Lilia Legea si  viata,  Revista stiințifico-

practică, nr.10 (310) 2017, ISSN 

1810-309X. 

Caracteristica elementelor 

și a teoriilor ce stau la baza 

sistemului fiscal în 

Republica Moldova 

(0.25 

c.a.). 

 

2.  Gulca Lilia Jurnalul juridic național teorie și 

practică nr.5 (27)-2017, ISSN 

2345-1130. 

Elementele și modalitățile 

de impunere fiscal cu 

accizele 

(0.3c.a.). 

  

3.    Gulca Lilia Revista ”Legea și Viața” nr.8 Dreptul fiscal ș impactul 

fiscal pe teritoriul 

Republicii Moldova 

(0.25 

c.a.). 

  

4.    Gulca Lilia Revista ”Legea și Viața” nr.9 Taxele locale ca formă și 

conținut de impunere 

fiscală 

(0.25 

c.a.).  

5.  Gr.Pîrțac, 

M.Miron 

Materialele Conferinței științifico-

practice studențești 

interuniversitare „Reforma 

organelor de urmărire penală în 

Republica 

Moldova:realizări,probleme,perspe

ctive”,Chișinău,USEM,2017, 

ISBN 978-9975-3152-7-2 

Rolul organelor de 

urmărire penală în 

combaterea terorismului 

(0.4 

c.a.). 

 

6.  Gr.Pîrțac, Materialele Conferinței științifico- Combaterea traficului de (0.25 
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A.Fiodorovici 

 

practice studențești 

interuniversitare „Reforma 

organelor de urmărire penală în 

Republica 

Moldova:realizări,probleme,perspe

ctive”,Chișinău,USEM, 2017, 

ISBN 978-9975-3152-7-2 

ființe umane. c.a.). 

 

7.  Gr.Pîrțac, 

M.Miron 

Vector European, Revista de 

cercetări socio-umanistice, 

nr.2/2016,Chișinău,USEM,2016, 

ISSN  2345-1106  

Noi determinante în 

colaborarea Republicii 

Moldova cu NATO. 

(0.3 

c.a.). 

 

8.  Gr.Pîrțac, 

A.Fiodorovici 

Vector European, Revista de 

cercetări socio-umanistice, 

nr.2/2016,Chișinău,USEM,2016, 

ISSN  2345-1106  

 

Viitorul Uniunii Europene 

în contextual ideii unei 

“Europe cu mai multe 

viteze”. 

(0.25 

c.a.). 

 

9.  Pascalu Inna, 

Borșova Victoria 

Materialele Conferinței științifico-

practice studențești 

interuniversitare „Reforma 

organelor de urmărire penală în 

Republica 

Moldova:realizări,probleme,perspe

ctive”,Chișinău,USEM,2017, 

ISBN 978-9975-3152-7-2 

Controlul ulterior vămuirii 

– formă distinctă a 

controlului vamal 

(0.4 

c.a.). 

 

10.  Pascalu Inna, Sitari 

Virgiliu 

Materialele Conferinței științifico-

practice studențești 

interuniversitare „Reforma 

organelor de urmărire penală în 

Republica 

Moldova:realizări,probleme,perspe

ctive”,Chișinău,USEM,2017, 

ISBN 978-9975-3152-7-2 

Reforma pocuraturii în 

aspectul legii cu privire la 

procuratură 

(0.25 

c.a.). 

 

11.  Artur Airapetean Culegere „Modele de acte 

judecătorești în procesul 

contravențional”, Chișinău, 2017 

Modele de acte 

judecătorești în procesul 

contravențional 

25 c.a. 

12.  Florea Eugen 

Pascalu Inna 

Mihalaș Victoria 

Zbancă Tatiana 

Pântea Andrei 

Ioniță Diana, etc. 

Oficiul ONU pentru Drepturile 

Omului (OHCHR) organizează un 

ciclu de seminare de perfecționare 

pentru profesorii facultăților de 

drept, noiembrie-decembrie 2017, 

USEM 

Drepturile economice și 

sociale 

Certifica

t de 

participa

re 
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13.  Pușcaș Victor Conferința științifico-practică 

Republica Denocratică 

Moldovenească (1917-1918): 

fenomenul parlamentarismului și 

multipartidismului în evoluție 

istorică, 22.11.17, IRIM 

Analiza sursologică a 

fenomenului Sfatul Țării 

(0.5 

c.a.). 

 

14.  Pușcaș Victor Materialelle conferinței științifice 

internaționale 24-25.03.17,IRIM, 

Statalitatea Moldovei: 

Continuitatea istorică și 

perspectiva dezvoltării 

Dezvoltarea sistemului 

național de drept prin 

prisma continuității istorice  

(0.9 

c.a.). 

 

15.  Burian Alexandru Materialelle conferinței științifice 

internaționale 24-25.03.17,IRIM, 

Statalitatea Moldovei: 

Continuitatea istorică și 

perspectiva dezvoltării 

Continuitatea statelor: 

succesiunea de drept, 

continuitatea istorică și 

perspectivele de dezvoltare 

a statalității moldovenești 

(0.7 

c.a.). 

 

16.  Nichita Rodica În: Актуалъные задачи 

управления качеством и 

конкурентоспособностью 

продукции в современных 

условиях. Казанскии 

кооперативнии институт, 2017 

Инклюзивное 

образование в Республики 

Молдова. 

(0.56 

c.a.). 

17.  Nichita Rodica  Materiale Conferinței științifico 

practice cu participare 

internațională din 20.05.2017, 

Chișinău, tipografia Garomont- 

Studio pp.288-291,  

Dreptul la învățătură și 

libertatea învățământului 

religios. 

(0,45 

c.a.). 

18.  Nichita Rodica Publicat în Legea și Viața ISSN 

1810-309X NR.4 Chișinău 2017. 

pp.13-18 

Evoluția istorică a 

dreptului fundamental la 

învățătură în Republica 

Moldova. 

(0,73 

c.a) 

 

19.  Nichita Rodica În lucrările prezentate la 

Simpozionul Internațional 

,,Universul Ştiinţelor”, ediţia a 

VII-a din 17 septembrie 2017 de la 

Slănic Moldova/România, 

Asociaţia Cultural-Ştiinţifică 

„Vasile Pogor”,, pp.188-194,  

Reforma sistemului de 

învățământ în Republica 

Moldova. 

(0,6 c.a). 

20.  Nichita Rodica În lucrările prezentate la 

Simpozionul Internațional 

,,Disponibilități creative în lume”, 

Locul și rolul dreptului la 

învățătură în sistemul 

drepturilor fundamentale 

(0,50c.a) 
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ediţia a VII-a din 27 Martie 2017 

Iași, Asociaţia Cultural-Ştiinţifică 

„Vasile Pogor”,, pp.187-193,  

le omului. 

21.   Gulca Lilia Drept fiscal, partea generală 

Chișinău 2017, ISBN 978-9975-

108-29-4 

Scheme, spețe, teste (9.2 

c.a.). 

 

22.  Spînu Igor Note de curs, Chișinău 2018, ISBN 

978-9975-53-973-9 

Drept contravențional și 

procedura contravențională  

(9.1 

c.a.). 

23.    Pușcaș Victor Programul de excelență în politică-

Republica Moldova,  Conferință 

internațională 22.06.18-24.06.18 

Molovata, Orhei; Ediția a V-a 

Provocările unui stat în tranziție – 

de la un stat socialist la unul 

democratic (Konrad Adenauer 

Stiftung) 

Constituția și 

constituționalismul. 

Analiza Constituției 

Republicii Moldova 

2 ore 

 

24.    Pușcaș Victor Programul de excelență în politică-

Republica Moldova,  Conferință 

internațională 22.06.18-24.06.18 

Molovata, Orhei; Ediția a V-a 

Provocările unui stat în tranziție – 

de la un stat socialist la unul 

democratic (Konrad Adenauer 

Stiftung) 

Exemple de 

neconstituționalitate și 

impactul lor asupra statului 

de drept 

2 ore 

 

25.    Pușcaș Victor Programul de excelență în politică-

Republica Moldova,  Conferință 

internațională 22.06.18-24.06.18 

Molovata, Orhei; Ediția a V-a 

Provocările unui stat în tranziție – 

de la un stat socialist la unul 

democratic (Konrad Adenauer 

Stiftung) 

Statul de drept Republica 

Moldova 

2 ore 
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FACULTATEA DE DREPT 

Catedra Drept privat 

Nr 
Numele, 

prenumele 

Denumirea, locul și perioada 

desfășurării 

Titlul 

rezumatului 

Volumi 

coli de 

autor 

26.  Sosna B в соавт. с 

Арсени И 

Международная научно-

практическая конференция 

«Наука, образование, 

культура», сборник статей, 

Комрат, 2018, стр. 257-263, 

Дистрибъюторский и 

дилерский договора: 

правовые и нравственные 

отношения в уголовно-

процессуальном 

законодательстве 

Республики Молдова. 

. 0,5 п.л. 

27.  Sosna B в соавт. с 

Ребежа Н 

III-я национальная научно-

практическая конференция 

«Проблемы и вызовы 

экономики региона в условиях 

глобализации», 7 декабря 2017 

г., стр. 146-158 

Дисциплинарная 

ответственность 

государственных 

служащих 

0,8 п.л 

28.  Sosna B в соавт. с 

Сосна А 

III-я национальная научно-

практическая конференция 

«Проблемы и вызовы 

экономики региона в условиях 

глобализации», 7 декабря 2017 

г., стр. 259-270 

Порядок увольнения 

работников по инициативе 

работодателя по 

основаниям, независящим 

от вины работника, 

0,8 п.л 

29.  Sosna B в соавт. с 

Ребежа Н 

Conferința ştiinţifico-practică 

internaţională „Reginensionarea 

valorilor democratice în condiţiile 

societăţii informaţionale”, 7-8 

декабря 2017, Кишинэу 

Трудовые права 

госслужащих и их защита 

в современных условиях 

0,5 п.л 

30.  Sosna B в соавт. с 

Михалаш В 

Conferința, Кагул, 2017, стр. 73-

76 

О некоторых проблемах 

повышения качества 

правосудия 

0,5 п.л 

31.  Sosna B cu coautor 

Varzari P 

Conferinţa, 2017 a., Chişinău, p. 

155-158 

Puterea politică şi 

tehnocraţia în societatea 

aflată în plină schimbare 

0,5 c.a. 

32.  Sosna B в соавт. с 

Жосан Д. 

Кишинэу, revista «Leaga şi 

viaţa», 2018 г., № 2, с. 29-36, 

О некоторых проблемах, 

возникающих при 

применении 

законодательства, 

регулирующего труд 

0,8 п.л. 
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педагогических 

работников. 

33.  Sosna B в соавт. с 

Ребежа Н 

Кишинев, «Национальный 

юридический журнал: теория и 

практика», 2017 г., № 6, стр. 97-

101, 

Трудовой кодекс РМ 

должен быть изменен и 

дополнен 

0,5 п.л. 

34.  Sosna B в соавт. с 

Михалаш В 

Кишинев, revista «Leaga şi 

viaţa», 2017 г., № 10, с. 15-18, 

Принцип доступа к 

правосудию 

0,5 п.л 

35.  Sosna B в соавт. с 

Тарлев Д. 

Кишинев, revista «Leaga şi 

viaţa», 2017 г., № 9, стр. 42-47, 

Административная 

ответственность за 

нарушение 

законодательства о труде 

0,6 п.л. 

36.  Iulia BĂNĂRESCU Studia universitatis Moldovie , 

2017, nr.8(108) seria “{tiin\e 

sociale” issn 1814-3199, 7, p.73-

81 

Locul și momentul 

deschiderii procedurii 

succesorale 

1 

37.  Sosna B в соавт. с 

Захария С., 

Боршевский А 

Сборник статей. Комрат, 2017, 

стр. 15-26, 

Сущность непрерывного 

активного образования в 

условиях современной 

глобализации. 

1,0 п.л 

38.  Sosna B Кишинев, revista «Leaga şi 

viaţa», 2017 г., № 8, стр. 35-43 

Административная 

ответственность за 

нарушение 

законодательства о труде, 

0,9 п.л 

39.  Sosna B в соавт. с 

Житарь Е 

Кишинев, revista «Leaga şi 

viaţa», 2017 г., № 7, стр. 50-55, 

О некоторых проблемах 

правового регулирования 

туристической 

деятельности в РМ 

0,9 п. 

40.  Sosna B coautor V. 

Valcan 

Materialele conferinței 

intenaționale „Promovarea 

valorilor sociale în contextul 

integrării europene”, 04.05.2018,  

Chișinău., pag. 115-123. 

Порядок рассмотрения 

судебными инстанциями 

жалоб на отказ начать 

уголовное преследование. 

 

41.  Sosna B„ (Frunză 

Iurie 

Materialele conferinței 

intenaționale „Promovarea 

valorilor sociale în contextul 

integrării europene”, 04.05.2018,  

Chișinău. 

Юридическая 

ответственность судебных 

исполнителей 

 

42.  Борис Сосна, Тудор 

Дука 

Materialele conferinţei ştiinţifice 

internaţionale din 10 noiembrie, 

2017 „Reformarea administraţiei 

„Национальная стратегия 

децентрализации и 

совершенствование 
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publice locale – imperativ al 

modernizării Republicii 

Moldova”. Chişinău : CEP USM, 

2018. – 246 p 

защиты прав человека и 

равенства полов” 

43.  Борис Сосна 

Виктория Михалаш 

Materialele conferinţei ştiinţifice 

internaţionale din 10 noiembrie, 

2017 „Reformarea administraţiei 

publice locale – imperativ al 

modernizării Republicii 

Moldova”. Chişinău : CEP USM, 

2018. – 246 p 

„О некоторых вопросах 

эффективной реализации 

национальной стратегии 

децентрализации”, 

 

44.  Lupașco Vera, 

Volcinschi Victor 

Materialele conferinței 

intenaționale „Promovarea 

valorilor sociale în contextul 

integrării europene”, 04.05.2018,  

Chișinău. 

„Regimul juridic al 

transformării societăților 

comerciale. Studiu 

comparat”, 

 

45.  Sedlețchi Elena Materialele conferinței 

intenaționale „Promovarea 

valorilor sociale în contextul 

integrării europene”, 04.05.2018,  

Chișinău. 

„Evoluția reglementărilor 

juridice și ale tratărilor 

doctrinare privind noțiunea 

concurenței neloiale”, 

 

 

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE 

Catedra Economie şi Turism 

Nr

. 

Numele, 

Prenumele 

Denumirea  

lucrării 

Date  

bibliografice 

Volumul, 

coli de 

autor 

1 Gribincea C., 

Kozak Iu, 

Gribincea A. 

International finance. 

Questions&answers 

Chisinau, IRIM, 2017, p.288, 

ISBN 978-9975-3092-4-0 

12 

c.a. 

 

2 Gribincea C., 

Kozak Iu, 

Gribincea A. 

Mathematicalmethodsandmode

ls for master of economics 

Chisinau, IRIM, 2017, 250p. ISBN 

978-9975-3092-9-5 

10 

c.a. 

3 Шаргу Л., 

Грибинчя А. 

Качествопродукциикакфакто

робеспеченияконкурентоспос

обностистраны: 

эмпирическоеисследование 

В коллективной монографии 

Повышение качества товаров и 

услуг в условиях глобализации 

экономики, - Iași: PIM, 2017, 

ISBN 978-606-13-4026-2, pag. 24-

70  

1,81 

c.a. 

4 ШаргуЛилия Потребительскиесвойстваизд

елийизфарфора и 

ихвлияниенаформированиеко

ВколлективноймонографииВопр

осыкачества и 

конкурентоспособноститоваров: 

1,0 

c.a. 

http://www.usem.md/


Universitatea de Studii Europene din Moldova 

Raportul de activitate pentru anul de studii 2017-2018 
58 

 

www.usem.md 

ммерческогоассортимента / Коллектив авторов под 

руководством к.э.н., доцент 

Шаргу Л.С. – Москва: ООО 

«Русайнс», 2018. – 158 с., 85-

106c., ISBN 978-5-4365-2582-2 

5 ШаргуЛилия Стратегическийхарактерупра

вленияатипичнымиситуация

ми 

В коллективной монографии 

Финансовый менеджмент 

актуальных рыночных 

исследований: / Коллектив 

авторов под руководством д.э.н., 

профессор Ганя В.М. – Москва: 

ООО «Русайнс», 2018. – 145 с., 

57-75c. 

1,0c.a. 

 

6 ȘarguLilia Management of 

atipicalsituationsthroughthe 

quality management system 

În: the collective emonograph 

Practicalaspectsmanaginginnovativ

edevelopment in different 

sectorstheeconomy: in Poland in 

June 2018 

1,0c.a. 

 

7 Gribincea C. Capitolul 4. 

“Теоретическиеосновыуправ

лениякачеством и 

энергоэффективностью” 

În monografia colectiva: 

Вопросыкачества и 

конкурентоспособноститоваров: 

Монография. / 

Коллективавторовподруководст

вомк.э.н., доцентШаргу Л.С. – 

Москва: ООО «Русайнс», 2018. – 

158 с. УДК 339 ББК 65.262 Т33 

2,0 c.a. 

8 Șargu L., Lupu 

C. 

Management of ecologicalrisks În Ecoforum,Vol 6 Nr. 4  Suceava, 

România, 2017, online ISSN: 

2344-2174 

0,5 

c.a. 

9 Șargu L. Managementul situaţiilor 

atipice 

În: Universul științelor Iași, 2017, 

Vol VIII, p. 175-181, ISSN 2285-

8407 

0,3 

c.a. 

10 Perciun R., 

Petrova T., 

Gribincea C. 

The implications of 

savingandinvestmentbalance on 

economic growth of the 

Republic of Moldova 

În: Revista Economics, Bosnia si 

Herțegovina, Editura De Gruyter, 

vol.5, nr.2, 2017, p. 97-109 ISSN 

2303-5005 

0,53  

c.a. 

11 Gribincea C. Monetaryindicators of 

thefinancialstability of the 

Republic of Moldova 

În: Revista Economia 

Contemporana, Romania, Vol. 2, 

Nr. 4 /2017, p.117-124  ISSN 2537 

– 4222, ISSN-L 2537 – 4222 

0,5 c.a. 

12 Şargu L., Oanța 

Ștefan 

Russia's lobby in the European 

Union 

în: Economie și sociologie, 

Chișinău, Volume 4, , 2017, ISSN 

1857- 4130 pag. 106-113 

0,4 

c.a. 

13 Scurtu, Gh.; 

Bujoreanu, N.; 

Harea, I.; 

Nicuța, A.; 

Evaluation of 

photosyntheticactivity in 

peartreasdepending on 

theaction of biological active 

Journal of Botany. 2017, nr. 2 

(15), vol. IX, 108-111 
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Pașa, R.; 

Cornea, V.; 

Dadu, D.; 

Chisili, S.; 

Donica, N.; 

Gribcova, A. 

substances 

14 Constantinovici

, E. 

Cu privire la asimetria 

planurilor în morfologie 

În: Colocviul ştiinţific 

naţional: Lecturi in memoriam 

acad. Silviu Berejan, Ediţia. 

Academia de Ştiinţe a Moldovei, 

Institutul de Filologie; coord.: 

Eugenia Mincu. Chişinău: Pro 

Libra, 2017, pp. 87-. 

93. ISBN 978-9975-4371-7-2 

 

15 Sturzu I., 

Gribincea A., 

Gribincea C. 

The Impact of Foreign Direct 

Investment on theEconomy of 

Republic of Moldova 

În: Eastern European Journal for 

Regional Studies (EEJRS), ASEM, 

vol.3, issue 1, June 2017, pag. 41-

50 ISSN: 1857-436X,  e-ISSN 

2537-6179 

0,5 c.a. 

16 Gribincea C. Dezvoltarea clusterelor în 

Republica Moldova ca 

instrument de autoorganizare şi 

accelerare a sectorului 

întreprinderilor mici şi mijlocii 

În: materialele conferintei 

Dezvoltarea economico-sociala 

durabila a  euroregiunilor si a 

zonelor transfrontaliere, 10 

noiembrie 2017, Iasi, Romania, 

p.262-269 ISBN 978-606-685-

554-9 

0,52c.a. 

17 Дука A., 

Грибинча К. 

Oценкауправленияэнергетиче

скимменеджментомнапищев

ыхпредприятияхРеспублики

Молдованаосноверегрессион

ногоанализа 

În: Обліково-

аналітичнезабезпеченнярозвитку

місцевихгромад: 

збірниктездоповідейміжнародно

їнауково-практичноїконференції 

27 квітня 2017 року,  м. 

Сєвєродонецьк. – 

Сєвєродонецьк: ПП "Поліграф-

Сервіс", 2017, p.30-34 

0,35 c. a. 

18 Gribincea C. Piaţa serviciilor bancare 

internaţionaleşiimplicaţiile 

acesteia asupra 

economiei Republicii Moldova 

În: materialele conferinței The 

Third International 

scientificandpracticalconference“

Modern tendencies of regional 

cooperation: The Ukrainian-

Romanian-Moldoviandimension”, 

Cernauti, Ucraina  

0,4 

c.a. 

19 LiliaȘargu, 

Catalin-Ionel 

Idriceanu 

The clustering in the context of 

forest management 

Romania, Bacău 0,5 c.a. 

20 ŞarguLilia Factorii formării situațiilor 

atipice în condițiile economiei 

ConferinţaŞtiinţificăInternaţională 

Economie şi globalizare,Ediţia a 

0,5 

c.a. 

http://www.usem.md/


Universitatea de Studii Europene din Moldova 

Raportul de activitate pentru anul de studii 2017-2018 
60 

 

www.usem.md 

de piață IX-a din 15-16 decembrie 

2017, Constanţa, România, pag. 

69-87 

21 Шаргу Л., 

Идричяну К.И. 

Экономические и 

экологическиепроблемысвяза

ны с натуральнымиресурсами 

B: Сборник научных трудов 

международнойконференциимо

лодыхученых, аспирантов, 

студентов и 

учащихсяКооперация и 

предпринимательство: 

состояние, проблемы и 

перспективы,  Казань, 2017, pag 

396-398, УДК 33; 33.336; 009; 

339.543; 620.2 ББК 

65+65.052.2+6/8+65.428+65.422.

5 

0,3 

c.a. 

22 Gribincea C. Managementul energetic – 

importanța și aplicabilitatea sa 

în industria alimentară a 

Republicii Moldova 

În: Materialele conferinței 

„Creşterea economică în condiţiile 

globalizării: modele de dezvoltare 

durabilă", 

conferinţainternaţionalăştiinţifico-

practică, 2017, INCE, Moldova, 

pag. p.240-248 ISBN 978-9975-

3171-1-5 

0,5 

c.a. 

23 Gribincea A. 

Gribincea C. 

Tehnologii inovaționale în 

turism și necesitatea elaborării 

lor 

În: materialele conferinței 

„Dezvoltarea relațiilor comerciale 

din perspectiva integrarii 

economice a R.Moldova in 

circuitul economic internațional”, 

UCCM, vol 2, 2017, p.92-96 

0,5 

c.a. 

24 Constantinovici 

Elena 

Politețea și rolul ei în procesul 

comunicării cu Celălalt 

În: Filologia modernă: Realizări și 

perspective în context european. In 

memoriam acad. Nicolae 

Corlăteanu (100 de ani de la 

naștere), Chișinău, 2017, p. 116-

122 ISBN 978-9975-4371-4-1 

 

25 Constantinovici 

Elena 

Achiziție a limbii – p.53; 

Acte de vorbire –p.68; 

Acuzativ – p.83; 

Adjectiv – p.98; 

Adverb – p.112; 

Articol – p. 503; 

Ascoli – p.524; 

Aspect – p. 545-546; 

Atribut – p.577; 

Auxiliar (verb) – 624; 

Austin – p. 691; 

Avram, Mioara – 676; 

articole în Enciclopedia Moldovei, 

Chișinău, Biblioteca Științifică 

Centrală „A Lupan” (Institut), 

2017 (F.F.P. Tipografia Centrală), 

ISBN 978-9975-9526-8-2 , 792 p. 
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Universitatea de Studii Europene din Moldova 

Raportul de activitate pentru anul de studii 2017-2018 
61 

 

www.usem.md 

Borțun, George – p.743 

26 Gribincea C. Managementul patrimoniului 

cultural-istoric ca premise de 

promovare turistica si 

economica 

În: Materialele 

conferinteistiintifico-practice 

internationale “Teoria și practica 

administrarii publice”, 17 mai 

2018, Chisinau, AAP, p.429-434 

ISBN 978-9975-3019-7-8 

0,5 c.a. 

27 Stratan A., 

Gribincea C. 

Clustering as a process of 

economic andcross-cultural 

efficiency in tourism of the 

Republic of Moldova 

Brosura: 6th Annual Forum of the 

EU strategy for theDanuberegion. 

A secure, 

connectedandprosperingDanubere

gion. Budapesta, Ungaria, p.41-45 

0,3 

c.a. 

28 Гылка К.И. Меры по обеспечению 

информационной 

безопасности: проблемы и 

анализ. збiрник тез 

науковыхдоповiдей. 

Х Всеукраiнскийнауково—

практичноi конференции стан та 

удосконаленнябезпекиiнформацi

йно –телекомунiкацiйних систем 

(SITS 2018)21-23 червня 2018 

року МИКОЛАIВ-КОБЛЕВО. 

 

 

Catedra Finanţeşi Contabilitate 

Nr 
Numele, 

Prenumele 

Denumirea  

lucrării 

Date  

bibliografice 

Volumul, 

coli de 

autor 

1 Oglindă L., 

Țîbuleac A. 

Теоретико-

методологическиеподход

ы к конкуренции и 

злоупотреблениюдоминир

ующимположением. 

Capitolul 7 în monografia 

colectivă 

„Повышениекачестватова

ров и услуг в 

условияхглобализацииэко

номики”. 

Iași: Editura PIM, 2017, ISSN 

978-606-13-3611-1 

1,16 c.a.  

 

2 Frumusachi L. Sistemul de bugete – 

Instrument de bază în 

instituțiile medico-sanitare 

publice la autofințare 

„Universul Știinților”, ediția VIII-

a din 22 octombrie 2017, Iași, 

România, Diplomă de excelență, 

seria VP, nr.171022, ISSN 2285-

8407 

0,33 c.a. 

3 Șargu L., Lupu C. Obiectivele politicii 

bugetar-fiscale în Republica 

Moldova 

Simpozionul Internaţional 

Universul științelor Iași, România, 

2017, Vol VII, p. 168-171, ISSN 

2285-8407 

0,4 c.a. 

4 Șargu L., Lupu C. Management of 

ecologicalrisks 

Ecoforum,Vol 6 Nr. 4  Suceava, 

România, 2017, online ISSN: 

2344-2174 

0,5 c.a. 

http://www.usem.md/
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5 Щербатюк В.B. Финансово-

хозяйственныйконтроль в 

РеспубликеМолдова 

Ежеквартальныйнаучно-

практическийжурнал 

«Статистика, учёт и аудит», 

2017, № 4., 

РеспубликаКазахстан 

0,6 c.a. 

6 Щербатюк В.B. Общийплансчетовбухгалт

ерскогоучета и 

егосовершенствование 

Международныйнаучно-

практическийжурнал«Учёт. 

Анализ. Аудит», 2017, № 6., 

РоссийскаяФедерация 

0,67c.a. 

 

7 Dascaliuc D. Crowdfundingul:  

alternativă de  finanțare a 

întreprinderilor mici și 

mijlocii 

Universul științelor Iași, 2017, 

Vol VIII, ISSN 2285-8407 0,4 c.a. 

 

0,4 c.a. 

 Șargu L., Lupu C. Management of 

ecologicalrisks 

Ecoforum, România Suceava, 

2018, Vol 7, Issue 2(15) ISSN 

2344-2174, 

http://www.ecoforumjournal.ro/in

dex.php/eco/article/view/802/487 

0,5 c.a. 

8 Ganea V., Țîbuleac 

A. 

Abuzul de poziție 

dominantă asupra entităților 

economice: impact financiar 

Revista științifică a Universităţii 

de Stat din Moldova „Studia 

UniversitatisMoldaviae”, nr. 2 

(102), pag 97-101, Chişinău, 

2017, ISSN 2345-1033, categoria 

B. 

0,41 c.a. 

9 Frumusachi L. Raportarea integrată –

perspective în instituții 

medico-sanitare la 

autofinanțare 

European Journal of 

AccountingFinance& Business, 

V/2017, XIV/octombrie 2017, 

ISSN: 2344-102X, ISSN-L: 2344-

102X, p.45-55 

0,55 c.a. 

10 Grigore Duhlicher Rolulcosturilorîngestiuneafi

nanciară 

Vector European, USEM, 

Chișinău 2017 

0,4c.a. 

 

11 Țîbuleac A. Experiența europeană în 

evaluarea abuzului de 

poziție dominantă 

Materialele conferinței științifico-

practice „Creșterea economică în 

condițiile globalizării: modele de 

dezvoltare durabilă”, ediția 12, 

vol. II, INCE, Chișinău, 2017(12-

13 octombrie), pag. 142 -147 

0,72c.a. 

12 Oglindă L., 

Țîbuleac A. 

Experiența Republicii 

Moldova în domeniul 

evaluării concentrărilor 

economice și abuzului de 

poziție dominantă 

Materialele Conferinţei Ştiinţifice 

Internaţională „Dezvoltarea socio-

economică durabilă a  

euroregiunilor şi a zonelor 

transfrontaliere”. Institutul de 

Cercetări economice și Sociale 

Gheorghe Zane, , Iasi 2017,  

Volum XXX; pag 376 – 386 

0,93 c.a. 

13 FrumusachiL., 

MihailaS.   

Некоторые особенности 

деятельности медико-

Сборник научных трудов 

международной конференции 

0,82 

http://www.usem.md/
http://www.ecoforumjournal.ro/index.php/eco/article/view/802/487
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санитарных публичных 

учреждений по 

самофинансированию, 

кооперация и 

предпринимательство: 

состояние, проблемы и 

перспективы 

молодых ученых, аспирантов, 

студентов и учащихся УДК 33; 

33.336; 009; 339.543; 620.2 ББК 

65+65.052.2+6/8+65.428+65.422.

5 – Казань, 2017. – 401 с. 

c.a. 

 

14 Zlatina, N., Manoli, 

M. 

Implementareaconceptuluih

ărțilorconceptualeîncursurile 

de contabilitate 

Fostering Knowledge Triangle in 

Moldova: 2017 Conference 

Proceedings. 

http://econpapers.repec.org/bookc

hap/tkpfktm17/http://www.tokno

wpress.net/ISBN/978-9975-3129-

7-4/190-194.pdf 

 

15 Țurcanu V., 

Frumusachi L. 

Conținutul informației din 

raportarea financiară în 

instituțiile medico-sanitare 

publice 

Video-Conferință Științifică 

Internațională a Tinerilor 

cercetători „Paradigme financiar-

contabile în viziunea tinerilor 

cercetători”, Chișinău, USM, 

15.12.2017., Chișinău:INCE, 

2018, 316 p., p.8-12., ISBN 978-

9975-3202-2-1 

0,44 c.a. 

16 Țurcanu V., 

Frumusachi L. 

Remunerarea muncii a 

personalului medical în 

instituțiile medico-sanitare 

publice 

Video-Conferință Științifică 

Internațională Studențească 

„Provocările contabilității în 

viziunea tinerilor cercetători”, 

Chișinău: ASEM, 15 martie 2018 

0,47c.a. 

 

17 Grîu M. Contabilitatea în cadrul 

sistemului informațional 

modern 

ConferinţaȘtiinţificăInternaţională 

„Competitivitatea şi inovarea în 

economia cunoaşterii” 22-23 

septembrie 2017, Culegere de 

articole selective, Volumul III, 

Chișinău: ASEM, 2017, p.p.164-

170, ISBN 978-9975-75-896-3 

0,66c.a. 

 

19 Dascaliuc D. Impactul ISD în economia 

Republicii Moldova 

Conferința doctoranzilor, USM, 

Chișinău, noiembrie 2017 

0,3 c.a. 

 

20 Щербатюк В.B. Учеткомандировочныхрас

ходов и 

егосовершенствование 

"Asigurarea 

viabilităţiieconomico-manageriale 

pentru dezvoltarea durabilă a 

economiei regionale în condiţiile 

integrării în UE", 

conferinţainternaţionalăştiinţifico-

practică, 15-16 septembrie 2017. 

– Bălţi, 2017 

0,4 

c.a. 

21 Щербатюк В.B. Вопросыразвитиятеории и 

методологииэкономическо

гоанализа 

"Asigurarea 

viabilităţiieconomico-manageriale 

pentru dezvoltarea durabilă a 

0,3  

c.a. 

http://www.usem.md/
http://econpapers.repec.org/bookchap/tkpfktm17/
http://econpapers.repec.org/bookchap/tkpfktm17/
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economiei regionale în condiţiile 

integrării în UE", 

conferinţainternaţionalăştiinţifico-

practică, 15-16 septembrie 2017. 

– Bălţi, 2017 

22 Щербатюк В.B. Экономическийанализ в 

условияхглобализации и 

кризиса 

"Creşterea economică în condiţiile 

globalizării: modele de dezvoltare 

durabilă", 

conferinţainternaţionalăştiinţifico-

practică, ed. a 12-a, 12-13 

octombrie 2017. – Chişinău : 

INCE, 2017 . 0,75 c. a. – ISBN 

978-9975-3171-2-2 

0,75 

c. a. 

23 Щербатюк В.B. Вопросыучетногоотражен

иярасходовэкономических

субъектов 

СборникМеждународнойнаучно

‐практическойконференции 

«Towards a knowledge-

basedsocietythrougheuropeanisati

onandglobalisation, 13-20 

octombrie 2017. Кишинев: 

ULIM, 2017 

0,4 п.л. 

24 Щербатюк В.B. Финансоваяотчетностькак

важноеусловиеразвитияры

ночнойэкономики 

СборникМеждународнойнаучно

‐практическойконференции 

«Towards a knowledge-

basedsocietythrougheuropeanisati

onandglobalisation, 13-20 

octombrie 2017. Кишинев: 

ULIM, 2017 

0,4 

c.a. 

25 DuhlicherGrigore, 

Duhlicher Aliona,  

Frăsâneanu 

Pantelemon 

Industria de panificație - și 

indicia statisticiînaplicare 

Conferințaanuală a studenților, 

masteranzilor, 

doctoranzilorșicolaboratorilor, 

UTM, 16.11.2017, Chisinau 

0,4 

c.a. 

26 Щербатюк В.B. Об анализе хозяйственной 

деятельности предприятий 

прошлого века 

Сборник ІІ Международной 

научно‐практической 

конференции «Актуальные 

проблемы теории и практики 

бухгалтерского учета, аудита, 

анализа и налогообложения в 

Украине: современное 

состояние и перспективы 

развития» 8 декабря 2017 г., г. 

Каменец‐Подольский, 2017 

0,15c.a. 

27 Şcerbatiuc V. Conturicontabile: 

Ghidpractic 

Chişinău: USEM, 2017. – 1,5 c.a. 

ISBN 978-9975-56-442-7 

1,5c.a. 

28 Щербатюк В.B. Cчетaбухгалтерскогоучeта

: краткийсправочник 

Кишинeв: USEM, 2017. – 1,5 

п.л. ISBN 978-9975-56-443-4 

1,5c.a. 

http://www.usem.md/


Universitatea de Studii Europene din Moldova 

Raportul de activitate pentru anul de studii 2017-2018 
65 

 

www.usem.md 

FACULTATEA JURNALISM ȘI ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII 

 

Nr 
Numele, 

Prenumele 

Denumirea  

lucrării 

Date  

bibliografice 

Volumul, 

coli de 

autor 

1 PERU –

BALAN 

Aurelia,SITARI 

Daniela.  

COMUNICARE 

MEDIATICĂ. Suport de 

curs. 

Chișinău, USM, ISBN 

978-9975-142 -07-6     

 

9,0 

 

2. Peru-Balan 

Aurelia, 

BahnenuVitalin

a 

Războiinformațional, 

propagandă, fake news: 

percepțiapublică 

MOLDOSCOPIE 

(Probleme de analiză 

politică)nr. 80, 2018, 

pp.128-150 Categoria C 

1,5 

3 PERU –

BALAN 

Aurelia, 

SITARI 

Daniela, 

Comunicarea electorală și 

reglementarea 

comportamentului mass -

media în campaniile 

electorale din Republica 

Moldova 

MOLDOSCOPIE,  (III) 

2018 ( în curs de apariție), 

Categoria C 

0,9 

4 Enachi 

Valentina 

Cercetarea și valorificarea 

patrimoniului cultural 

național și internațional în 

învățământul 

preuniversitar. 

Revista de etnologie și 

culturologie a Academiei 

de Știință a Republicii 

Moldova, vol.XXII, 

Chișinău 2017 , p.38—42, 

E SSN, 2537-6152 

categoria B 

0,5 

5 PERU –

BALAN 

Aurelia,SITARI 

Daniela 

COMUNICARE 

MEDIATICĂ. Suport de 

curs. 

Chișinău, USM, ISBN 

978-9975-142 -07-6     

0,0 

6. Enachi 

Valentina 

Valorilepropagandei 

sovietice 

ÎN: „Promovarea valorilor 

sociale în contextul 

integrării europene”. 

Chișinău, Lira, 2017, 

pp.294-304. 

0,8 

http://www.usem.md/
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7. PERU-BALAN 

Aurelia, 

MÂNDRU 

Valeriu 

Evoluțiile sistemului 

politic în Republica 

Moldova: vulnerabilități și 

oportunități de 

modernizare. 

În: Impactul sistemului 

electoral asupra 

capacității de funcționare 

a instituțiilor puterii de 

stat din Republica 

Moldova, Chișinău, ICJP 

al AȘM, 2018, p.25-40.  

1,0 

8. Peru-Balan 

Aurelia, Tofan 

E. 

Alegerile prezidențiale din 

Republica Moldova, 2016 

– victoria stângii politice 

POLIS  ,Volum V, Nr. 

1 (15), Serienouă, 

decembrie 2016 – 

februarie 2017 

1,0 

9 Peru-Balan 

Aurelia 

Emmanuel Macron: 

primenireaclaseipoliticefra

ncezevsprodus PR  

POLIS, Volum V, Nr. 

3 (17), Serienouă, iunie – 

august 2017 

1,0 

10 Peru-Balan 

Aurelia 

PR-

ulpoliticșiretoricapopulistă 

a puterii de la Chișinău 

POLIS, Volum V, Nr. 

4 (17), Serie nouă, 

septembrie-noiembrie 

2017 

1,0 

11. Enachi 

Valentina 

Politicile geo-strategice, 

culturale  și propaganda 

 

Confluențe spirituale Iași-

Chișinău, N 12-13/ 2017 

Iași, România ,p. 163-180 

ISSN 2343-966 

1,2 

 

FACULTATEA RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI ȘTIINȚE POLITICE 

 

Nr 
Numele, 

Prenumele 

Denumirea  

lucrării 

Date  

bibliografice 

Volumul, 

coli de 

autor 

1 Стан 

Валентина. 

 Профессор Иван 

Андреевич Козиков - 

ученый, педагог, 

человек:  к 90-летию со 

дня рождения. 

Moldoscopia.  N 3( 

LXXXII) 2018.Revistă 

Ştiinţifică trimestrială. 

0, 3 c.t. 

 

2 Pîrțac Gr. “Impactulalegerilorprezid

ențiale din SUA din 

MOLDOSCOPIE,Universi

tatea de Stat, Chișinău, 

0,8 

http://www.usem.md/
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noiembrie 2016 

asupradiscursului politic 

al lideriloreuropeni”. 

2017,nr.2 

(LXXVII),pag.84 

3 Pîrțac Gr., A. 

Doga 

Afirmarea statului de 

drept în Republica 

Moldova: realizăriși 

perspective 

MOLDOSCOPIE,Universi

tatea de 

Stat,Chișinău,2017,nr.2(L

XXVII), pag.91 

0,9 

4 Pîrțac Gr., 

Miron  M. 

 

Rolul organelor de 

urmărire penală în 

combaterea terorismului 

În: Materialele Conferinței 

științifico-practice 

studențești 

interuniversitare „Reforma 

organelor de urmărire 

penală în Republica 

Moldova:realizări,problem

e,perspective”, 

Chișinău,USEM,2017,pag.

52,ISBN 978-9975-3152-

7-2  

1,0 

5 Pîrțac 

Gr.,Fiodorovici 

A. 

Combaterea traficului de 

ființe umane.  

 

În: Materialele Conferinței 

științifico-practice 

studențești 

interuniversitare „Reforma 

organelor de urmărire 

penală în Republica 

Moldova:realizări,problem

e,perspective”, 

Chișinău,USEM,2017,pag.

93,ISBN 978-9975-3152-

7-2 

 

 

FACULTATEA LIMBI MODERNE 

 

Nr 
Numele, 

Prenumele 

Denumirea  

lucrării 

Date  

bibliografice 

Volumul, 

coli de 

autor 
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1 Strătilă V. Negation in English and 

Italian languages 

 

Simpozionul International 

“Disponibilități creative 

înlume”, ediția a VII-a, 

Iași-România 2017.editura 

pimcopy.ro. p, 121-127. 

0,7 

2 Bahneanu V. Vecinătăţilesintacticealeve

rbului « a 

aprinde »/ »allumer » 

înlimbileromânăşifranceză

.  

In:MaterialeleSimpozionul

uiInternaţional 

“UNIVERSUL 

ŞTIINŢELOR“, Ediţia a 

VII-a ,  Iaşi,ed.PIM, 2017, 

p. 51-56. 

 

0,4 

3 BahneanuVitali

na 

Opportunités d’évolution 

professionnelle: du 

langage supérieur 

(scientifique) vers un 

langage inférieur (de 

spécialité) 

În:Materialeleconferinţeiin

terdisciplinareinternaţonal

e «  Revoluțiile – o 

arheologie aschimbării 

« ,Iași, România, 26-27 

mai 2017.  

 

0,8 

4 BahneanuVitali

na, 

PostovanuStela 

Motivation et réussite en 

langue de spécialité 

In :  Materialele 

conferinţei internaţionale » 

Noi tendinţe  in predarea  

limbajelor de specialitate 

in contextul racordării 

învăţământului superior la 

cerinţele pieţii muncii ». 

Chişinău, « CEP, USM », 

2017, p.9-14. 

0,5 

 

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

 

Nr. 
Numele, 

prenumele  

Denumirea  

lucrării 

Date  

bibliografice 

Volumul, 

coli de 

autor 
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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 

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 

http://www.usem.md/


Universitatea de Studii Europene din Moldova 

Raportul de activitate pentru anul de studii 2017-2018 
70 

 

www.usem.md 

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 

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 
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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 

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 
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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 РM 

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 

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 
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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- 

0,7 

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- 

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 

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 
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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 

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 
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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 
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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 

1. The national and Kapodistrian University of Athens 15.09.2004 

2. Libera Universita Degli Studi Internazionale „Karol Wojtyla”, Italia 01.03.2008 

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

4. Fundaţia Universitatea „Haralamb Vasiliu”, Iaşi 29.05.2008 

5. Universitatea “Petre Andrei”,Iaşi 29.05.2008 

6. Заподно – Уральский институт экономики и права, г.Пермь   06.09.2009 

7. Universita Popolare de Caserta Italia 19.06.2009 

8. Universitatea Ecologică Bucureşti  01.09.2009 

9. Читинский Государственный Университет 30.09.2009 

10. University Procedure Company 01.10.2010 

11. Universidade Nova de Lisboa 14.03.2013 

12. Nekhchivan Private University 14.03.2013 

13. Universitatea Creştină “Dmitrie Cantemir”, Bucureşti 06.10.2010 

14. Киевский Университет права НАН Украины 29.06.2011 

15. Universitatea Naţională “Iurii Fedkovici”, Cernăuţi 01.10.2011 

16. 
Научно-иследовательский институт мониторинга качества 

образования, Йошкар-Ола, Россия 
01.09.2011 

17. Universitatea Româno-Germană din Sibiu, România 26.04.2013 

18. Киевский Международный Университет  26.06.2013 

19. 
Варненский Свободный Университет «Черноризец Храбар», 

Варна, Болгария 
27.06.2012 

20. Riga Graduate School of Law 09.10.2013 

21. Universitatea din Piteşti, România 25.10.2013 

22. БИП-Институт правоведения, Минск, Белорусь 04.11.2013 

23. Asociaţias Europena a tinerilor antreprenori (YEBA) 27.11.2013 

24. 
Приватний Вищий навчальний заклад «Европейский 

Университет» (Украина)  
09.04.2014 

25. 
Центр комплексного развития Грузии Тбилисского 

государственного университета им.Иванэ Джавахишвили 
14.05.2014 
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Acordurile de Colaborare între Universitatea de Studii Europene din Moldova 

şi instituţii din republică: 

Nr. Instituţia Data semnării 

1. Departamentul Instituţiilor Penitenciare al Ministerului Justiţiei R.M. 01.08.2004 

2. CNEJ de pe lângă Ministerul Justiţiei a R.M. 01.12.2004 

3. Biroul Avocaţilor din Republica Moldova 24.06.2005 

4. Curtea Supremă de Justiţie a Republicii Moldova 29.08.2005 

5. Curtea Constituţională a Republicii Moldova 19.09.2005 

6. Judecătoria Militară a Republicii Moldova  06.09.2005 

7. Procuratura Generală a Republicii Moldova  28.01.2006 

8. Primăria municipiului Chişinău 18.05.2006 

9. Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei  10.11.2006 

10. Universitatea de Stat din Moldova, funcţionarea parcării auto   01.10.2007 

11. Universitatea de Stat din Moldova, folosirea blocului 01.11.2007 

12. Biblioteca Facultăţii de Drept a Universitarii de Stat din Moldova 28.02.2008 

13. Curtea de Apel al Republicii Moldova 21.03.2008 

14. Ministerul Afacerilor Interne 11.07.2008 

15. Universitatea de Stat din Tiraspol 01.09.2008 

16. USMF „Nicolae Testemiţeanu”  04.09.2008 

17. Universitatea Agrară de Stat din Moldova  25.08.2009 

18. Colegiul financiar-bancar 01.09.2009 

19. Centrul pentru drepturile omului  10.09.2009 

20. Ministerul Apărării al Republicii Moldova  14.06.2011 

21. Serviciul Vamal al Republicii Moldova 20.06.2011 

22. Centrul Național Anticorupție 28.06.2011 

23. Judecătoria Chişinău 07.09.2011 

24. Agenţia Informaţională de Stat MoldPres 20.09.2011 

25. IDEC-MOLDOVA/Centrul Internaţional Antidrog  15.05.2012 

26. Consiliul Superior al Magistraturii 20.07.2012 

27. Uniunea Avocaţilor din Republica Moldova  01.10.2012 

28. Şcoala din satul Corjova, raionul Criuleni 07.10.2012 

29. Comisia Naţională de Integrare  07.02.2013 

30. Universitatea Academiei de ştiinţe, facultatea Ştiinţe Umanistice 02.09.2010 

31. Universitatea Agrară de Stat din Moldova 17.04.2013 

32. Universitatea de Stat din Tiraspol (camin) 03.09.2012 

 

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 44 955,3 mii lei, 

inclusiv pe perioada anilor 2017 – 2018 suma de 283,8 mii lei şi este proprietară a 

47% din bloc.  

Pe parcursului anului de studii 2017-2018 USEM a efectuat investiţii în sumă 

de 283,8 mii lei. Pe perioada anului 2017-2018 s-au făcut investiţi pentru reparația 

blocului de studii și montarea cazangeriei la blocul auxiliar 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 2015 2 234,50 

Anul 2016 1 731,80 

Anul 2017 577,0 

Anul 2018 1 708,4 

 

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

Investiții capitale 2015 2016 2017 2018 Total, mii lei 

Surse proprii 284,0 678,1 532,1 283,8 1 778,0 

Surse din credit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 284,0 678,1 532,1 283,8 1 778,0 
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Taxa de studii pentru anul universitar 2017 – 2018 

 

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 Științe ale 

Comunicării 

zi 3 5500 

frecvenţă redusă 4 3500 

Științe Economice 
zi 3 7000 

frecvenţă redusă 4 4000 

Psihologie şi Asistenţă 

Socială 

zi  

(psihologie,  

asistenţă socială) 

3 5500 

frecvenţă redusă 

(asistenţă socială) 
4 3500 

Ştiinţe Politice şi 

Relaţii Internaţionale 

zi 3 5500 

frecvenţă redusă 4 3500 

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 Științe ale 

Comunicării 

zi 

(de cercetare) 
2 

5000 
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 2017 – 2018 

(cetăţeni străini)* 

 

Ciclul Facultatea Forma de învățământ 
Durata studiilor 

(ani) 

Taxa pe un  

de studiu (lei) 

I 

Drept 
zi 4 17000 

frecvenţă redusă 5 9000 

Limbi Moderne zi 3 11000 

Jurnalism şi Științe ale 

Comunicării 

zi 3 11000 

frecvenţă redusă 4 9000 

Științe Economice 
zi 3 14000 

frecvenţă redusă 4 8000 

II 

Drept 

zi  

(de cercetare) 
2 

 

18000 zi  

(de profesionalizare) 
2 

Limbi Moderne 

zi  

(de cercetare) 
2 

 

18000 zi  

(de profesionalizare) 
2 

Jurnalism şi Științe ale 

Comunicării 

zi  

(de cercetare) 
2 

 

13000 zi 

(de profesionalizare) 
2 

Științe Economice 

zi  

(de cercetare) 
2 

 

19000 zi  

(de profesionalizare) 
2 

Psihologie şi Asistenţă 

Socială 

zi  

(de profesionalizare) 
2 10000 

Ştiinţe Politice şi Relaţii 

Internaţionale 

zi  

(de profesionalizare) 
2 10000 

*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.  
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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 2017-2018, 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 2017-2018 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, la ciclul II, masterat, cât şi la cilul III, doctorat. 

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 (Acreditat prin Hotărârea Guvernului nr. 731 din 19.10.2015). 

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 (Acreditat prin Hotărârea Guvernului nr. 883 din 28.12.2015). 

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

dobândire a dreptului de organizare a studiilor superioare de doctorat - Școala 

doctorală „Științe juridice și relații internaționale”, Ciclul III, studii superioare de 

doctorat (Acordat prin Hotărârea Guvernului nr. 816 din 11.11.2015). 

8. Pe parcursul anului universitar 2016-2017 a fost supusă procedurii de 

autoevaluare/acreditare externă - Program de studiu Contabilitate, Ciclul I, studii 

superioare de licenţă (Decizia ANACIP nr. 5 din 29.09.2017). 

9. Pe parcursul anului universitar 2016-2017 a fost supusă procedurii de 

autoevaluare/acreditare externă - Program de studiu Finanțe și bănci, Ciclul I, studii 

superioare de licenţă (Decizia ANACIP nr. 15 din 29.09.2017). 
 

Acest raport conține 88 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 2017-2018 

 

 

învăţămînt cu frecvenţă  

N
r.

 c
rt

. 

Domeniul de formare 

profesională/program de studiu 

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 

23 Filologie                

 0231 Limbi moderne 15 17 26    58  58 28 30 22  22  

31 Științe sociale și comportamentale                

 0312 Relații internaționale 15 12 24    51  51 20 31 14  14  

 0313 Psihologie 45 24 34    103  103 46 36 36  36  

 0319 Asistență socială 5 2 3    10  10 3 7 1  1  

32 Jurnalism și informare                

 0321.1 Jurnalism ți procese mediatice 11 10 15    36   36 6 30 26  26  

 0321.2 Comunicare și relații publice 8 4 10    22  22 7 15 15  15  

41 Științe economice                

 0411 Contabilitate 9 7 9    25  25 9 16 8  8  

 0413 Business și administrare 24 15 24    63  63 21 42 10  10  

 0412 Finanțe și bănci 12 6 6    24  24 9 15 16  16  

42 Drept                

 0421 Drept 46 53 69 110   278  278 140 138 108  108  

101 Servicii publice                

 1013 Servicii hoteliere, turism și 

agrement 

20 7 9    36  36 12 24 6  6  

TOTAL 210 157 229 110   706  706 301 405 262  262  
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Anexa nr. 2 

 

Contingentul de studenţi în anul universitar 2017-2018 

 

învăţămînt cu frecvenţă redusă 

N
r.

 c
rt

. 

Domeniul de formare 

profesională/program de studiu 

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 

23 Filologie                

 0231 Limbi moderne                

31 Științe sociale și comportamentale                

 0312 Relații internaționale 15 8 5 26   54  54 18 36 15  15  

 0313 Psihologie                

 0319 Asistență socială 10 4 5 7   26  26 11 15 8  8  

32 Jurnalism și informare                

 0321.1 Jurnalism ți procese 

mediatice 

10 5 3 2   20  20 3 17 4  4  

 0321.2 Comunicare și relații publice 6 2 2 2   12  12 2 10     

41 Științe economice                

 0411 Contabilitate 33 18 19 29   99  99 34 65 25  25  

 0413 Business și administrare 40 25 26 14   105  105 44 61     

 0412 Finanțe și bănci 29 19 19 36   103  103 44 59 31  31  

42 Drept                

 0421 Drept 124 99 125 151 172  671  671 354 317 168  168  

101 Servicii publice                

 1013 Servicii hoteliere, turism și 

agrement 

29 7 10 6   52  51 19 33 7  7  

TOTAL 296 187 214 273 172  1142  1142 529 613 258  258  
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Anexa nr. 3 

 

Dinamica contingentului studenţilor în anul de studii 2017-2018 

 

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: 
706 210 2 33 9 11 32 9  25 3 339 478 

buget              

contract 706 210 2 33 9 11 32 9  25 3 339 478 

2 

Frecvenţă 

redusă, 

din ei la: 

1142 296 1 45 11 19 53 12 1 29 4 445 811 

buget              

contract 1142 296 1 45 11 19 53 12 1 29 4 445 811 

TOTAL 1848 506 3 78 20 30 85 21 1 29 7 784 1289 
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Anexa nr. 4 

 

Reuşita studenţilor pe anii de studii în anul de studii 2017-2018 

 

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 506 210 296  506 506         

2 Anul II 344 157 187  344 344  57 229 52 6 98.2 344 330 

3 Anul III 443 229 214  443 443  29 391 20 3 99.3 443 428 

4 Anul IV 383 110 273  383 383  34 305 10 4 98.9 383 365 

5 Anul V 172  172  172 172  19 131 21 1 99.4 172 166 

TOTAL 1848 706 1142  1848 1848  139 1056 133 14 98.9 1848 1289 
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Anexa nr. 5 

 

Calitatea studiilor în anul de studii 2017-2018 

 

Nr. 

crt. 

Indicatorii calităţii studiilor 

(pe domenii de formare profesională)  

BAC / 

Colegiu 

Şcoală 

medie 

de 

cultură 

generală 

Rural Urban 

Forma de studii 

Cu 

frecvență 

frecvenţă 

redusă 

1 Drept 0421 

 

Media la admitere 7.78  6.77 7.00 7.28 7.39 

Media la prima sesiune 7.98    8.00 7.80 

Restanţe 59    21 38 

2 Limbi moderne 0231 

 

Media la admitere 7.87  6.95 7.41 7.42  

Media la prima sesiune 8.3    8.3  

Restanţe 7    7  

3 Relaţii Internaţionale 0312 

 

Media la admitere 7.19  6.97 7.41 7.81 7.26 

Media la prima sesiune 8.00    7.99 8.01 

Restanţe 12    5 7 

4 Psihologie 0313 

 

Media la admitere 7.23  6.8 6.98 7.11  

Media la prima sesiune 8.33    8.33  

Restanţe 4    4  

5 Asistenţă socială 0319       

 

Media la admitere 6.78  6.19 6.94 6.71 7.03 

Media la prima sesiune 8.1    8.2 8.00 

Restanţe 8    3 5 

6 Jurnalism și procese mediatice 0321.1       

 

Media la admitere 7.04  6.88 7.87 7.10 7.31 

Media la prima sesiune 7.99    8.00 7.99 

Restanţe 3    2 1 

7 Comunicare și relații publice 0321.2       

 
Media la admitere 7.48  6.51 6.91 7.12 7.07 

Media la prima sesiune 8.05    8.1 8.00 
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Restanţe 4    3 1 

8 Contabilitate 0411       

 

Media la admitere 7.49  6.32 6.94 6.79 7.33 

Media la prima sesiune 7.8    7.9 7.7 

Restanţe 15    8 7 

9 Finanţe şi Bănci 0412       

 

Media la admitere 7.79  6.62 6.94 7.00 7.57 

Media la prima sesiune 7.75    7.81 7.69 

Restanţe 14    5 9 

10 
Servicii hoteliere, turism și agrement 

1013 
      

 

Media la admitere 7.5  6.77 7.64 7.19 7.51 

Media la prima sesiune 7.97    7.93 8.01 

Restanţe 10    4 6 

    Business și administrare 0413       

 Media la admitere 7.3  7.16 7.64 6.98 7.18 

 Media la prima sesiune 7.94    8.1 7.79 

 Restanţe 14    5 9 
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Anexa nr. 6 

 

Evidenţa studenţilor orfani şi a celor aflaţi sub tutelă în anul de studii 2017-2018 

 

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       

 

 Nu sunt studenți din categoria dată
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Anexa nr. 7 

 

Contingentul de studenţi din raioanele de Est în anul de studii 2017-2018 

 

Nr. 

crt. 

Forma de 

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

1 

Învăţămînt cu 

frecvență 
 1 2 3 2 2 10 

buget        

contract        

2 

Învăţămînt cu 

frecvenţă redusă 
 1 2 4 2 3 12 

buget        

contract        

TOTAL general  2 4 7 4 5 22 

 

 

Anexa nr. 8 

 

Asigurarea studenţilor cu cămin în anul de studii 2017-2018 

 

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       

 

http://www.usem.md/


Universitatea de Studii Europene din Moldova 

Raportul de activitate pentru anul de studii 2017-2018 
97 

 

www.usem.md 

Anexa nr. 9 

 

Informaţie cu privire la numărul cadrelor didactice în anul de studii 2017-2018 

 

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 
46 

18 12 4  3 7 3  

2 Masculin 
53 

23 16 2  7 1 3  

TOTAL 99 41 28 6  10 8 6  
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