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I. Cadrul administrativ al facultăţii „Economie Generală şi Drept” 
Prezentare generală: Facultatea „Economie Generală şi Drept”, considerată cea mai 

tânără în cadrul ASEM, a fost înființată la 1 septembrie 2002 ca rezultat al schimbărilor  

organizaționale ce au avut loc în cadrul instituției. Astfel, facultatea „Economie Generală şi 

Drept” a fost creată în baza catedrelor „Management social”, „Economie Generală” și „Instruire 

economică”, anterior afiliate fostei facultăți de „Management”  şi a celei de „Drept”, afiliată 

facultății „Relaţii economice internaţionale”.  

În prezent, în cadrul facultăţii activează 5 catedre: 

Teorie şi politici economie; 

Management social; 

Comunicare economică şi didactică; 

Drept public; 

Drept privat. 

În anul universitar 2014-2015 facultatea a pregătit specialişti de înaltă calificare la 

specialităţi devenite tradiționale: 

Ciclul 1 Licență:  

Economie generală; 

Administraţie publică; 

Managementul resurselor umane; 

Drept. 

Începând cu anul de studii 2014 – 2015, facultatea a început să instruiască tineri la 

specialitatea „Asistență socială” 

Ciclul 2 Masterat: 

În anul de studii 2014 – 2015, catedrele de profil din cadrul facultății au fost responsabile 

de pregătirea profesională a specialiștilor la următoarele programe de masterat:  

Dreptul în afaceri (juriști) 

Drept în afaceri (pentru nejurişti)  

Drept financiar-fiscal (juriști) 

Drept financiar-fiscal (nejurişti) 

Drept vamal (nejuriști) 

Managementul resurselor umane 

Managementul administraţiei publice  

Misiunea: Asigurarea avantajului competitiv, prin repoziţionarea facultăţii la un nivel 

superior, ca rezultat al interdisciplinarităţii ce o caracterizează şi al oportunităţilor de 

diversificare a ofertei educaţionale atât la ciclul I Licenţă, cât şi la ciclul II Masterat. Or. 
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Facultatea „Economie generală şi Drept” este o facultate cu un spectru larg de pregătire 

profesională a specialiștilor pentru cele mai diverse domenii ale economiei naţionale.  

Obiectivele: Pe parcursul anului de studii 2014-2015 facultatea „Economie Generală şi 

Drept” a realizat următoarele obiective: 

- perfecţionarea continuă a procesului didactic prin creşterea atractivităţii şi 

sporirea calităţii predării atât a lecțiilor teoretice, cât și a celor practice; 

- îmbunătățirea continuă a activităţii metodico-didactice prin elaborarea de noi 

cursuri, manuale, metode noi de predare, aplicarea pe larg a tehnicii de calcul; 

- înzestrarea a două săli de studii, cu capacități reduse, cu tehnică multimedia în 

vederea asigurării accesului tuturor studenților la studii de calitate; 

- diversificarea ofertei educaţionale prin elaborarea şi lansarea de noi programe 

de formare profesională la ciclul 1 şi la ciclul 2 masterat precum: ştiinţe ale 

comunicării - la ciclul 1 Licență; 

- sporirea nivelului de cultură organizaţională, integritate academică, precum şi a 

disciplinei muncii; 

- crearea condiţiilor necesare pentru încurajarea activităţii de cercetare în rândul 

cadrelor didactice ale facultăţii; 

- participarea mai activă a cadrelor didactice la simpozioane şi manifestări 

ştiinţifice organizate la nivel de instituţie, facultate sau catedră;  

- atragerea şi implicarea mai activă a studenţilor în activitatea de cercetare în 

vederea pregătirii viitoarei generaţii de doctoranzi, cercetători şi cadre 

didactice; 

- promovarea unei imagini pozitive a facultăţii în cadrul ASEM - ului şi în 

exteriorul acesteia. 

 

II. Sistemul intern de asigurare a calităţii 
Începând cu anul 2008, facultatea de „Economie Generală şi Drept”, la fel ca și celelalte 

subdiviziuni ale ASEM - ului, este implicată în procesul de implementare a Sistemului de 

Management al Calităţii şi certificarea instituției conform standardului ISO 9000. În acest 

context, anual, facultatea trece prin procedura de audit intern  privind managementul calității în 

cadrul căruia sunt scoase în evidenţă neconformităţile.  

Pe parcursul anului de studii 2014-2015 neconformităţi majore nu au fost înregistrate. 

Reclamaţii din partea studenților și legate de procesul de studii nu au fost înregistrate. În același 

timp, pe parcursul anului de studii a fost primită o sesizare din partea profesoarei de limbă 

engleză – Bacimanova N. pentru lipsa prezenței de la ore a studenților grupei D-144. În cazul 
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dat, decanul a organizat o întâlnire cu studenții grupei respective  privind responsabilitățile și 

angajamentul lor față de procesul de studii. 

Principalele obiective ale calităţii din cadrul facultăţii „Economie Generală şi Drept” 

pentru anul 2014-2015 sunt: 

- Îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor educaţionale şi adecvarea 

acestora la exigenţele pieţei forţei de muncă pentru a menţine un nivel înalt de 

satisfacţie a clienţilor, angajaţilor şi tuturor părţilor interesate; 

o Evaluarea nivelului de satisfacţie a studenţilor; 

o Evaluarea nivelului de satisfacţie a angajatorilor; 

o Implicarea studenţilor în autoguvernarea instituţională; 

o Asigurarea calităţii procesului de învăţământ; 

o Îmbunătăţirea infrastructurii informaţionale a facultăţii; 

o Stabilirea obiectivelor educaţionale în baza solicitărilor beneficiarilor; 

o Îmbunătăţirea calităţii activităţii ştiinţifice. 

- Compatibilizarea şi alinierea activităţilor ASEM la practicile academice din 

ţările Uniunii Europene şi alte state cu nivel înalt de dezvoltare; 

o Îmbunătăţirea asigurării metodico – didactice a cursurilor incluse în planurile 

de învăţământ pentru studiile de licenţă, masterat, doctorat în conformitate cu 

cerinţele europene şi internaţionale; 

o Elaborarea şi promovarea de noi programe de învăţământ la ciclul 1 Licență şi 

ciclul 2 Masterat; 

o Promovarea educaţiei economice în sistemul educaţional din Republica 

Moldova  

- Dezvoltarea continuă a competenţelor profesionale ale personalului didactic şi 

de cercetare şi conştientizarea importanţei acestora în asigurarea calităţii 

serviciilor; 

o Implementarea strategiei de dezvoltare a personalului ASEM;  

o Evaluarea periodică a calităţii activităţii didactice a corpului profesoral; 

o Evaluarea managementului de către personalul facultății; 

- Îmbunătăţirea continuă a tuturor proceselor desfăşurate în ASEM, considerând 

prioritare principalele ei dimensiuni: învăţământ, cercetare ştiinţifică şi 

inserţie socială; 

o Stabilirea obiectivelor educaţionale în baza solicitărilor beneficiarilor; 

o Îmbunătăţirea infrastructurii informaţionale a facultăţii 
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o Diminuarea influenţei factorului uman şi asigurarea obiectivității în procesul 

evaluării cunoştinţelor; 

o Îmbunătățirea funcţionării SMC conform cerinţelor ISO 9001:2008 

 

III. Organizarea şi desfăşurarea procesului de studii 
Printre cele mai marcante evenimente legate de organizarea şi desfăşurarea procesului de 

studii din cadrul facultăţii „Economie Generală şi Drept” pe parcursul anului de învăţământ 

2014-2015 sunt determinate de: asigurarea calităţii procesului didactic prin implementarea unor 

forme noi, interactive de predare; utilizarea cât mai largă a tehnicii multimedia şi tehnologiilor 

informaţionale moderne; dezvoltarea și actualizarea informației pe pagina Web a facultăţii; 

trecerea la sistemul de două cicluri.  

În prezent sunt funcţionale 6 programe de masterat: Drept economic, Drept financiar-

fiscal (pentru jurişti şi nejurişti), Dreptul în afaceri (pentru jurişti şi nejurişti), Dreptul vamal 

(pentru jurişti şi nejurişti), Managementul resurselor umane și management în administrația 

publică.  

Tot mai frecvent este aplicată tehnica multimedia în procesul didactic, din partea cadrelor 

didactice. Noul regulament de completare a borderourilor au disciplinat studenţii şi profesorii 

într-o măsură mai mare decât în anul de învăţământ precedent, ceea ce a condus la o 

perfecţionare a procesului de lichidare a restanţelor, la o îmbunătăţire a situaţiei în ceea ce 

priveşte realizarea testelor, petrecerea lecţiilor practice etc.  

Totodată aplicarea Ordinului Rectorului ASEM privind exmatricularea studenţilor care au 

acumulat mai mult de o treime de lipse nemotivate, precum şi repetarea cu plată a disciplinelor la 

care studenţii au acumulat restanțe a contribuit şi la creşterea simţitoare nu numai a reuşitei dar şi 

a frecvenţei studenţilor la ore. 

Implementarea Regulamentului cu privire la condițiile de ocupare a locurilor cu finanțare 

bugetară în ASEM a condus la sporirea interesului studenților pentru studii de calitate și la o 

competiție mai mare între aceștia. 

În vederea realizării mai reușite a practicii de producție și a celei de licență din partea 

studenților specialității „Drept”, decanul facultății  a organizat o întâlnire cu studenții anului IV 

de studii, în luna februarie, în care le-au fost explicate cerințele față de ultimul act de studii 

prevăzute în planurile de învățământ.  

Activitatea metodico-didactică în cadrul facultății se realizează la un nivel satisfăcător. 

La începutul fiecărui an universitar de studii are loc actualizarea curriculum-urilor disciplinelor 

aferente catedrelor din cadrul facultății. Pe parcursul anului de studii 2014 – 2015, cadrele 

didactice din cadrul facultății au elaborat mai multe lucrări dintre care: 
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1. Ciugureanu-Mihailuță, C. Drept Internațional Public. Note de curs. Chișinău, Editura 

Papaprint. 334p. 

2. Ciugureanu-Mihailuță, C. Drept Internațional Public. Indicații metodice. Chișinău, 

Editura Papaprint. 104p. 

3. Bucos, T. Educația – factor determinant în valorificarea potențialului economic 

național. Chișinău. Editura ASEM. 160p. 

4. Vicol, L., Mancaș, M. Psihologia comunicării în afaceri. Note de curs. Chișinău. 

Editura ASEM. 270p. 

5. Cepraga, L., Bîrsan, S. „Tempta TE Ipsum!: Teste de gramatică. Teste de inteligență. 

Teste de cultivarea limbii. Limbaj de specialitate. Cruciverba. Chișinău. Editura ASEM. 118p. 

 

IV. Informaţie despre studenţi 
4.1. Contingentul de studenţi pe ani de studii, învăţământ cu frecvenţă la zi şi fără 
       frecvenţă 

În prezent, în cadrul facultăţii Economie Generală şi Drept la Ciclul 1 Licență îşi fac 

studiile 1184 studenţi, dintre care 755 studenți la învățământul cu frecvenţă la zi și 429 studenți 

la învățământul cu frecvenţă redusă. (tabelul 1). 

Tabelul 1 
Contingentul de studenţi 

Învăţământul cu frecvenţă la zi ciclul 1 
Specialitatea Anul de studii Total 

I II III IV 
Economie Generală 24 36 36 - 96 
Drept 169 149 122 114 554 
Administrare publică 17 24 22 - 63 
Managementul resurselor umane 13 15 - - 28 
Asistență socială 14 - - - 14 
Total  237 224 180 114 755 

Învăţământul cu frecvenţă redusă 
Specialitatea Anul de studii total 

I II III IV V 
Drept  86 99 60 55 56 356 
Economie Generală - 19 14 14  47 
Administrație publică 16     16 
Total: 112 118 74 69 56 429 

 
4.2. Reuşita studenţilor pe ani de studii, învăţământ cu frecvenţă la zi şi frecvenţă 
       redusă  

 
Reuşita studenţilor care își fac studiile la specialitățile din cadrul facultăţii „Economie 

Generală şi Drept” pentru anul de studii 2014-2015 este reflectată în tabelul 2. 
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Tabelul 2 

Reuşita studenţilor din cadrul facultăţii „Economie Generală şi Drept” în anul de studii 

2014 - 2015 
N
r. 

Specialitat
ea/ 

 domeniul 
de 

formare 
profesiona

lă  

Anul I Anul II Anul III Anul IV Anul V 

  Nr. 
de 

stude
nţi 

Reuşita 
academ
ică % 

Nr. 
de 

stude
nţi 

Reuşita 
academ
ică % 

Nr. 
de 

stude
nţi 

Reuşita 
academ
ică % 

Nr. 
de 

stude
nţi 

Reuşita 
academ
ică % 

Nr. 
de 

stude
nţi 

Reuşita 
academ
ică % 

Învăţământ cu frecvenţă la zi 
1 Drept  169 30,17 149 46,3 122 24,6 114 97.36 - - 
2 Economie 

Generală  
24 54,17 36 30,55 36 97,2 - - - - 

3 Administr
aţie 

publică 

17 82,35 24 41,67 22 100 - - - - 

4 Managem
entul 

resurselor 
umane 

13 84,62 15 80,0 - - -   - 

5 Asistență 
socială 

14 71,43         

Învăţământ cu frecvenţă redusă 
1 Drept 86 25,58 74 28.7 55 23,63 55 7  56 100 
2 Economie 

generală  
- - 19 57,89 14 - 14 100   

3 Administr
ație 

publică 

16 56,25 - - - - - - - - 

 
Rezultatele examenelor de licenţă  

În anul de studii 2014-2015 în cadrul facultăţii  „Economie Generală şi Drept” au 

activat 5 comisii pentru Examenele de Licenţă. 

Rezultatele examenelor de licenţă este prezentată în tabelul 3. 

Tabelul 3 

Rezultatele examenelor de licenţă 
Comisiile pe 
specialităţi 

Limba 
de 

studiere 

Forma 
de studii 

Total 
admişi 

Au susţinut 
teza de 
licenţă 

Au susţinut 
două 

examene 

Absenţi Nota 
medie 

Economie 
Generală 

Rom Zi/Fr 49 47 47 2 7,23 

Administrare 
publică 

Rom Zi 22 22 22 0 8,23 

Drept  Rom/Rus Zi/FR 166 162 162 4 8,5 
Total facultate 

 
 237 231 231 6 8,21 
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- Mobilitatea studenţilor 

În anul de studii 2014-2015 cazuri de mobilitate a studenţilor nu au fost înregistrate cu 

excepţia celor care pleacă pe perioada vacanței de vară în SUA conform programului „Work and 

Travel” – aproximativ 35 de studenţi. 

- Asigurarea cu cămin:  

În anul de studii 2014-2015, studenții facultății „Economie generală și Drept” au fost 

cazați în Căminul nr. 1 și Căminul nr. 4. În total au fost repartizate 159 de ordine de cazare în 

căminele respective.  

V. Informaţii privind personalul didactic 

În cadrul facultăţii „Economie generală și Drept” în anul de studii 2014-2015 au activat 

5 catedre: Teorie şi Politici economice, Management Social, Drept Privat, Drept Public, și 

Comunicare Economică şi Didactică.  Numărul total de profesori titulari la facultate: 88 dintre 

care cu titlu şi/sau grad ştiinţific: 50, dr. hab. – 7, dr. – 43. 

Asigurarea cu cadre didactice este reflectată în tabelul 4: 

Tabelul 4 

Cadrele didactice ale facultăţii 

Catedrele 
Dr. 
Hab. 

Dr. Prof. 
Univ. 

Conf. 
Univ. 

Lector 
superior 

Lector 
universitar 

Asistent 
universitar 

Teorie şi politici economice 
Bărbaţi 1 1 1 1 - 1 - 
Femei 3 10 2 11 - 4 - 
Total 4 11 3 12 - 5 - 

Management social 
Bărbaţi 1 3 1 3 - -  
Femei - 4 - 4 - 1  
Total 1 7 1 7 - 1  

Drept privat  
Bărbaţi  3  3 1 -  
Femei - 6 - 6 2 2  
Total  9  9 3 2  

Drept public 
Bărbaţi - 6 - 6 - 3 1 
Femei - 2 - 1 - 3 2 
Total  - 8 - 7 - 6 3 

Comunicare economică şi didactică 
Bărbaţi - - - - - - - 
Femei - 6 1 5 2 1  
Total - 6 1 5 2 1  
TOTAL PE 
FACULTATE 

5 41 5 40 5 15 3 
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VI. Informaţii privind implementarea programelor şi strategiilor 

naţionale 
Pe parcursul anului de studii 2014-2015 cadrele didactice din cadrul facultăţii nu au fost 

antrenate în procesul de implementare a programelor şi strategiilor naţionale.   

 

VII. Activitatea de cercetare-inovare 
Pe parcursul anului de studii 2013-2014 activitatea de cercetare-inovare din cadrul 

facultăţii a fost una diversificată. Majoritatea cadrelor didactice din cadrul facultății au participat 

la Simpozionul Științific „Competitivitatea și inovarea în economia cunoașterii” din 26 – 27 

aprilie 2014.  

De asemenea, menționăm participarea D-lui Vladlen Cojocaru la Simpozionul 

Internațional „Universul științelor”, desfășurat la Iași, România, în perioada  7-8 septembrie 

2014. În cadrul Simpozionului a fost prezentată comunicarea cu tema: „Exigențe ale 

compatibilității dreptului național cu dreptul Convenției Europene pentru protecția drepturilor 

omului și libertăților fundamentale”. 

În luna mai catedra „Comunicare Economică și Didactică” a organizat o masă rotundă cu 

tematica: „Comunicarea didactică universitară abordată prin prisma pragmatismului și 

corectitudinii”  

În luna mai, D-na Lina Negru, lector universitar la catedra „Drept Public” a susținut teza 

de doctor în cadrul Consiliului Științific Specializat.  

Cadrele didactice ale tuturor catedrelor au înregistrat mai multe succese în acest domeniu.  

În anul 2014 – 2015, unii profesori ai facultății au propagat știința prin intermediul mass 

media. Astfel prof. univ. dr. hab. Sergiu I. Chircă a participat la 3 emisiuni  de analiză economică 

și socialăla postul de radio „Vocea Basarabiei”, iar conf. univ. dr. Dorin Vaculovschi – la 20 de 

emisiuni de analiză economică și socială la mai multe posturi de televiziune și radio și anume: 

„Publika TV”, „Prime TV”, „Realitatea TV”, „Canal 2” și „Vocea Basarabiei”. 

O informaţie mai detaliată privind activitatea de cercetare-inovare din cadrul facultăţii  

este prezentată în rapoartele de dare de seamă ale catedrelor. 

 

VIII. Stagii de perfecționare profesională 
În anul de studii 2014 – 2015, un șir de cadre didactice din cadrul facultății au participat în 

diferite programe și stagii de perfecționare profesională, ca rezultat al cerințelor înaintate pentru 

a putea participa la concursul organizat pentru posturile vacante. 
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Astfel putem menționa participarea la un stagiu de perfecționare pe o durată de 30 de zile a 

D-nei Gutium Tatiana, lector la catedra „Teorie și Politici Economice” în cadrul ASE București, 

România. De asemenea, D-na Țăruș Victoria a fost la un stagiu de documentare pe o perioadă de 

o săptămână în cadrul Facultății de Economie, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, România. 

În afară de aceasta, unele cadre didactice care au participat la concurs pentru posturile 

vacante au urmat stagii de perfecționare în cadrul organizațiilor din Republica Moldova. În 

tabelul nr. 5 este prezentată lista cadrelor didactice car au participat la astfel de programe de 

instruire. 

Tabelul 5 

Stagii realizate la organizațiile din Republica Moldova a cadrelor didactice din cadrul 
facultății 

 
În afară de aceasta, două cadre didactice de la catedra „Drept privat” – Gâscă Veronica și 

Postolache Gheorghe - au urmat programul de formare profesională în domeniul psihopedagogiei 

Trei profesori  - Alic Bîrcă, Cauș Ion și Codreanu Alina - au urmat un program de 

perfecționare profesională, cu o durată de 40 de ore,  în domeniul metodelor inovative de 

predare-învățare în învățământul profesional, organizat de Departamentul Studii, Dezvoltare 

Curriculară și Management al Calității al ASEM. 

Trei cadre didactice din cadrul facultății – Baieșu Marina, Tighineanu Alexandra și 

Ciobanu Natalia – au participat la un program de instruire profesională privind sistemul Moodle, 

cu o durată de 40 de ore,  organizat de MACIP din cadrul ASEM.  

În afară de aceasta, 7 cadre didactice din cadrul facultății au urmat cursul de învățare a 

limbii engleze organizat de ASEM. 

Catedra  Teorie și Politici Economice 
 

Nr. Nume profesor Locul desfășurării 
stagiului  

Perioada Durata 
 

1.  Gutium Tatiana Acvilin-Grup SRL 23.03.2015-
19.04.2015 

4 săptămîni 

2.  Țăruș Victoria Sovirina-Audit SRL 23.03.2015-
06.04.2015 

3 săptămîni 

3.  Tuhari Ecaterina Sovirina-Audit SRL 23.03.2015-
06.04.2015 

3 săptămîni 

4.  Patrașcu Ion Armonimobil SRL 9.03.2015-
23.03.2015 

2 săptămîni 

Catedra Drept Privat 
5.  Ciobanu Natalia Grape-Alliance SRL 16.02.2015-

6.03.2015 
3 săptămîni 

6.  Tighineanu Alexandra Grape-Alliance SRL 16.02.2015-
6.03.2015 

3 săptămîni 
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IX. Activităţi extracurriculare cu studenţii/doctoranzii 
Pe parcursul anului de studii 2014-2015 catedrele facultăţii „Economie Generală şi 

Drept” au organizat mai multe activităţi extracurriculare cu studenţii. Printre acestea pot fi 

menţionate cercurile studențești organizate în cadrul tuturor catedrelor, diferite manifestări 

științifice cu participarea studenților facultății etc. În acest an, catedra „Drept Public a înființat 

Clinica Juridică, coordonată de Carolina Ciugureanu-Mihailuță, având drept scop antrenarea 

studenților în activitatea de cercetare. Astfel pe parcursul anului de studii au fost organizate 7 

ședințe la care au participat peste 50 de studenți de la anul I și II, specialitatea „Drept”. În tabelul 

6 sunt prezentate cercurile studențești care au activat în cadrul facultății.  

Tabelul 7 

Activitatea cercurilor studențești în cadrul facultății 
N.o. Denumirea cercului Catedra Conducător 

științific 
Numărul total 
de comunicări 
prezentate în 

cadrul 
ședințelor 

Numărul 
comunicărilor 
participante la 
Simpozionul 

Tinerilor 
Cercetători 

1. „Dezvoltarea economiei 
informaționale în contextul 
constituirii noii economii” 

Teorie și Politici 
Economice 

Conf. univ. dr. 
Natalia Coșelev 

12 12 

2. „Tendințele și problemele 
dezvoltării unităților 

economice în R Moldova” 

Teorie și Politici 
Economice 

Conf. univ. dr. 
Aliona Balan 

20 2 

3. „problemele de dezvoltare 
în ramurile economiei 

naționale” 

Teorie și Politici 
Economice 

Conf. univ. dr. 
E. Vaculovschi 

10 4 

4 „Activitatea firmelor 
monopoliste în R Moldova 

Teorie și Politici 
Economice 

Lect. univ. 
Tatiana Gutium 

6 2 

5 „Politicile comerțului 
exterior aplicate în R 

Moldova” 

Teorie și Politici 
Economice 

Lect. univ. 
Tatiana Gutium 

6 5 

6 „Politici economice de 
stabilizare în economia 

contemporană” 

Teorie și Politici 
Economice 

Lect. univ. 
Victoria Țăruș 

20 4 

7. „Probleme și perspective ale 
micului business în R 

Moldova” 

Teorie și Politici 
Economice 

Lect. univ. Ion 
Patrașcu 

4 2 

8 „Problemele psihologiei la 
etapa actuală” 

Management 
Social 

Lect. univ. 
Diana Ciobanu 

20 18 

9. „Drept penal” Drept Public Lect. univ. 
Djulieta Vasiloi 

24 17 

 

În afară de aceasta, pe parcursul anului 2014 – 2015, profesorii catedrei „Drept privat” au 

organizat mai multe manifestări științifice studențești. 

1. Masa rotundă  cu tema: „Încorporarea dreptului roman în sistemul dreptului 

privat în Republica Moldova”, desfășurată la 3 decembrie 2014, cu participarea studenților 

specialității „Drept” de la anii I, II și III. În total au fost prezentate 14 comunicări, iar studenții au 
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primit diplome de participare. Organizatorii acestei manifestații sunt: Bâcu Adelina, conf. univ. 

dr., Gâscă Veronica, conf. univ. dr. ți Ciobanu Natalia, lect. univ. 

2. Conferința științifică studențească anuală „Societatea Informațională și Drepturile 

Omului” organizată în două secțiuni. Conferința a avut loc la 10 decembrie 2014 și au participat 

26 studenți ai specialității „Drept”. La conferința dată a participat Mariana Onceanu Hadârcă, 

membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului. Organizatorul conferinței este Liliana 

Rotaru Maslo, conf. univ. dr., șef catedră „Drept Privat”. 

3. Masa rotundă cu tema „Proprietatea intelectuală în contextul integrării europene”, 

derulată la 3 aprilie 2015, cu participarea Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală. La 

această manifestare au participat 10 studenți de la anul 3 de studii, specialitatea „Drept” 

Organizatorii acestei manifestații sunt: Belei Olga, lect. univ. și Tighineanu Alexandra, lect. sup. 

univ. 

4. Conferința științifică studențească a tinerilor cercetători. În cadrul acestei conferințe, la 

facultatea „Economie Generală și Drept” au fost organizate 7 secțiuni la care au participat 175 

studenți.  

5. Victorina cu tema „Persoanele fizice și juridice – participanți la circuitul civil”, 

desfășurată la 27 aprilie 2015. În cadrul victorinei au participat 3 echipe: Oamenii legii – D -141, 

„Armata D” – D - 144 și „Avram și partenerii” – D - 142, D -143, și D -145. Organizatorul 

acestei victorine este Buga Oxana, lect. univ. la catedra Drept Privat. 

6. Organizarea unui ciclu de întâlniri cu genericul: „SĂ NE CUNOAȘTEM 

PERSONALITĂȚILE”. În anul 2014 – 2015 au avut loc 2 întâlniri de acest gen la care au 

participat: 

1. Vasile Șoimaru, conf. univ. Prim vice Rector al ASEM, Deputat în Parlamentul 

Republicii Moldova. 

2. Sergiu I. Chircă. prof. univ. dr. hab., membru de Onoare al Academiei Române, 

Deputat în Parlamentul Republicii Moldova. 

La fiecare din întâlnirile organizate au participat peste 60 de studenți ai facultății 

„Economie Generală și Drept”, de la toți anii de studii și de la toate specialitățile. 

 

X. Concluzii şi propuneri 
1. Asigurarea  unui act educaţional competitiv atât la specialităţile tradiţionale din cadrul 

facultăţii, cât şi pentru cele mai nou introduse în oferta educaţională a acesteia prin: 

- asigurarea unei flexibilităţi a programelor  de studii şi remodelarea acestora în 

scopul deplinei compatibilizării cu standardele naţionale şi ofertele educaţionale 

europene;  
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- centrarea curriculumului universitar pe competenţe,necesare pentru formarea 

specialistului societăţii bazate pe cunoaştere şi al exigenţelor pieţei muncii; 

- orientarea curriculum-ului universitar într-o viziune interdisciplinară şi trans-

disciplinară, în special prin programele de masterat; 

2. Actualizarea continuă a curriculum-urilor disciplinelor aferente catedrelor din cadrul 

facultăţii; 

3. Reflectarea rezultatelor cercetărilor cadrelor didactice în activitatea didactică; 

4. Perfecţionarea metodelor de predare şi de transmitere a informaţiilor punând accent pe 

calitatea pregătirii şi nu pe cantitatea de informaţii;  

5. Extinderea materialelor didactice pe suport electronic prin amplasarea acestora pe pagina 

web a facultăţii şi/sau a catedrelor; 

6. Perfecționarea procesului de lichidare a restanţelor atât la secţia cu frecvenţă la zi, cât şi 

la secţia cu frecvenţă redusă prin organizarea oficială a unei sesiuni suplimentare şi 

eliberarea borderourilor de lichidare a restanţelor exclusiv profesorilor. Respectarea cât 

mai strictă a prevederilor noului regulament privind procesul de lichidare a restanţelor de 

către studenţi şi completare a borderourilor de către profesori; 

7. Identificarea unor modalităţi de optimizare a procesului de formare a grupelor de studenţi 

la disciplinele opţionale şi facultative. 

8. Dezvoltarea paginii WEB. Conlucrarea cât mai eficientă a şefilor de catedră şi a 

personalului de deservire a paginii WEB ASEM. Utilizarea cât mai activă a paginii WEB 

a facultăţii în scopul implementării studiilor la distanţă, precum şi eficientizării studiilor 

cu frecvenţă la zi şi frecvenţă redusă. 

9. Implicarea mai activă a cadrelor didactice în procesul de elaborare a lucrărilor metodice 

(note de curs, cursuri universitare, manuale, teste etc.) pentru disciplinele predate.   

10. Elaborarea materialului metodologic, sub formă de îndrumar, din partea catedrelor de 

profil, pentru elaborarea tezelor de licență la specialitățile din cadrul facultății.  

11. Participarea mai activă a cadrelor didactice la simpozioane şi manifestări ştiinţifice 

organizate la nivel de instituţie, facultate sau catedră; 

12. Atragerea şi implicarea mai activă a studenţilor în activitatea de cercetare în vederea 

pregătirii viitoarei generaţii de doctoranzi, cercetători şi cadre didactice; 

13. Încheierea unor parteneriate cu facultăţi şi instituţii din ţară şi străinătate care să conducă 

la creşterea nivelului de cercetare la nivelul facultăţii; 

14. Susţinerea publicării şi valorificării rezultatelor cercetării ştiințifice desfășurate în cadrul 

facultății în vederea creşterii vizibilității pe plan național şi internațional. 
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15. Continuarea mai activă a procesului de încheiere a acordurilor de colaborare cu 

instituţiile de stat şi cu agenţii economici în vederea asigurării procesului de desfășurare a 

practicii de producţie şi a celei de licenţă, precum şi a organizării studiilor prin doctorat 

pentru cadrele didactice tinere de la catedrele de Drept Public şi Drept privat. Iniţierea 

unei colaborări mai intense cu Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru promovarea la 

locuri bugetare a tinerilor profesori de la specialitatea Drept. 

16. Încurajarea cadrelor didactice de la catedrele „Drept privat” și „Drept public” pentru 

direcționarea eforturilor în vederea obținerii dreptului de conducător la teze de doctorat, 

cu scopul de a spori ponderea membrilor din ASEM în viitoarea Școală Doctorală ce 

urmează a fi creată prin Consorțiu cu Universitatea de Studii și Politici Europene din 

Moldova. 

17. Stimularea participării la cursuri de perfecţionare a cadrelor didactice în cadrul ASEM - 

ului şi în alte centre universitare din ţară şi străinătate, precum și la diferite stagii de 

perfecționare profesională în organizațiile din Republica Moldova și din străinătate;  

18. Canalizarea eforturilor pe procesul de implicare a specialiştilor cu renume din domeniu în 

activităţi didactice pentru ridicarea prestigiului programelor de masterat de care sunt 

responsabile catedrele din cadrul facultății. 

19. Extinderea procesului de învățare a limbii engleze, cu participarea cadrelor didactice din 

cadrul facultății, dar și a necesității de organizare a unui curs pentru însușirea limbii 

franceze. 

 

Decanul facultăţii „Economie Generală şi Drept” 
Conf. univ. dr.         Alic Bîrcă 
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