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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 economice; 

Management social; 

Comunicare economică şi didactică; 

Drept public; 

Drept privat. 

În anul universitar 2015-2016 facultatea a fost preocupată de formarea profesională a 

specialiştilor la următoarele domenii de formare profesională:: 

Ciclul 1 Licență:  

Economie generală; 

Administraţie publică; 

Managementul resurselor umane; 

Drept; 

Asistență socială. 

Ciclul 2 Masterat: 

În anul de studii 2015 – 2016, catedrele de profil din cadrul facultății au fost responsabile 

de instruirea 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 2015-2016, 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 multimedia; 

- 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. 

- antrenarea mai activă a studenților facultății de la toți anii de studii în diverse activități 

extracurriculare. 

- sporirea nivelului de angajabilitate al absolvenților facultății pe piața muncii prin 

asigurarea unor competențe profesionale adecvate condițiilor actuale; 

-  creșterea numărului absolvenților specialităților din cadrul facultății care urmează 

studiile la ciclul II Masterat.  

 

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.  
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Pe parcursul anului de studii 2015-2016 neconformităţi majore nu au fost înregistrate. 

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

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

pentru anul de studii 2015-2016 au fost: 

- 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 angajaților; 

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 

o Diminuarea influenţei factorului uman şi asigurarea obiectivității în procesul 

evaluării cunoştinţelor; 

o Îmbunătățirea funcţionării SMC conform cerinţelor ISO 9001:2008 
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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 

2015-2016 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. 

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

fiscal (pentru jurişti şi nejurişti), Dreptul în afaceri (pentru jurişti şi nejurişti), Managementul și 

dezvoltarea 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 2015 – 2016, cadrele 

didactice din cadrul facultății au elaborat mai multe lucrări dintre care: 

Monografii 

1. BÎRCĂ Alic. Redimensionarea managementului resurselor umane în contextul aderării 

Republicii Moldova la Uniunea Europeană.  Chișinău. Editura ASEM. 2015. 334p. 

2. JOROVLEA Elvira, Rolul comportamentului organizațional în activitatea instituţiilor din 

Republica Moldova, Chișinău, ASEM, 2016. 
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3. BELOSTECINIC Grigore; FEURAȘ Eugenia. Edificarea economiei cunoașterii prin 

educație.  noiembrie  2015.  

4. SOROCEAN, Olga; FILIP, Nolea; COŞELEVA Natalia. ș.a. Стратификация и 

средний класс в восточно-европейском пограничье // (коллективная монография) / 

Вильнюс: ЕГУ,  2015. ISSN: 978-9955-773-84-9. 

5. MARIŢ A., MUREŞAN M.I., Aspecte tehnico-normative şi practice privind formarea 

motivului şi scopului în cadrul etapelor activităţii infracţionale: studiu monografic.- 

Chişinău: USEM, 2015, (Tipogr. Adrilang). – 244 p; ISBN 978-9975-3041-0-8. 

6. MARIŢ A., MACOVEI C., Liberarea condiţionată de pedeapsă penală înainte de termen: 

studiu monografic. Chişinău: USEM, 2015, (Tipogr. Adrilang). – 248 p; ISBN 978-9975-

3041-1-5. 

7. COJOCARU VL., ARAMĂ E., Compatibilitatea dreptului naţional cu dreptul convenţiei 

europene pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale: studiu 

monografic, Chişinău: ASEM, 2015 (Edit. ASEM). -182 p; ISBN 978-9975-75-729-4. 

Manuale 

1. BORCOMAN R., MANCAŞ M. Arta comunicării și etica profesională, Chişinău,  

ASEM, 2016, 575 p. 

2. ECONOMIA UNITĂȚILOR ECONOMICE (manual colectiv) /Coordonator: Aurelia 

Tomșa/ Chișinău: ”Tipografia Centrală”. 388 pag. 2016. ISBN 978-9975-75-809-3 

Cursuri universitare 
1. VICOL, L., MANCAŞ, M. Psihologia comunicării manageriale, Chişinău, ASEM, 2015, 

269 p., 

2. MANCAȘ, M., VICOL, L. Tehnici de negociere în afaceri. Chişinău, ASEM, 2015, 

384p. 

3. MARIŢ A., Calificarea infracţiunii: (Aspecte teoretico-normative şi practice ale 

calificării infracţiunilor): Suport de curs. – Chişinău: Centrul Editorial „Universitatea de 

Studii Europene din Moldova”, 2015, (Tipogr. Adrilang). – 421 p;  ISBN 978-9975-

3041-5-3. 

 

IV. Informaţie despre studenţi 
În prezent, în cadrul facultăţii Economie Generală şi Drept la Ciclul 1 Licență îşi fac 

studiile 1184 studenţi, dintre care 758 studenți la învățământul cu frecvenţă la zi și 470 studenți 

la învățământul cu frecvenţă redusă. (tabelul 1). 
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Tabelul 1 

Contingentul de studenţi 
Învăţământul cu frecvenţă la zi, ciclul 1 

Specialitatea Anul de studii Total 
I II III IV 

Economie Generală 29 19 36 - 84 
Drept 146 146 142 115 549 
Administrare publică 27 18 24 - 69 
Managementul resurselor umane 18 12 14 - 44 
Asistență socială - 12 - - 12 
Total  220 207 216 115 758 

Învăţământul cu frecvenţă redusă 
Specialitatea Anul de studii total 

I II III IV V 
Drept  91 91 95 66 59 404 
Economie Generală - - 15 22  37 
Administrație publică 15 14    29 
Total: 106 105 110 88 59 470 

 
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 2015-2016 este reflectată în tabelul 2. Aceasta diferă de 

la o specialitate la alta, în funcție de anul de studii și după forma de studii. Astfel, putem constata 

că doar studenții de la specialitatea „Managementul resurselor umane”, anul II de studii au 

susținut integral atât sesiunea de vară, cât și anul universitar 2015-2016.   

 

Tabelul 2 

Reuşita studenţilor din cadrul facultăţii „Economie Generală şi Drept” în anul de studii 
2014 - 2015 

N
r. 

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  146 27,4 146 29,4 142 29,6 115 98,26 - - 
2 Economie 

Generală  
29 65,5 36 30,55 36 91,7 - - - - 

3 Administr
aţie 

publică 

27 70,3 18 83,3 22 100 - - - - 

4 Managem
entul 

resurselor 
umane 

18 50,0 12 100 13 100 -   - 

5 Asistență 
socială 

  12 91,7       

Învăţământ cu frecvenţă redusă 
1 Drept 91 20,9 91 24,2 95 16,8 68 -  59 100 
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2 Economie 
generală  

- -   22 - 15 93,3   

3 Administr
ație 

publică 

14 71,4 15 - - - - - - - 

 
Rezultatele examenelor de licenţă  

În anul de studii 2015-2016 în cadrul facultăţii  „Economie Generală şi Drept” au activat 6 

comisii pentru Examenele de Licenţă. Dintre acestea, 3 comisii au activat pentru specialitatea 

„Drept” și câte o comisie pentru celelalte specialități din cadrul facultății. Rezultatele în ceea ce 

privește reușita studenților la examenul de licență diferă de la o specialitate la alta. Rezultatele 

examenelor de licenţă sunt prezentate 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 

Absenţi Nota 
medie 

Economie 
Generală 

Rom Zi/Fr 51 47 4 8,27 

Administrație 
publică 

Rom Zi 24 22 2 8,59 

Managementul 
resurselor 

umane 

Rom Zi 13 13 0 9,46 

Drept  Rom/Rus Zi/FR 174 172 2 8,9 
 
 

Mobilitatea studenţilor 

În anul de studii 2015-2016 a fost înregistrat un singur caz de mobilitate academică. Este 

vorba de studentul grupei MRU-141, Frimu Grigore care, pe durata semestrului IV de studii s-a 

aflat în mobilitate academică la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, România. 

Aproximativ 35 de studenţi din cadrul facultății au plecat pe perioada vacanței de vară  în SUA 

conform programului „Work and Travel” . 

 
Asigurarea cu cămin 

În anul de studii 2015-2016, studenții facultății „Economie generală și Drept” au fost 

cazați în Căminul nr. 1, Căminul nr. 3 și Căminul nr. 4. În total au fost repartizate 165 de ordine 

de cazare în căminele respective.  
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V. Informaţii privind personalul didactic 

 
În cadrul facultăţii „Economie generală și Drept” în anul de studii 2015-2016 și-au 

desfășurat activitatea 5 catedre: „Teorie şi Politici economice”, „Management Social”, „Drept 

Privat”, „Drept Public” și „Comunicare Economică şi Didactică”. Din acestea, 3 catedre sunt 

considerate de profil, fiind responsabile de formarea profesională a tinerilor specialiști la ciclul I 

Licență. În cadrul facultății „Economie generală și Drept”, în anul de studii 2015-2016, și-au 

desfășurat activitatea 71 de persoane, dintre care 4 doctori habilitați în științe economice și 42 de 

doctori în științe. În cadrul facultății există 3 doctori habilitați care dețin și titlu de profesor 

universitar, iar 42 persoane – titlul de conferențiar universitar. În tabelul nr. 4 este prezentată 

structura personalului științifico-didactic la nivelul facultății și pe fiecare catedră în mod separat, 

în funcție de gen. 

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 - 
Femei 3 11 2 12 - 6 - 
Total 3 12 2 13 - 7 - 

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

Drept privat  
Bărbaţi  3  3 - 5  
Femei - 5 - 5 - 3 1 
Total  8  9 - 8 1 

Drept public 
Bărbaţi - 5 - 5 - 3 1 
Femei - 3 - 2 - 3 2 
Total  - 8 - 7 - 6 3 

Comunicare economică şi didactică 
Bărbaţi - - - - - - - 
Femei - 7 1 6 - 1  
Total - 7 1 6 - 1  
TOTAL PE 
FACULTATE 

4 42 4 42 - 23 4 

 

VI. Informaţii privind implementarea programelor şi strategiilor naţionale 
Pe parcursul anului de studii 2015-2016 un singur cadru didactic din cadrul facultăţii a 

fost implicat în procesul de implementare a programelor şi strategiilor naţionale. Este vorba de  

conf. univ. dr. Dorin Vaculovschi, șef catedră „Management social”, care a participat la 

elaborarea următoarelor strategii naţionale: 

• Strategia națională cu privire la diaspora pentru anii 2016-2025 ”Diaspora-2025” 
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• Strategia de ocupare a forței de muncă 2016-20120. 

De asemenea, Sergiu Ceauş, lector universitar la catedra Drept privat a participat în mai 

multe proiecte:: 

- Proiectul „Reforma administraţiei publice in Republica Moldova, Ucraina, Georgia” sub 

egida NISPAsee@PNUD perioada 2015-2016; 

- Proiectul HORIZONT2020, SMARTCYTES perioada 2016 -2020; 

- Proiectul HORIZONT2020, „Capacity building in the field of Youth” perioada 2016-

2018; 

- Convenant of  MAYORS, proiect REEPBE - Ungheni, perioada 2015-2018; 

- Proiect „Strengthening active democratic participation of women in ATU Gagauzia 

throogh a mentorship program”, Canada Fund for Local Initiatives, perioada 2016-2018. 

Trebuie menţionat faptul că unii membri ai catedrei „Drept public” s-au implicat în 

activităţi de expertizare a unor proiecte de acte legislative şi normative, prin care s-a adus 

contribuţia de perfecţionarea unor acte legislative şi normative din Republica Moldova. Membrii 

catedrei Drept Public (responsabil fiind Armeanic Alexandru, dr. în drept, conf. univ.), au 

realizat un aviz la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 

de intrare 737 din 30.07.2015), în baza scrisorii Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova, 

nr. 03/8273 din 24.07.2015 (cu privire la proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor 

acte legislative) – executant fiind Armeanic Alexandru.  

De asemenea, şeful catedrei Drept Public (executant fiind Alexandru Armeanic, dr. în 

drept, conf. univ.), au realizat un aviz la proiectul de Lege pentru modificarea Constituţiei 

Republicii Moldova, elaborat în vederea executării acţiunilor 1.1.6.(6) şi 1.1.9.(3) din Planul de 

acţiuni pentru implementarea Strategiei de reforma sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016, 

(nr. 02/1524 din 30.09.2015), în baza scrisorii Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova, nr. 

02/1524 din 30.09.2015. 

Concomitent Armeanic Alexandru a participat la elaborarea proiectului de lege, în cadrul 

grupului de lucru condus de D-na Prof.univ., dr.hab. Cobzari Ludmila, privind  avizarea 

proiectului de lege pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a pieţii financiare nebancare pe 

anii 2016-2020 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a pieţii 

financiare nebancare pe anii 2016-2020. 

În afară de aceasta prin scrisoarea Comisiei Naţionale a Pieţii Financiare nr. 02-5083 din 

27.10.2015, Dl Armeanic Alexandru a fost inclus în grupul de lucru condus de D-na Prof.univ., 

dr.hab. Cobzari Ludmila, privind avizarea proiectului Hotărîrii C.N.P.F.”Cu privire la aprobarea 

Codului de Guvernare Corporativă” (nr. intrare 946/29.10.2015). 
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Suplimentar, şeful catedrei Drept Public (executant fiind Alexandru Armeanic, dr. în drept, 

conf. univ.), au realizat un aviz, în baza scrisorii Ministerului Justiţiei nr. 03/393 din 

18.01.2016, la proiectul de Lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative în 

vederea excluderii obligaţiei deţinerii ştampilei de către agenţii economici, în contextul realizării 

Planului de acţiuni pentru anii 2013-2015 pentru implementarea Strategiei reformei cadrului de 

reglementare a activităţii de întreprinzător pentru anii 2013-2020 (nr. intrare 29/20.01.2016). 

TOMŞA  Aurelia, dr., conf. univ. a realizat un Aviz la Hotărârea Guvernului Republicii 

Moldova „Cu privire la instituirea Consiliului Naţional de Coordonare pentru Dezvoltare 

Durabilă”, la solicitarea Cancelariei de Stat a Republicii Moldova. Mai 2016 

 
VI. Activitatea de cercetare-inovare 

Pe parcursul anului de studii 2015-2016 activitatea de cercetare-inovare din cadrul 

facultăţii a fost una diversificată.  

■ Programe / proiecte instituționale de cercetare  

1) FEURAȘ Eugenia, dr. hab., prof.univ. – membru al echipei de realizare a Proiectului 

instituţional: "Monitorizarea competitivității economice a R. Moldova in context regional si 

mondial si direcții de ameliorare si dezvoltare din perspectiva implementării Acordului de 

asociere cu UE". Etapa: Examinarea noilor abordări teoretice și a bunelor practici 

europene de creștere a competitivității economice. Termeni de realizare: ianuarie-decembrie 

2016. Conducătorul proiectului : academician, dr. hab., prof.univ. Grigore Belostecinic.  

Multe cercetări au fost realizate prin concursul unor astfel de organizaţii internaţionale ca 

Banca mondială, PNUD, OIM, IOM etc. În această perioadă de timp, personalul științifico-

didactic al facultății a participat la realizarea următoarelor proiecte de cercetare ştiinţifică: 

• Project UNDP “Mainstriming of Migration into Development”, VACULOVSCHI, 

Dorin - expert naţional; 

• Project UN WOMEN „Promoting and protecting women migrantsţ rights” - 

VACULOVSCHI, Dorin. expert naţional; 

• Proiect CAJPD „Oportunităţi mai bune de angajare pentru persoanele cu disabilităţi din 

Moldova”, Dorin VACULOVSCHI - expert naţional; 

• Project UNDP „Support the evaluation of National Employment Strategy and design 

new strategic framework in this area, Dorin VACULOVSCHI - expert naţional; 

• Proiect PNUD, IDIS-„Viitorul" "Sensibilizarea opiniei publice privind echilibrul de gen 

in spațiul politic si de afaceri" VACULOVSCHI, Dorin expert naţional; 
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• Project UNDP şi IDIS-"Viitorul" "Design, organize and deliver a series training 

sessions for newly elected concillors at local and distrcit level from 10 target district" - 

Dorin VACULOVSCHI, expert naţional 

• Proiect UN WOMEN Introducing GRB course in the Academy of Economic Studies of 

Moldova, Dorin VACULOVSCHI - expert naţional 

• Proiect IOM Supporting the development and piloting of a Migration & Development 

student course, focusing on the Economic Development Component, Dorin 

VACULOVSCHI - National Consultant. 
 
■ Volumul activităţilor de cercetare  

Pe parcursul anului de studii 2015-2016 în cadrul facultății au fost organizate cercetări în 

cadrul a 5 teme de iniţiativă: 

1) CEREREA AGREGATĂ – FACTOR DETERMINANT AL DEZVOLTĂRII ECONOMIEI 

REPUBLICII MOLDOVA. Etapa II : Factorii de influenţă şi instrumente economice de 

stimulare a cererii de consum în economia Republicii Moldova. (Termen de executare: 

ianuarie – decembrie 2016). Realizatorii temei: dr.,conf.univ. A. Tomşa şi lect. univ. V. 

Ţăruş 

2) INVESTIŢIILE ŞI INOVAŢIILE – FACTORI STRATEGICI ÎN ASIGURAREA 

CREŞTERII ECONOMICE Etapa I : Factorii de trecere a sistemului economic al ţării la un 

nivel mai calitativ de dezvoltare  Realizatorii temei: dr. hab., conf.univ. T.PÎŞCHINA şi drd. 

R.FORTUNA. de asemenea, şi alte cadre didactice din cadrul catedrei sunt  implicaţi în 

realizarea temelor individuale de cercetare.  

3) ROLUL ȘI LOCUL RELAȚIILOR GENDER ÎN NOUA ORDINE ECONOMICĂ.  Etapa 

II: Aspecte gender ale ocrotirii sănătății.  (Termen de executare  2.01.2015 – 31.12. 2015). 

Realizatorii temei: dr. hab. prof.univ. N Șișcan şi dr., conf.univ. E.Cara  

4) FACTORI STIMULATORI ȘI BARIERE ÎN DEZVOLTAREA ANTREPRENORIALĂ ÎN 

REPUBLICA MOLDOVA”. Etapa II : Impactul mediului instituțional asupra activității 

antreprenoriale  (Termen de executare: ianuarie  – decembrie 2016). Realizatorii temei: dr., 

conf.univ. Barbăneagră O. şi dr., conf.univ. Bucos T. 

5) ACHIZIŢIILE PUBLICE ÎN LUMINA REGLEMENTĂRILOR ACQUISULUI 

COMUNITAR. ETAPA I Cercetarea aspectelor teoretice în concordanţă cu aspectele 

practice; ETRAPA II. Analiza comparativă a aspectelor teoretice prin prisma prevederilor 

Directivelor europene. Realizatorii temei: dr., conf.univ. Armeanic Alexandru. şi lector. univ. 

Codreanu A. 
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6) DIMENSIUNILE COMUNICĂRII ÎN CONTEXTUL INTEGRĂRII EUROPENE A 

REPUBLICII MOLDOVA. Realizatorii temei: Membrii titulari ai catedrei. 

Majoritatea cadrelor didactice din cadrul facultății au participat la Simpozionul Științific 

„Competitivitatea și inovarea în economia cunoașterii” din 24 – 25 septembrie 2015, precum și 

la cele organizate de: Universitatea „Alecu Russo” din Bălți și Institutul Național de Cercetări 

Economice al AȘM.   În afară de aceasta, cadrele didactice au participat și la alte manifestări și 

evenimente științifice organizate peste hotare.  

Tabelul 5.  
Participarea la congrese, simpozioane, seminare științifice, mese rotunde a cadrelor 

didactice 
 Tema evenimentului  Instituția organizatore, orașul, țara,  

data desfășurării  
Autorul comunicării 

1  Simpozionul Internațional despre Experimentul 
Pitești 

ȘOIMARU, Vasile 

2 Improving labor migration 
management in Russia and 
central Asia region: 
RMP/MIRPAL 

Program Final Conference, Алма-Аты, 29 
iunie 2015. 

VACULOVSCHI, Dorin 

3 ECO-TREND 2015 Comunicat în Secţiunea VI „Transformation 
management. Simpozionul Internaţional 
„Performance, Competitiveness, Creativity” din 
27-28 noiembrie 2015. 

BÎRCĂ , Alic 

4 Atelierul de lucru: Adaptarea 
obiectivelor de dezvoltare 
durabilă la contextul 
Republicii Moldova. 

Guvernul Republicii Moldova, 2 noiembrie 
2015 

Vaculovschi D. 

5. Atelier de lucru 
„Angajabilitate şi carieră: 
indicatori de calitate a 
sistemului de învăţământ 
universitar”  

ASEM, catedra „Teorie şi Politici Economice” 
9 iunie 2016 

18 membri ai catedrei 
”Teorie și Politici 
economice”,  
14 persoane invitate din 
cadrul ASEM, 
7 persoane invitate din 
afara instituției 

6. Ediţia a 18-a a Conferinţei 
Internaţionale „Romanian 
rural Tourism in the context of 
sustainable development. 
Present and Prospects”  

România, Vatra Dornei,  
26-28 mai 2016 

Filip N.  

7. International roundtable 
discussion 25 years of 
development in the post-soviet 
space: civil society and 
participatory democracy 
 

The project is supported by cei (central 
european initiative) cooperation fund and 
department of education, youth and sport 
Chişinău  
26-27 mai 2016 

Pîşchina T. 

8. Conferinţa Ştiinţifică 
Internaţională 
„Abordări clasice şi inovatoare 
în gândirea economică 
contemporană” (ediţia II) 

ASEM, catedra „Gândire economică, 
Demografie, Geoeconomie” în parteneriat cu 
Austrian Economics Center 
27 mai 2016 

Tomşa A., Feuraş E., Filip 
N., Sorocean O., Coşeleva 
N.,  
Ignatiuc D., Balan A., 
Barbăneagră O., Gutium 
T., Patraşcu D.  

9. Masă rotundă  
„Comunicarea în contextul 
noilor educaţii” 

ASEM, catedra „Comunicare economică şi 
didactică” 
24 mai 2016 

Tomşa A.,  
Barbăneagră O.  

10. Conferinţa internaţională  
„Performanțe într-o economie 

Institutul Internațional de Management „IMI-
NOVA”, 13-14 mai 2016 

Balan A. 
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competitivă” 
11. Masă rotundă  

„Provocările predării și 
învățării în secolul XXI” 

Institutul Internațional de Management „IMI-
NOVA”, 13-14 mai 2016 

Balan A. 

12. Colocviul științifico-practic 
regional din Europa Sud-Est 
privind bunele practici de 
promovare a bugetării 
sensibile la gen în Curricula 
academică 

ASEM, Chișinău 
14-15 aprilie 2016 

Coşeleva N. 

13. Prezentarea on-line a 
sistemului informaţional 
"Passport" al Companiei 
Euromonitor Internaţional 

BŞ ASEM,  
7 aprilie 2016 

Barbăneagră O., 
Patrașcu D. 

14. Conferinţa Ştiinţifică 
Internaţională „Paradigma 
contabilităţii şi auditului: 
realităţi nationale, tendinţe 
regionale şi internaţionale”  

ASEM, ACCA, KPMG Moldova şi ACAP 
1 aprilie 2016 

Bejan Gh. 

15. Masă rotundă  
„Relevanţa contabilităţii în 
dezvoltarea unei afaceri cu 
succes” 

ASEM 
 aprilie 2016 

Barbăneagră O. 

16. Seminar științifico-practic 
„Trade competitiveness. The 
performance of free economic 
zones in Moldova”  

organizat de World Bank Group în cadrul 
ASEM 
1 martie 2016 

Coşeleva N. 

17. Forumul Anual International 
(ediţia 2): "Promovarea 
Triunghiului Cunoasterii în 
Moldova"  

ASEM, CSIE 
11-12 februarie, 2016 

Bejan Gh., Pîşchina T., 
Barbăneagră O., Coşeleva 
N., Patrașcu D. 

18. Masa rotundă „EITC-CTC. Its 
Impacts on Income 
Redistribution in Korea” 

ULIM (Facultatea Ştiinţe Economice) şi 
Institutul de Finanţe Publice din Coreea 
20 ianuarie 2016  

Filip N. 

19. Al XIII-lea Congres 
Absolventilor ”U.S.Alumni 
pentru Consolidarea sociala”   
 

ADC/CDA- Cetateni Dezvolta Activ Moldova 
Chișinău 
5 decembrie, 2015 

Pîşchina T. 

20. Conferinţa ştiinţifică 
internaţională "Potenţialul de 
finanţare al pieţei financiare 
nebancare din Republica 
Moldova şi perspectivele 
dezvoltării acesteia" 

ASEM,  catedra „Finanţe” 
27-28 noiembrie 2015 

Tomşa A., Pîşchina T., 
Stratan S. 

21. International Symposium 
water act symposium. 
Reaching consensus through 
awareness 
 

France Fulbright Alumni and US Government 
exchange alumni, under the High Patronage of 
US Government  
Paris (France) 
November 2015 

Pîşchina Tatiana 

22. Conferinţa Ştiinţifică 
Internaţională 
„Competitivitatea şi inovarea 
în economia cunoaşterii”  

ASEM  
25-26 septembrie 2015  

Sorocean O., Filip N., 
Cara E., Pîşchina T.,  
Barbăneagră O., Balan A. 

23. Al XVII-lea Congres 
Internaţional în Dreptul 
European şi Constituţional 
Comparat 

16-17 octombrie 2015. Regensburg, 
Germania 

Zaporojan V Raport : 
„Repères concernant les 
rapports entre la 
juridiction 
constitutionnelle et de 
droit commun en 
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Moldova.” 

 
24. Simpozionul Internaţional 

«Știinţa şi inovarea în 
perioada globalizării», 
aniversării a 70 ani de la 
fondarea Instituţiilor de 
Cercetare a AŞM 

 Chişinău, 12 – 14 mаi 2016 

 

Zaporojan Veaceslav, 
conf.univ. 

25.  Masa rotundă 
„Constituționalitatea 
amendamentelor 
constituționale 

Chişinău, Curtea Constituţională,  20 mai 
2016 

Zaporojan Veaceslav, 
conf.univ. 

26. Masa rotundă – prezentarea 
Studiului privind 
„Consolidarea rolului Curţii 
Constituţionale a Republicii 
Moldova 

Chişinău, 17 iulie 2015 

 

Zaporojan Veaceslav, 
conf.univ. 

 

În anul universitar 2015 – 2016, în cadrul facultății au fost organizate mai multe 

evenimente și manifestări științifice cu participarea cadrelor didactice (tabelul 6). 

Tabelul 6.  
Evenimente și manifestări științifice organizate în cadrul facultății „Economie 

generală și Drept” 
Nr. Tema evenimentului   Perioada 

desfăşurării  
Organizatori  

1. 
 
 

Atelierul de lucru: „Angajabilitate şi carieră: 
indicatori de calitate a sistemului de învăţământ 
universitar” , eveniment organizat cu ocazia 
aniversării de 25 ani de la fondarea ASEM 

9 iunie 2016 Tomşa A., dr.,conf.univ. 
Feuraş E., 
dr.hab.,conf.univ. 
Bucos T., dr.,conf.univ. 

2. Lecţie deschisă pentru profesorii de economie, 
organizată în cadrul Olimpiadei Republicane la 
Economie: „Evaluarea indicatorilor 
macroeconomici” 

23 mai 2016 Filip N., dr.,conf.univ. 

3. Masă rotundă „Dimensiunea psihosocială a 
activităţii economice din Republica Moldova în 
condiţiile contemporane”, ASEM 

20 noiembrie 
2015 

Catedra „Management 
social” 

4. Masă rotundă „Dimensiunile comunicării în 
contextul integrării europene a Republicii 
Moldova” 

24 mai 2016 Catedra „Comunicare 
economică și didactică” 

 

Pe parcursul anului universitar 2015-2016 în cadrul facultății au fost susținute trei teze de 

doctor în științe 

 Jorovlea Elvira: Tema: Rolul comportamentului organizațional în activitatea instituţiilor 

din Republica Moldova, specialitatea 521.03  Economie şi management în domeniu de activitate, 

Midari Veronica. Tema: Învățământul profesional tehnic și modalități de ajustare la 

rigorile pieței muncii, specialitatea 521.01 „Teorie economică şi Politici Economice” 
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Sîrghi Viorel. Tema: Reglementarea juridică a aplicării valorii în vamă la mărfurile 

importate în Republica Moldova. Specialitatea  12.02.02. Drept Public (Drept vamal). 

 
VIII. Stagii și programe de perfecționare profesională 

În anul de studii 2015 – 2016, 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. 

Tabelul 7 

Stagii de perfecționare a personalului didactic din cadrul facultății 
STAGII DE PERFECȚIONARE 

Nr. Nume, prenume  Locul 
desfășurării 

stagiului  

Perioada Durata 
 

1 Vaculovschi Elena ASE, București 01.05 - 31.05. 
2016 

4 săptămâni 

2 Balan Aliona S.R.L. “Steclar 
Eco” 

15.03 – 15.04. 
2016 

4 săptămâni 

3 Baieșu Marina ASE, București 01.03 - 31.03. 
2016 

4 săptămâni 

4 Vicol Liliana ASE, București 01.06- 30.06. 2016 4 săptămâni 
 

Perfecţionarea profesională a personalului didactic    

Obiectivul principal la acest capitol a fost Respectarea prevederilor Regulamentului 

privind evaluarea performanţelor cadrelor didactice universitare, care pe parcursul  anului de 

studii 2015-2016 a fost realizat completamente. Cadrele didactice au participat la Programe de 

instruire profesională continuă, organizate de Departamentul Studii, Dezvoltare Curriculară și 

Management al Calității din cadrul ASEM (Tabelul 8). 

Tabelul 8 

Programe de perfecționare profesională a personalului didactic al facultății 
Nr. 
d/o 

Program de instruire Centrul de 
instruire 

Perioada Durata  
(nr. de 

ore) 

Profesorii catedrei 
participanţi la 

Program  
1. METODE INOVATIVE DE 

PREDARE-ÎNVĂŢARE ÎN 
ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL  

Departamentul 
Studii, Dezvoltare 

Curriculară şi 
Management al 

Calităţii al ASEM 

ianuarie, 
2016 

40 ore  Coban Marina. 
Cara Elena. 
 Ţăruş Victoria.  
Armeanic Alexandru 

2. METODE INOVATIVE DE 
EVALUARE A 
PERFORMANŢELOR 
STUDENŢILOR  

Departamentul 
Studii, Dezvoltare 

Curriculară şi 
Management al 

Calităţii al ASEM 

ianuarie, 
2016 

40 ore  Tomşa Aurelia. 
Jorovlea Elvira 
Mancaș Maria 

3. DEONTOLOGIA ȘI EFICIENȚA 
COMUNICĂRII DIDACTICE 
 

Departamentul 
Studii, Dezvoltare 

Curriculară şi 
Management al 

ianuarie, 
2016 

40 ore Barbăneagră Oxana. 
Patraşcu Dorina. 
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Calităţii al ASEM 
4. INNOVATIONAL MANAGEMENT 

AS AN INSTRUMENT OF 
EDUCATIONAL QUALITY 
IMPROVEMENTS IN THE 
CONTEXT OF MODERNIZATION, 

Professional 
development 

session, Praga. 
 

01 – 08 
august 2015 

54 ore Cepraga Lucia 
Bîrsan Svetlana 

5. PARTNERSHIP FOR IMPROVING 
QUALITY MANAGEMENT IN 
EDUCATION AND CONNECTING 
THE PRE-UNIVERSITY 
INSTITUTION TO THE POSSIBLE 
PROCESS OF CHANGE AND 
INNOVATION, 

The International 
seminar „Greece. 

Furnizorul de 
formare: 

Cooperation 
developement 
ANETEXA, 

DGETS. 
 

26 
septembrie 

2015 – 
03 

octombrie 
2015 

75 ore Cepraga Lucia 
Bîrsan Svetlana 

6. ARTA COMUNICĂRII EFICIENTE Centrul artei 
oratorice şi a 

business 
comunicării. 

22-24 
august 
2015 

12 ore Cepraga Lucia 
Bîrsan Svetlana 

7. APLICAREA TEHNOLOGIILOR 
INFORMAŢIONALE MODERNE 
ÎN PROCESUL DE INSTRUIRE, 
(MOODLE) 

Centrul de 
Instruire şi 

Consultanţă în 
afaceri (MACIP) 

04-08 
iunie 
2016 

40 ore Rotaru-Maslo 
Liliana,  
Ceauş Sergiu,  
Postolachi Gheorghe, 
Gîscă Veronica,  
Demerji Maria,  
Bîcu Adelina,  
Ursu Oxana,  
Chepteni Mihaela,  
Muntean Iulian.  
 

 

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

limbii engleze organizat de ASEM. 

De asemenea, mai multe cadre didactice din cadrul facultății au desfășurat seminare pentru 

utilizatori. 

• Abramihin Cezara. Training „Comunicare Eficientă” în cadrul seminarului: Dialogul 
Social în Organizația Sindicală primară. Asociația Sindicală a Casei Naționale de 
Asigurări Sociale. Institutul muncii, 21 noiembrie 2015  

• Abramihin Cezara. Training „Comunicare și Conflict” în cadrul seminarului: Liderul de 
sindicat. Obligatiuni și responsabilități. Sindicatul Tineretului. Institutul muncii, 11 
decembrie 2015.  

• BUCOS, Tatiana – Coordonator al seminarului cu tematica: „DEZVOLTAREA 
AFACERILOR PRIN APLICAREA SISTEMELOR INFORMAȚIONALE DESCHISE”. 30 
noiembrie 2015. Utilizatori: proprietarii de business; managerii de top; șefi departamente 
de marketing; manageri pe vânzări. Organizator: ASEM în colaborare cu Asociația 
Obștească „Colaborarea Moldo-Germană”; 
 

• Mancaş Maria, Formator, în perioada 11-15 ianuarie 2016, în cadrul Departamentului 
Studii, Dezvoltare Curriculară şi Management al Calităţii al ASEM: disciplina - Deontologia 
și eficiența comunicării didactice; 

 
 

http://www.ase.md/subdiviziuni/dsdcmc.html
http://www.ase.md/subdiviziuni/dsdcmc.html
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IX. Relevanța socială a personalului științifico-didactic al facultății 
În anul universitar 2015-2016, unii profesori din cadrul facultății au fost antrenați în 

calitate de președinți la examenele de licență/master din cadrul altor instituții de învățământ.  

1. Vaculovschi Dorin, dr. conf. univ. – președintele Comisiei pentru susținerea tezelor de 

master, Academia de Administrare Publică, specializarea „Management”; 

2. Armeanic Alexandru, dr. conf. univ. - Preşedintele Comisiei pentru susţinerea 

examenelor şi tezelor de licenţă – Academia  „Ştefan cel Mare” ale Ministerului 

Afacerilor Interne ale Republicii Moldova; 

3. Armeanic Alexandru, dr. conf. univ. - Preşedintele Comisiei pentru susţinerea tezelor de 

master – Academia  „Ştefan cel Mare” ale Ministerului Afacerilor Interne ale Republicii 

Moldova; 

4. Armeanic Alexandru, dr. conf. univ. - Preşedintele Comisiei pentru susţinerea 

examenelor şi tezei de licenţă – Universitatea Agrară de Stat din Moldova; 

5. Armeanic Alexandru, dr. conf. univ. - Preşedintele Comisiei pentru susţinerea 

examenelor şi tezei de licenţă – Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova; 

6. Armeanic Alexandru, dr. conf. univ. - Preşedintele Comisiei pentru susţinerea 

examenelor şi tezei de licenţă – Universitatea „Perspectiva-Int”. De remarcat, că acestei 

instituţii Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova i-a retras dreptul de a pregăti 

specialişti în domeniul dreptului, fiind emis un ordin de Ministru privind delegarea şi 

organizarea  examenelor de licenţă şi tezelor de licenţă la Universitatea Cooperatist-

Comercială din Moldova.  

7. Tomşa Aurelia, doctor în economie, conferenţiar universitar –  Preşedinte al Comisiei 

pentru examenul de licenţă, organizat pentru absolvenţii Institutului Internaţional de 

Management IMI-NOVA la specialitatea 363.1 Business şi administrare.   

 
X.  Apreciere naţională şi antrenare în activităţi conexe cercetării 

 
Pe parcursul anului universitar 2015-2016, un șir de cadre didactice din cadrul facultății au 

fost antrenate în diverse activități conexe cercetării (Tabelul 9). 

Tabelul 9 

1. Formator, în perioada 11-15 ianuarie 2016, în cadrul 
Departamentului Studii, Dezvoltare Curriculară şi 
Management al Calităţii al ASEM: disciplina - 
Deontologia și eficiența comunicării didactice; 

Mancaş Maria, 
dr., conf. univ. 

2.. Formator - Predarea/susţinerea de cursuri/traininguri la 
universităţi/organizaţii din ţară ca urmare a unei 
invitaţii oficiale din partea instituţiei 
gazdă/organizatoare  

 
 
Belous Natalia, lect. super. 
univ.  

http://www.ase.md/subdiviziuni/dsdcmc.html
http://www.ase.md/subdiviziuni/dsdcmc.html
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Școala Superioară de turism și servicii hoteliere 
Incubatorul ASEM 

3. Membru al Comisiei de examinare pentru evaluarea 
gradului de cunoaştere a prevederilor Constituţiei 
Republicii Moldova şi a limbii de stat pentru obţinerea 
cetăţeniei Republicii Moldova - 

Cepraga Lucia, 
dr., conf. univ. 

4. Expert pentru elaborarea testelor la limba română 
pentru evaluarea gradului de cunoaştere a 
prevederilor Constituţiei Republicii Moldova şi a 
limbii de stat pentru obţinerea cetăţeniei Republicii 
Moldova 

 
Cepraga Lucia, 
dr., conf. univ. 

 
 

5. Consultant al Companiei de Consultanță în marketing 
„Magenta”. 

Bârsan Svetlana, 
dr., conf. univ. 

6. Membru al grupului de lucru în cadrul trainingului 
“Consolidarea autonomiei locale prin creşterea 
profesionalismului noilor aleşi locali în Republica 
Moldova” finanţat de Fundaţia Hanns Seidel şi 
implementat de IDIS “Viitorul” 

Boguș Angela, 
dr., conf. univ. 

7. Membri ai Comitetului de organizare a Olimpiadei 
Republicane la Economie, desfăşurată în cadrul ASEM 
în perioada 23-24 mai 2016. Profesorii au elaborat şi 
verificat testele de examinare la disciplina „Economie” 
pentru clasele a IX-a, a X-a şi a XI-a.  
 

A. Tomşa, conf. univ. dr. 
T. Bucos, conf. univ. dr. 

O. Barbăneagră, conf. univ. dr. 
C. Abramihin, conf. univ. dr. 

A. Balan, conf. univ. dr. 
V. Țăruș, lector univ. 

 

Propagarea științei în mass media 

În anul 2015 – 2016, unii profesori ai facultății au propagat știința prin intermediul mass 

media. 

• Chircă Sergiu. Postul de radio ”Vocea Basarabiei”, Rubrica ”Probleme actuale”:  

• Vaculovschi Dorin. Participări la diverse emisiuni de analiză economică şi socială din 

cadrul postului de televiziune „PublicaTV”, „Prime TV”, „Realitatea TV” 

• BUCOS, Tatiana – participare la emisiunea cu genericul „Provocare marca ASEM” la 

canalul de televiziune „MBC”. Data de emisie 10 noiembrie 2015. [Disponibil la: 

http://mbc.md/rom/news/economy/incubatorul-de-afaceri-provocare-marca-

asem/#.VkYaBZZVLrM.facebook ] 

 

XI. Activităţi extracurriculare cu studenţii 
Pe parcursul anului de studii 2015-2016 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, și-a continuat activitatea Clinica 

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

http://mbc.md/rom/news/economy/incubatorul-de-afaceri-provocare-marca-asem/#.VkYaBZZVLrM.facebook
http://mbc.md/rom/news/economy/incubatorul-de-afaceri-provocare-marca-asem/#.VkYaBZZVLrM.facebook
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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 10 sunt 

prezentate cercurile studențești care au activat în cadrul facultății.  

Tabelul 10 

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

științific 
Numărul total 
de comunicări 
prezentate în 

cadrul 
ședințelor 

Numărul 
comunicărilor 

înaintate la 
Simpozionul 

Tinerilor 
Cercetători 

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

Teorie și Politici 
Economice 

Conf. univ. dr. 
Natalia Coșelev 

11 3 

2. „Tendințele și problemele 
dezvoltării unităților 

economice în R Moldova” 

Teorie și Politici 
Economice 

Conf. univ. dr. 
Aliona Balan 

19 3 

3. „Problemele de dezvoltare 
în ramurile economiei 

naționale” 

Teorie și Politici 
Economice 

Conf. univ. dr. 
E. Vaculovschi 

12 2 

4 „Activitatea firmelor 
monopoliste în R Moldova 

Teorie și Politici 
Economice 

Lect. univ. 
Tatiana Gutium 

8 1 

5 „Politicile comerțului 
exterior aplicate în R 

Moldova” 

Teorie și Politici 
Economice 

Lect. univ. 
Tatiana Gutium 

11 4 

6 „Politici economice de 
stabilizare în economia 

contemporană” 

Teorie și Politici 
Economice 

Lect. univ. 
Victoria Țăruș 

14 4 

7. „Probleme și perspective ale 
micului business în R 

Moldova” 

Teorie și Politici 
Economice 

Lect. univ. Ion 
Patrașcu 

8 1 

8 „Problemele psihologiei la 
etapa actuală” 

Management 
Social 

Lect. univ. 
Diana Ciobanu 

12 1 

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

56 5 

 

În afară de aceasta, studenții facultății au fost implicați în mai multe manifestări științifice 

organizate la nivel de facultate (Tabelul 11).   

Tabelul 11 
Manifestări științifice cu participarea studenților organizate pe parcursul anului 

universitar 2015-2016 
Nr. Data  Statutul (seminar, 

conferință, masă 
rotundă, simpozion) 

Denumirea  Numărul de 
participanți 

1.  27.10.2015 Masă rotundă Dreptul la inviolabilitatea vieţii 
private 

D-136, D-146 
15 studenţi 

2.  10 decembrie 
2015 

Conferinţa anuală 
studenţească  

„Copii de azi – viitorul de mâne” 25 studenţi 

3. 06.04.2016 Masă rotundă „Reglementările juridice privind 
decăderea şi restabilirea 
drepturilor părinteşti” 

D-131, D-132, D-
133, D-134, D-135  
25 studenţi 

4.   
22-04.2016 

Simpozionul ştiinţific al 
Tinerilor cercetători 

SECŢIUNEA „DREPT 
PRIVAT” 

 
25 studenţi -
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ASEM 2016 (Ediţia a 
(XIV – a) 

participanţi 

5.  23 mai 2016 Masă rotundă „Protecţia juridică a copiilor 
aflaţi în situaţie de risc şi fără 
ocrotirea părintească” 

D-141, D-144, D-
145 
17 studenţi -
participanţi 

6.  13 aprilie 
2016 

Conferinţa ştiinţifico-
practică 

25 ani de evoluţie a dreptului 
privat – între reuşite  şi eşecuri 

D-131, D-132, D-
133, D-134, D-135 
12 participanţi 
 

7. 18 februarie 
2016 

Atelier de lucru ştiinţific 
interuniversitar 

Prevenirea criminalităţii juvenile, 
prin prisma promovării 
activităţilor de voluntariat 

Studenții de la 
specialitatea 
„Drept” 

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

facultatea „Economie Generală și Drept” și-a desfășurat activitatea 5 secțiuni, organizate de 4 

catedre ale facultății la care au participat 141 studenți. În cadrul catedrei „Teorie economică și 

Politici economice” au fost organizate 2 secțiuni. 

Totalurile activității secțiunilor conferinței științifice studențești în cadrul facultății 

„Economie generală și Drept” sunt prezentate în Tabelul 12. 

Tabelul 12 

Indicatorii Rezultatele pe catedre Total 

Teorie 
economică 
și Politici 

economice 

Management  
social 

Drept  
privat 

Drept 
public 

Numărul studenţilor-
participanţi (înregistrați) 

77 18 28  18  141 

Numărul de comunicări 
programate 

58 25 25 14 122 

Numărul de comunicări 
susținute din cele programate 

50 16 25 13 104 

Numărul de comunicări 
suplimentare 

3 -  4 7 

Numărul studenţilor premiaţi 
(locurile I-II, menţiune) 

18 4      5     4 31 

Numărul lucrărilor 
recomandate spre publicare 

11 4 5 4 24 

 
De asemenea, pe parcursul anului universitar 2015-2016 a continuat organizarea unui 

ciclu de întâlniri cu genericul: „SĂ NE CUNOAȘTEM PERSONALITĂȚILE”. În anul 2015 

– 2016 au avut loc 2 întâlniri de acest gen la care au participat: 

1. Boris Negru, conf. univ. dr.  Universitatea de Stat din Moldova. 

2. Valeriu Bujor. prof. univ. dr. hab., Universitatea de Criminologie.. 

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. 
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În septembrie 2015 conf. univ. Dorin Vaculovschi împreună cu două studente de la 

specialitatea „Administraţie publică” – Buga Veronica şi Scaun Nina şi două masterande de la 

specializarea „Managementul în administrarea publică” Larion Alexandra şi Ţurcanu Cristina au 

participat la un stagiu de perfecţionare la Universitatea „University of Applied Sciences and 

Arts – School of Business FHNW, Olten, Switzerland” din oraşul Basel, Elveţia, unde au 

făcut cunoştinţă cu specificul funcţionării autorităţilor publice locale din această ţară. 

Pe parcursul anului de studii 2015-2016, catedra Comunicare Economică și Didacticî a 

organizat o Masă rotunda cu genericul “Să vorbim corect” , care a avut loc la 19 februarie 2016, 

în sala 103 , bl. F, organizată în colaborare cu Biblioteca ASEM. La eveniment au participat 16 

de profesori şi 32 de studenţi care au participat foarte activ la discuţii, rezolvând şi un test ci 

privire la exprimarea corectă în l. română. 

Pe parcursul anului de studii 2015-2016 d-lui şef catedră conf. univ. dr. Armeanic 

Alexandru – în calitate de conducător ştiinţific al lucrării şi conducător ştiinţific de doctorat – i 

s-a conferit Diploma de onoare pentru cea mai bună cercetare din alte ţări, acordată de Serviciul 

Federal al Executorilor din Federaţia Rusă, efectuată de doctoranda Ilinscaia Evghenia. 

 

XII. 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;  

- 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 
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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. 

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;  
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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. 

20. Stimularea financiară a activității de cercetare pentru cadrele didactice, în special pentru 

publicațiile apărute în străinătate. 

 

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