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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 2016-2017 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 2016 – 2017, 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 ;i proceduri vamale (nejuriști); 

Managementul și dezvoltarea 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. 



3 
 

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 2016-2017, 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 în rândul personalului științifico didactic al facultății; 

- 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.  

- elaborarea rapoartelor de autoevaluare a specialităților „Economie Generală”, 

„Administrație publică” și „Managementul resurselor umane” în vederea acreditării 

acestora din partea Agenției naționale pentru Acreditare și Certificare a Învățământului 

Profesional. 

 

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 
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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 2016-2017 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 2016-2017 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 Stabilirea obiectivelor educaţionale în baza solicitărilor beneficiarilor; 

o Promovarea educaţiei economice în sistemul educaţional din Republica Moldova; 

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 Proiectarea și realizarea activităților educaționale în conformitate cu noile planuri de 

învățământ; 

- 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 

2016-2017 sunt determinate de: asigurarea calităţii procesului didactic prin implementarea unor 

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

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

catedrelor. 

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.  

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. 

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. În anul de studii 2016-2017, personalul științifico-

didactic al catedrelor, responsabile de acreditarea specialităților din cadrul facultății, au fost 

implicate în procesul de elaborare a rapoartelor de autoevaluare a specialităților respective.  

Pe parcursul anului de studii 2016 – 2017, cadrele didactice din cadrul facultății au 

elaborat mai multe lucrări dintre care: 

Monografii 

1. MIDARI, Veronica; TOMŞA, Aurelia. Învăţământul profesional tehnic racordat la 
rigorile pieţei muncii din Republica Moldova. Chişinău: ASEM. – 2017. – 224 p. ISBN 
978-9975-75-859-8   
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Manuale 

1. TEORIE ECONOMICĂ. Vol.I “Microeconomie” (manual colectiv). Ediţia a 2-a 
/Coordonator: Aurelia Tomșa/ Chișinău: ”Tipografia Centrală”. – 2016. – 388 pag. ISBN 
978-9975-53-729-2 

2. Angela Baurciulu, Angela Casian Ion Pârțachi Andrei Petroia Valeriu Sainsus, Dorin 
Vaculovschi. Bugetare sensibilă la gen – Manual, Chișinău, ASEM, 2016, 230 p., ISBN 
978-9975-89-0-1  

3. Vaculovschi Dorin. Migrație și Dezvoltare (aspect social-economice) – Manual, 
Chișinău, OIM, 2017 
Îndrumări metodice 

• ABRAMIHIN, Cezara. Ghid privind elaborarea și susținerea proiectului de 
economic/proiectului de an pentru studenții anului II, specialitatea „Managementul 
resurselor umane”.  

• BOGUȘ, Angela. Ghid privind elaborarea și susținerea proiectului de specialitate pentru 
studenții anului II, specialitatea „Administrație publică”. 

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

studiile 1211 studenţi, dintre care 729 studenți la învățământul cu frecvenţă la zi și 482 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 29 18 - 71 
Drept 116 142 146 134 538 
Administrare publică 20 24 16 - 60 
Managementul resurselor umane 19 17 12 - 48 
Asistență socială - - 12 - 12 
Total  179 212 204 134 729 

Învăţământul cu frecvenţă redusă 
Specialitatea Anul de studii total 

I II III IV V 
Drept  90 91 93 96 66 436 
Economie Generală - - - 19 - 19 
Administrație publică - 12 15 - - 27 
Total: 90 103 108 115 66 482 

 
 

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 2016-2017 este reflectată în tabelul 2. Aceasta diferă de 

la o specialitate la alta, în funcție de anul de studii și după forma de studii.  
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Tabelul 2 

Reuşita studenţilor din cadrul facultăţii „Economie Generală şi Drept” în anul de studii 
2016 - 2017 

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  116 23,3  142 23,2 140 23,6 134 96,3 - - 
2 Economie 

Generală  
24 54,2 29 72,4 18 100 - - - - 

3 Administr
aţie 

publică 

20 40,0 26 38,5 14 92,9 - - - - 

4 Managem
entul 

resurselor 
umane 

19 52,6 17 47,1 12 100 -   - 

5 Asistență 
socială 

    12 100      

Învăţământ cu frecvenţă redusă 
1 Drept 71 - 85 21,2 81 34,6 90 1 ,22 66 89,4 
2 Economie 

generală  
- -    - 19 84,2   

3 Administr
ație 

publică 

14 71,4 12 - 15 73,3 - - - - 

 
Rezultatele examenelor de licenţă  

În anul de studii 2016-2017 în cadrul facultăţii  „Economie Generală şi Drept” au activat 7 

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 35 35 0 8,2 
Administrație 

publică 
Rom Zi 15 15 0 9,0 

Managementul 
resurselor umane 

Rom Zi 12 12 0 9,25 

Asistență socială Rom Zi 11 11 0 9,54 
Drept  Rom/Rus Zi/FR 190 188 2 8,9 
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Mobilitatea studenţilor 

Aproximativ 10 studenţi din cadrul facultății au plecat pe perioada vacanței de vară în 

SUA și alte țări din Europa prin programul „Student Travel”. 

De asemenea, studenta Onica Ana de la specialitatea „Economie generală” s-a aflat în 

mobilitate academică pentru semestrul II , al anului universitar 2017-2018 la Universitatea „Al. 

I. Cuza” din Iași, România. 

Asigurarea cu cămin 

În anul de studii 2017-2018, studenții facultății „Economie generală și Drept” au fost 

cazați în Căminul nr. 1. În total au fost repartizate 108 ordine de cazare în cămin, asigurând în 

proporție de 100% doleanțele studenților. 

 

V. INFORMAŢII PRIVIND PERSONALUL DIDACTIC 

În cadrul facultăţii „Economie generală și Drept” în anul de studii 2017-2018 și-au 

desfășurat activitatea 3 departamente: „Teorie şi Politici economice”, „Resurse Umane, Afaceri 

Publice și Comunicare” și „Drept”. Toate departamentele sunt reponsabile de formarea tinerilor 

la anumite specialități din cadrul facultății. În cadrul facultății „Economie generală și Drept”, în 

anul de studii 2017-2018, 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 11 - 5 - 
Total 3 12 2 12 - 6 - 

Management social 
Bărbaţi 2 2 2 2 - -  
Femei - 4 - 4 - -  
Total 2 6 2 6 - -  

Drept privat  
Bărbaţi  3  3 - 3  
Femei - 5 - 5 - 2 1 
Total  8  8 - 5 1 

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

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

5 40 4 40 - 20 1 

 

VI. INFORMAŢII PRIVIND IMPLEMENTAREA PROGRAMELOR ŞI 

STRATEGIILOR NAŢIONALE 

 

Pe parcursul anului de studii 2016-2017 mai multe cadre didactice din cadrul facultăţii au 

fost implicate în procesul de implementare a programelor şi strategiilor naţionale. Activitatea 

acestora s-a materializat printr-un șir de acțiuni care au fost desfășurate pe parcursul anului.   

• Strategia pentru protecţia copilului pe anii 2014-2020 
 

În contextul reformării sistemului de protecţie a copilului din Republica Moldova şi 

alinierii acestuia la standardele şi angajamentele europene şi internaţionale, în ultimii ani în 

Republica Moldova au fost înregistrate o serie de realizări importante. În cadrul disciplinei 

„Dreptul familiei” sunt incluse două teme: „Protecţia copiilor aflaţi în situaţie de risc si separați 

de părinţi” și ”Relaţiile juridice dintre părinţi şi copii. Drepturile şi obligaţiile părinţilor 

privind educaţia şi instruirea copiilor”.  

De asemenea, a fost organizată o conferință științifică studențească cu genericul:: Protecţia 

copiilor minori şi relaţiile juridice dintre părinţi şi copii”, în data de  24.05.2017.  Invitații de 

onoare ai conferinței au fost: 

Maia BANARESCU,  Avocatul Poporului pentru Drepturile Copilului;  

Rodica TEREHOVSCHI, Şef interimar Direcţia Municipală pentru protecţia drepturilor 

copilului                                                                                                                                                                      

 Strategia națională „Moldova digitală, 2020” 
 

În noile planuri de studii pentru ciclul II Masterat a fost introdusă o nouă disciplină 

Dreptul comerțului electronic. Temei pentru inserarea acestei discipline a servit Hotărârea 

Guvernului Republicii Moldova cu privire la Strategia naţională de dezvoltare a societăţii 

informaţionale “Moldova Digitală 2020” nr. 857  din  31.10.2013//Monitorul Oficial nr.252-

257/963 din 08.11.2013. pe lângă acest act normativ putem să enumerăm și Legea privind 

comerţul electronic nr.284-XV din 22.07.2004 // Monitorul Oficial al R. Moldova nr.138-

146/741 din 13.08.2004; Lege privind semnătura electronică şi documentul electronic 

nr.91  din  29.05.2014 // Monitorul Oficial nr.174-177/397 din 04.07.2014; Lege privind 

prevenirea şi combaterea criminalităţii informatice nr.20-XVI  din  03.02.2009 // Monitorul 

Oficial nr.11-12/17 din 26.01.2010; Lege cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică 
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nr. 114  din  18.05.2012 // Monitorul Oficial nr.193-197/661 din 14.09.2012;Hotărârea 

Guvernului Republicii Moldova cu privire la Concepţia guvernării electronice 

nr.  733  din  28.06.2006 // Monitorul Oficial nr.106-111/799 din 14.07.2006. 

 

• Strategia Națională de Ocupare a Forței de Muncă pentru anii 2017-2021 
 

În anul de studii 2016-2017 conf.univ. Vaculovschi Dorin a participat la elaborarea și, 

totodată, fiind autorul Strategiei Naţionale de ocuparea forței de muncă pentru anii 2017-2021, 

adoptată prin hotărârea guvernului din decembrie 2016. 

Studenții din cadrul facultății studiază la disciplinele: Piața muncii”, „Politici de 

ocupare a forței de muncă” și „Dreptul muncii” mai multe teme:  Rolul statului pe piața 

muncii, Migrația forței de muncă etc.. În acest context, în cadrul orelor practice studenții 

analizează situația pe piața forței de muncă din Republica Moldova, identifică probleme, propun 

soluții, în special fiind preocupați de politica statului privind angajarea tinerilor în câmpul 

muncii. La fel, pentru lucrul individual, studenții pregătesc comunicări, prezentări cu tema: 

Măsuri de ocupare a forței de muncă, Rolul statului în stimularea angajării tinerilor în Republica 

Moldova, Migrația și impactul acesteia asupra pieții forței de muncă din Republica Moldova. La 

fel, studenții au participat la târgul locurilor de muncă organizat în cadrul ASEM, precum și la 

mai multe ateliere în cadrul acestui eveniment. 

 

• Strategia națională în domeniul proprietății intelectuale până în anul 2020 
 

Studenții de la specialitatea Drept, studiază Dreptul proprietății intelectuale în anul 3 de 

studii. În afară de materialul teoretic, aceștia sunt preocupați de problemele practice cu care se 

confruntă proprietatea intelectuală în RM. În acest context, pentru activitatea individuală 

studenților le sunt repartizate teme ce țin de cele mai actuale probleme ale proprietății 

intelectuale, la care urmează să lucreze și să prezinte rapoarte. La fel, anual se organizează în 

cadrul Simpozionului tinerilor cercetători o secțiune destinată proprietății intelectuale în 

colaborare cu AGEPI, la care participă studenții de la specialitatea Drept cu comunicări, iar cei 

mai buni: Saulenco Olga și Spînu Olga au fost premiați cu locurile II și repectiv I. La 22 martie 

2017, Tighineanu Alexandra, lector universitar la catedra Drept Privat,  a participat la lansarea 

proiectului, ”Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală, finanțat 

de UE”, (beneficiar AGEPI), iar la 19-20 aprilie 2017, împreună cu cîțiva studenți au participat 

la conferința anuală Lecturi AGEPI, organizată de către AGEPI. 

 
 Politica Națională de Sănătate 
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Politica Naţională de Sănătate reprezintă un ansamblu de priorităţi şi direcţii de dezvoltare 

în domeniul sănătăţii. Scopul Politicii Naţionale de Sănătate constă în crearea condiţiilor optime 

pentru realizarea maximă a potenţialului de sănătate al fiecărui individ pe parcursul întregii vieţi 

şi atingerea unor standarde adecvate de calitate a vieţii populaţiei. 

     Includerea disciplinei „Dreptul sănătății” în planul de studii pentru specialitatea „Drept 

economic”, masterat, nu e deloc întâmplătoare deoarece cu toții suntem consumatorii serviciilor 

medicale, în calitate de persoane fizice, și e necesar de a ști de ce servicii putem beneficia și de a 

ne proteja drepturilor în cazul survenirii malpraxisului.  

  Pe lângă aspectele de ordin general legate de dreptul la ocrotirea sănătății se analizează așa 

probleme cum ar fi:  reglementarea activității personalului medical și farmaceutic; drepturile și 

obligațiile pacienților în exercitarea dreptului la protecţia sănătăţii; acordarea ajutorului medical 

în realizarea dreptului la viață; reglementarea juridică a sănătății reproductive; dreptul la 

protecţia sănătăţii a bolnavilor cu maladii transmisibile; protecția sănătății mentale; 

reglementarea transplantului de organe, țesuturi și de celule umane; cercetările biomedicale și 

experimentele pe subiecții umani: aspecte legale și etice; măsurile legale pentru abuzuri în 

sistemul de sănătate.  

 De asemenea, în luna decembrie 2016, în cadrul sărbătorii Zilei Internaționale a 

Drepturilor Omului, a fost petrecută o conferință studențească cu genericul „Dreptul la ocrotirea 

sănătății – un drept fundamental al omului”. Rapoartele prezentate au fost cu o tematică 

diversificată și foarte actuală.  

 

• Strategia de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici și mijlocii pentru anii 
2012-2020 

 
Cadrul de politici pe termen lung şi mediu privind dezvoltarea întreprinderilor micro, mici 

şi mijlocii (IMM-uri) din Republica Moldova este oferit de Strategia de dezvoltare a sectorului 

întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2012-2020 şi Planul de acţiuni privind 

implementarea acestei Strategii pentru anii 2012-2014.  

O direcție prioritară a acestei Strategii este dezvoltarea capitalului uman prin 

promovarea competenţelor şi culturii antreprenoriale. 

În prezent, educaţia antreprenorială este parte componentă a cursurilor opţionale de profil 

economic care se conţin în Curriculumul Naţional ca ore obligatorii și  opţionale recomandate de 

Ministerul Educaţiei. În cadrul ASEM educaţia şi formarea antreprenorială se realizează și în 

cadrul orelor disciplinei „Dreptul afacerilor” care este asigurată de catedra Drept privat.  

Curriculumul la disciplina „Dreptul afacerilor" constituie o parte componentă a Planului de 

învăţământ universitar, la ciclu I. Disciplina respectivă urmăreşte scopul familiarizării studenţilor 
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cu principiile dreptului afacerilor, legislaţia ce reglementează activitatea de întreprinzător, 

deosebirea activităţii de întreprinzător de alte activităţi social – utile, determinarea cercului de 

activităţi premise faţă de cele pot fi practicate în baza permiselor speciale (licenţelor), monopol 

de stat sau a activităţilor interzise, procedura de înregistrare de stat a subiectelor dreptului 

afacerilor, organizarea şi activitatea persoanei juridice, modul de reorganizare şi lichidare a 

subiectelor dreptului afacerilor, procesul de insolvabilitate, principalele forme de organizare 

juridică a subiecţilor dreptului afacerilor şi organizarea internă a acestora. 

În acest context, curriculumul universitar presupune o echilibrare a planurilor şi 

programelor de învăţământ, obţinerea unor rezultate adecvate cerinţelor zilei de azi şi tendinţelor 

dezvoltării social-economice. Curriculumul universitar este o premisă a asigurării calităţii 

procesului de învăţământ. 

Totodată, pentru implementarea curriculum-ului disciplinar, dar şi eficientizarea procesului 

didactic la disciplina Dreptul afacerilor,  a fost  elaborat un set de materiale didactice precum 

manualul Dreptul afacerilor (publicat 2014) și inclusiv  Indicațiile metodice la disciplina dreptul 

afacerilor (http://irek.ase.md/). 

 

• Strategia Națională în domeniul protecției consumatorilor pentru perioada 
2013-2020 

 
În contextul  aprobării de către Guvern a Strategiei în domeniul protecţiei 

consumatorilor pentru anii 2013-2020 la Facultatea „Economie Generală și Drept” a ASEM, în 

cadrul catedrei  „Drept privat” anual este actualizată și aprobată curriculumul la disciplina 

„Dreptul protecţiei consumatorului” la ciclul I – licenţă, ca o disciplină obligatorie pentru toate 

specialitățile de drept, inclusiv la ciclul II – master.  

Pe parcursul anului universitar 2016-2017, în vederea promovării conținutului disciplinei 

respective au fost promovate acțiuni de informare şi educare cu caracter permanent şi eficient, 

astfel încât implementarea curriculei la disciplina Protecţia consumatorilor fiind una temeinică şi 

eficientă. 

Scopul principal al Strategiei cu privire la creşterea capacităţii decizionale a 

consumatorilor, au fost desfăşurate prin acţiuni importante cu privire la informarea 

consumatorilor, pe de o parte, în calitate de studenți despre drepturile lor şi, pe de altă parte, în 

calitate de beneficiari de produsele şi servicii plasate pe piaţă. Rolul şi importanţa programelor 

educaţionale va creşte, iniţiindu-se educarea consumatorilor în instituţiile de învăţământ superior 

şi apoi, în baza unui curriculum mai complex, la nivel de master, la disciplina Protecţia 

consumatorilor, 

 

http://irek.ase.md/
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• Strategia în domeniul securităţii demografice din Republica Moldova 
 

În cadrul Comisiei este membru şi cadrul didactic de la catedră Nastas Andrei care 

reprezintă ASEM-ul în Cadrul Ministerului Afacerilor Externe.  

În această perioadă de activitate Andrei Nastas a participat la următoarele campanii de 

informare a conducătorilor auto în cadrul strategiei de securitate demografică: 

1. Campania naţională pentru pietoni ”Traversează cu minte”;  

2. Proiectul REPEMOL, în parteneriat cu Inspectoratul Naţional de Patrulare, a lansat 

Campania „Ştii să eviţi pericolele străzii?” în bibliotecile din toată ţara;  

3. Inspectoratul Național de Patrulare al IGP în colaborare cu Automobil Club din 

Moldova au lansat Programul pilot "În siguranţă la şcoală – în siguranţă acasă"; 

4. Flashmob ”Traversează cu minte!”. Inspectoratul Naţional de Patrulare în parteneriat 

cu Automobil Club din Moldova şi susţinerea unui grup de elevi de la Liceul Teoretic cu profil 

sportiv ”Gloria” din capitală, a organizat un eveniment de sensibilizare a publicului larg privind 

importanţa respectării regulilor de circulaţie în trafic.  

5. Instruirea cadrelor didactice din instituţiile preşcolare din municipiile Chişinău şi Bălţi, 

întru implementarea Campaniei naţionale ”Ştii să eviţi pericolele străzii?”; 

 
VI. Activitatea de cercetare-inovare 

Pe parcursul anului de studii 2016-2017 activitatea de cercetare-inovare din cadrul 

facultăţii a fost una diversificată.  

 
Programe / proiecte instituționale de cercetare  

■ COBAN Marina, dr., conf.univ. – participant la Program Erasmus Mundus EFFORT / 
Program de post-doctorat. Perioada : 1 ianuarie 2017 – 11 iunie 2017. Tema de cercetare: 
PROMOVAREA ANTREPRENORIATULUI CA FACTOR CHEIE PENTRU 
DEZVOLTAREA ECONOMICA 

■ BUCOS Tatiana, dr., conf.univ. – Proiect Tempus EANET, 544521-TEMPUS-1-2013-1-
DE-TEMPUS-SMHES, finanțat de Comisia Europeană. 

■ FEURAȘ Eugenia, dr,hab. prof.univ. – executant la „SISTEMATIZAREA EXPERIENȚEI 
COMUNITARE ÎN DOMENIUL AMELIORĂRII COMPETITIVITĂȚII PRIN PRISMA 
ASIGURĂRII UNEI DEZVOLTĂRI DURABILE”: compartiment în cadrul Proiectului 
Instituţional de cercetare 15.817.06.30A MONITORIZAREA COMPETITIVITĂŢII 
ECONOMICE A REPUBLICII MOLDOVA ÎN CONTEXT REGIONAL ŞI MONDIAL 
ŞI DIRECŢII DE AMELIORARE ŞI DEZVOLTARE DIN PERSPECTIVA 
IMPLEMENTĂRII ACORDULUI DE ASOCIERE CU UNIUNEA EUROPEANĂ. 
Beneficiar: Academia de Științe a Republicii Moldova 

■ BARBĂNEAGRĂ Oxana, dr., conf.univ. – membru al echipei în Proiectul de dezvoltare 
„EMPOVEREND WOMEN FOR SOCIAL INTEGRATION”, implementat în cadrul 
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Forumului Parteneriatului Estic al Societăţii Civile de către Consiliul Comunitar Martuni 
pentru femei (Armenia), în cooperare cu Familiile Migranților ONG (Moldova) și Oficiul 
de Expertiză Europeană și Comunicațiilor (Belarus). Mai-noiembrie, 2016  

■ GUTIUM Tatiana, lector univ. – executant la „ELABORAREA BALANŢELOR 
INTERRAMURALE NATURAL-VALORICE DE PROGNOZĂ PE TERMEN MEDIU” : 
compartiment în cadrul Proiectului de cercetare 15.817.06.04.A „ANALIZA ŞI 
PROGNOZAREA INDICATORILOR MACROECONOMICI AI REPUBLICII 
MOLDOVA”. Beneficiar: Ministerul Economiei al Republicii Moldova  
 

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 național; 

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

strategic framework in this area, Dorin VACULOVSCHI - expert național; 

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

Moldova, Dorin VACULOVSCHI - expert național 

• Project IOM Supporting the development and piloting of a Migration & 

Development student course, focusing on the Economic Development Component, 

Dorin VACULOVSCHI - expert național 

• Proiect Fundația Friedrich Ebert (FES) implementat de IDIS Viitorul 

„Monitorizarea proceselor politice, sociale și formularea unor sinteze politice 2017”, 

Dorin VACULOVSCHI - expert național 

• Proiect UNDP Elaborarea Raportului National de Dezvoltare Umană 2016 privind 

inegalitățile și dezvoltarea umană durabilă, Dorin VACULOVSCHI - expert național 

• Proiect Ministerul Muncii Protecției sociale și Familiei “Strengthening the 

Effectiveness of the Social Safety Net”, Dorin VACULOVSCHI - expert național 
 
■ Volumul activităţilor de cercetare  

Pe parcursul anului de studii 2016-2017 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 



15 
 

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) 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. 

4) 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. 

5) 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 

„25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare și competitivitate spre 

progres economic” din 23 – 24 septembrie 2016, precum și la cele organizate de: Universitatea 

„Alecu Russo” din Bălți, Institutul Național de Cercetări Economice al AȘM, Universitatea de 

Stat din Moldova etc..  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 Conferinţa Ştiinţifică 
Internaţională „Asigurarea 
viabilităţii economico-
manageriale pentru 
dezvoltarea durabilă a 
economiei regionale în 
condiţiile integrării în UE”.  

16 septembrie 2016. Bălţi: Univ. „Al.Russo” Bîrcă, A 

Sorocean O. 

Filip N. 

Coşeleva N. 

Balan A. 

2 Business Forum 
„DEZVOLTAREA AFACERII 
ÎNTR-UN MEDIU 
CONCURENŢIAL”.  

27 septembrie 2016. Asociaţia Oamenilor de 
Afaceri din Moldova (AOAM), Chișinău 

Bucos T. 

Barbăneagră O.  

3 ECO-TREND 2016 Moderator  în Secţiunea VI „Transformation 
management. Simpozionul Internaţional 
„Performance, Competitiveness, Creativity” din 
27-28 noiembrie 2015. Târgu Jiu, România 

BÎRCĂ , Alic 

4 ISSD 2017 Moderator  în Secţiunea VI „ Tourism and 
Performance  management. Simpozionul 

BÎRCĂ , Alic 
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Internaţional  din 288-29 aprilie 2017. Târgu 
Jiu, România 

5. Education and Culture 
Workshop,   

Ambasada SUA, 13 octombrie  2016, Chișinău Stratan s. 

6. Atelier de consultare 
„Obiectivele de dezvoltare 
durabilă: identificarea 
indicatorilor pentru ţintele 
relevante şi importante pentru 
Moldova din domeniul 
economic”.  

24 octombrie 2016. Guvernul RM; PNUD; 
EXPERT-GRUP, Chișinău 

Tomșa  A. 

7. Masa rotundă „De la formare 
la angajare: sfaturi şi subtilităţi 
de la specialiştii în resurse 
umane”,  

Agenţia Universitară a Francofoniei. 3 
noiembrie 2016, Chișinău 

Bucos T. 

8. Conferinţa Ştiinţifico-practică 
Internaţională „CREŞTEREA 
ECONOMICĂ SUSTENABILĂ 
ÎN CONDIŢIILE 
CONTEMPORANE”. 

ASEM, catedra „Teorie şi Politici Economice”. 
8-9 noiembrie 2016 

20 membri ai cat.”TPE”,  
23 de la catedre din ASEM şi 
15 invitaţi din alte instituțiii, 
inclusiv 9 din străinătate 

9. Masa rotundă „Pentru un 
sistem de pensii echitabil, 
sustenabil și transparent în 
Republica Moldova”. 

Chișinău, 15 noiembrie 2016 Vaculovschi E. 

10. EUREM 2016 Internațional 
conference ”Modern issues of 
EU development and relations 
between EU and Moldova”. 

24-25 noiembrie 2016, Chișinău, ASEM Bîrcă A. 
Barbăneagră O. 
Stratan S. 
Balan A. 
Vicol L. 

11. Conferința cu genericul 
„ACORDUL DE ASOCIERE 
REPUBLICA MOLDOVA-UE – 
NOI OPORTUNITĂȚI ȘI 
PROVOCĂRI” / Eveniment 
dedicat lansării manualului 
„Aprofundarea relaţiilor UE-
RM” 

28 Noiembrie 2016 / EXPERT-GRUP  în 
parteneriat cu Centrul de Studii Politice 
Europene (CEPS), Chișinău. 

Tomșa A. 

12. Al XIV-lea CONGRES al 
ABSOLVENȚILOR 
programelor de 
schimb americane și europene 
„Eu aleg Moldova AICI și 
ACUM” 

Asociaţia pentru Dezvoltare Creativă. Chişinău, 
3 decembrie 2016 

Stratan S. 

Pîşchina T. 

13. Conferinţa ştiinţifică 
internaţională ”Rolul 
investitiilor în dezvoltarea 
economiei digitale in contextul 
globalizarii financiare”. 

ASEM, Catedra Investitii şi Piete de Capital.  
22-23 decembrie 2016 

Cara E., Pîşchina T.  
Stratan S., Balan A.  
Gutium T. 

14. Conferința Științifică 
Internațională „POLITICI ȘI 
PRACTICI ALE 
REGLEMENTĂRII MIGRAȚIEI 
ÎN CONTEXTUL 
PROVOCĂRILOR MODERNE 

Tiraspol,  27 ianuarie 2017 Vaculovschi D. 
Vaculovschi E. 

15. Workshop ”H2020 pentru 
dezvoltarea IMM-urilor 
inovaționale” 

2 februarie 2017, Chuișinău. Pîşchina T., Stratan S. 
Barbăneagră , Ţăruş V. 
Patraşcu D., Patraşcu I. 
Vaculovschi E. 

16. Conferință științifică 
internațională „Inegalități 
sociale în Republica Moldova. 
premise ale constituirii clasei 
de mijloc” 

A.Ş.M.  23-24 februarie 2017, Chișinău Cara E. 

17. Masa rotundă „Perfecționarea 
politicilor privind egalitatea de 
gen în sfera ocupării forței de 
muncă” 

AŞM: INCE.  28 martie 2017, Chișinău Cara E. 
Gutium T. 
Vaculovschi D. 
Baieșu D. 

18. Conferința științifică 
internațională « Contabilitatea 

5-6 aprilie 2017. Chişinău. ASEM Pîşchina T. 
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și profesia contabilă în era 
provocărilor  

Stratan S.  
Balan A.  
Cepraga L. 

19. Conferinţa ştiinţifică 
Internaţională „Performanțe 
într-o economie competitivă”. 
Ediția IV-a  

12-13 mai 2017. Chişinău.: Institutul 
Internațional de Management „IMI-NOVA” 

Balan A. 

20. Conferința Internațională 
Ştiințifico-practică „TEORIA ȘI 
PRACTICA ADMINISTRĂRII 
PUBLICE”. 

19 mai 2017, Chișinău: AAP Vaculovschi E. 

21. The 5-th international 
conference Crossing 
Boundaries in Culture 
and Communication, 
 

Universitatea Româno-Americană, 
București, România, 27 mai, 2016 

Vicol L. 

22. Masa Rotundă: 
„Promovarea dialogului 
intercultural în procesul 
educaţiei lingvistice” 

Societatea ştiinţifică de bulgaristică din 
RM şi U de Stat „I. CREANGĂ”, 
5.11.2017 

Cepraga L. 

23. Conferința Științifică 
Internațională Institutul 
de Științe ale Educației: 
istorie, performanțe, 
personalități 

IȘE, 21 octombrie, 2016. Chișinău. Căruntu Nina  

24. Conferința națională 
„Dezvoltarea calificărilor și 
promovarea ocupării: 
abordarea provocărilor 
multiple” 
 

 15 decembrie 2016, Chișinău. 

 

Vaculovschi D. 

25.  „A social Europe for youth: 
education to employment” 
Jean Monnet International 
Conference 

18-20 May 2017, Oradea, Romania Vaculovschi D. 

26. Forumul annual Internațional: 
” Fostering the Knowledge 
Triangle in Moldova” 

Centre for European Integration Studies 
Chişinău, 23-24 martie 2017. 

Baieșu M. 
Abramihin C. 

27 Academic Meeting  ”The 
Economy of the Future in 
Europe Science and Reality” 

24-28 mai 2017 Chisinau: ASEM Bîrcă A. 
Vaculovschi D. 
Feuraș E. 

 
Relaţii de colaborare ştiinţifică a cadrelor didactice cu instituţii din ţară şi de peste hotare:  

Nr. Denumirea instituţiei / 
departamentul / catedra   

Forma de colaborare  
(proiecte comune, publicarea materialelor, 

organizarea manifestărilor ştiinţifice) 

Grupul de lucru  

1. Universitatea „Bioterra” din 
Focşani / Facultatea de 
Management Agroturistic 
(România) 
 
 

Elaborarea şi publicarea materialelor 
ştiinţifice în cadrul proiectelor 
internaționale:  
articol „Implicaţiile formării capitalului uman 
în creşterea calităţii serviciilor agroturistice în 
regiunea Sud-Est a României” 

Filip N. (ASEM) 
Stoican M. 
(Univ.”Bioterra”) ş.a. 

2. Universitatea „A.Russo” din 
Bălţi / Facultatea „Ştiinţe 
reale, economice şi ale 
mediului”  

Relaţii de colaborare cu grup de cercetători în 
realizarea studiilor privind fenomenul 
migraţiei şi publicarea articolelor ştiinţifice  

Filip N. (ASEM) 
Branaşco N. 
(univ.„Al.Rusoo”) ş.a.  

3. INCE (Institutul Național de 
Cercetări Economice) 

Proiect la Comanda de Stat a Ministerului 
Economiei al Republicii Moldova, pentru 

Gutium T. (ASEM) 
Ganciucov V. (INCE) 
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 02.01.2015-30.12.2017 15.817.06.04.A 
 „Analiza şi prognozarea indicatorilor 
macroeconomici ai Republicii Moldova” 
Compartimentul: Elaborarea  balanţelor  
interramurale  natural-valorice  în 
corespundere cu sistemul conturilor 
naționale 

Ceban A. (INCE) 
 

 
Relaţii de parteneriat cu asociaţii profesionale de profil, cu instituţii publice, ONG-uri : 

(1) Academia de business pentru copii și adolescenți „Prospera” (dr.,conf.univ. BUCOS T.) 

(2) AO „Centrul de inovații și Dezvoltare Socială”, Tiraspol (dr.,conf.univ. BUCOS T.) 

(3) Membru al Asociaţiei absolvenţilor Programelor de schimb din SUA – dr.,conf.univ. 

S.Stratan  

 

În anul universitar 2016 – 2017, 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. 
 
 

Master clas: Cum pot reuşi oamenii de afaceri 
să cucerească lumea prin discurs 

21 octombrie 
2016 

Catedra „Comunicare 
Economică și 
Didactică”. 

2. Masa rotundă „ Arta de a ţine un discurs 
eficient”,  

28 aprilie 2017 Catedra „Comunicare 
Economică și 
Didactică”. 

3. Organizarea Lansării de carte sub egida: 
„Descoperirea personalităţii  umane”: Arta 
comunicării şi etică profesională (manual). 
Autori: Borcoman R. şi Mancaş M.; Tehnici 
de negocieri în afaceri (curs universitar). 
Autori: Mancaş M., Vicol L.; Comportamentul 
organizaţional (monografie). Autor: Jorovlea 
E.. 

26 septembrie, 
 2016 

Catedra „Comunicare 
Economică și 
Didactică”. 

4. Seminarul științific „Impactul migrației asupra 
dezvoltării” 

17 mai 2017 Catedra „Management 
social” 

5 Lansare de carte : MANUALE UNIVERSITARE editate 
de colectivul catedrei „Teorie şi Politici Economice”. 
Eveniment organizat în cadrul aniversării a 25 ani de 
la Fondarea ASEM. 

27 septembrie, 
 2016 

Catedra „Teorie și 
Politici Economice” 

6. Conferinţa Ştiinţifico-practică Internaţională 
„CREŞTEREA ECONOMICĂ SUSTENABILĂ ÎN 
CONDIŢIILE CONTEMPORANE 

8-9 noiembrie 
2016 

Catedra „Teorie și 
Politici Economice” 
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Pe parcursul anului universitar 2016-2017 în cadrul facultății a fost susținută o teză de 

doctor habilitat în economie. 

 Bîrcă Alic. Tema: Redimensionarea managementului resurselor umane în contextul 

asocierii Republicii Moldova la Uniunea Europeană specialitatea 521.03  Economie şi 

management în domeniu de activitate, 

 
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 Bîrcă Alic Primăria mun. 
Chișinău 

Februarie 2017 4 săptămâni 

2 Boguș Angela Primăria mun. 
Chișinău 

Februarie 2017 4 săptămâni 

3 Patrașcu Ion „Armonimob” SRL 12-23 iunie 2017 2 săptămâni 
4 Cara Elena ASE, București  4 săptămâni 
5. Armeanic Alexandru Exim Broker SRL Ianuarie, 2017 4 săptămâni 
6. Codtreanu Alina Rumeon SRL Ianuarie, 2017 4 săptămâni 
7. Cauș Ion Rumeon SRL Ianuarie, 2017 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. DEONTOLOGIA ŞI EFICIENŢA 

COMUNICĂRII DIDACTICE 
Departamentul 

Studii, Dezvoltare 
Curriculară şi 

Management al 
Calităţii al ASEM 

ianuarie, 
2017 

40 ore  Borcoman R. 
Jorovlea E. 
Vicol L. 
Căruntu N. 
Cepraga L. 
Radu G. 
Belous N. 
Tomşa A. 
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Balan O. 
Tuhari E.  
Ţăruş V. 

2. ÎNVĂȚAREA BAZATĂ PE 
PROBLEME 

Departamentul 
Studii, Dezvoltare 

Curriculară şi 
Management al 

Calităţii al ASEM 

decembrie, 
2016 

40 ore  Mancaș Maria 

3. „PROBLEM BASED LEARNING 
(PBL) ÎN ASEM”, 

ASE 2 – 5 mai 
2017 

40 ore Cepraga l. 
Borcoman R. 

4. „PREDAREA - ÎNVĂȚAREA 
INTEGRATĂ A CONȚINUTULUI 
ȘI A LIMBII ROMÂNE CA LIMBĂ 
STRĂINĂ ÎN CADRUL 
DISCIPLINELOR SOCIO-UMANE” 

Universitatea 
„Dunărea de Jos” 
din Galaţi, 
România. 

 

21 august – 
28 august 
2016, 

40 ore Cepraga Lucia 
 

5. DIDACTIC CONCEPTS AND 
BEST PRACTICE IN ACADEMIC 
HIGHER EDUCATION” 

Universitatea 
Siegen, 
Germania 

25 - 31 
martie 2017 

75 ore Cepraga Lucia 
 

6. PROGRAMARE NEURO-
LINGVISTICĂ ȘI COMUNICARE 

PARAVERBALĂ 

ANLPRM 03 - 04 
decembrie 
2016; 
 15 - 16 
ianuarie 
2017, 

12 ore Bîrsan Svetlana 

7. SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
CULTURALI E CIVICHE PER 
L ՚APPEREDIMENTO PER TUTTA 
LA VITA” 

Verona Octombrie, 
2016, 

60 ore Bîrsan Svetlana  

8. FORTIFICAREA CAPACITĂȚILOR 
EXPERȚILOR EVALUATORI AI 
ANACIP, CU SUPORTUL 
AGENȚIEI DE ASIGURARE A 
CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
SUPERIOR ȘI VOCAȚIONAL DIN 
ESTONIA 

ULIM 15-16 
noiembrie 

2016 

18 ore Vicol L. 

9 COMUNICAREA DIDACTICĂ USM 01.12.2016-
22.12.2016. 

 Vicol L. 

10 NEGOCIERI ȘI TEHNICI DE 
COMUNICARE 

Departamentul 
Studii, Dezvoltare 
Curriculară şi 
Management al 
Calităţii al ASEM 

ianuarie, 
2017 

 

40 ore Codreanu A. 
Cauș I. 

11. CURS DE PSIHOPEDAGOGIE USM Septembrie-
octombrie, 

2016 

80 ore Negru Coșeru A. 

12. METODE INOVATIVE DE 
PREDARE-ÎNVĂŢARE-EVALUARE 
ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL 
PROFESIONAL  

Departamentul 
Studii, Dezvoltare 
Curriculară şi 
Management al 
Calităţii al ASEM 

26-30 
decembrie 

2016 
 

40  ore Stratan S.  
Barbăneagră O. 
Balan O. 
Patraşcu D. 
Patraşcu I. 

13. PSIHOLOGIE. DEZVOLTAREA 
PERSONALĂ A CADRULUI 
DIDACTIC 

Departamentul 
Studii, Dezvoltare 
Curriculară şi 
Management al 
Calităţii al ASEM 

26-30 
decembrie 

2016 
 

40  ore Vaculovschi E.  

14. LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
EN SCIENCES ECONOMIQUES 
ET DE GESTION. APPROCHE 
METHODOLOGIQUE ET 
EPISTEMILOGIQUE” 

Agence 
Universitaire de 
la Francophonie 
(Chișinău) 

7-9 iunie 
2017 

 

 Feuraş E. 
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15. STANDARDELE CONSILIULUI 
EUROPEI ȘI CELE MAI BUNE 
PRACTICI EUROPENE ÎN 
DOMENIUL INTERNETULUI ȘI 
DREPTURILOR OMULUI. 

Oficiul Consiliului 
Europei  

Iulie 2016  Codreanu A. 

 

În afară de aceasta, 4 cadre didactice din cadrul facultății au urmat cursul de învățare a 

limbii engleze organizat de ASEM. 

 
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. BÎRCĂ, Alic – Membru al Seminarului Științific de Profil la specialitatea științifică 

521.03-„Economie și Management în activitate”  din cadrul Universității de Stat din 

Moldova. 

2. BÎRCĂ, Alic – Membru al Seminarului Științific de Profil Management și marketing în 

economia contemporană la specialitatea științifică 521.03-„Economie și Management în 

domeniu de activitate” 521.04 – „Marketing și logistică” din cadrul ASEM. 

3. VACULOVSCHI Dorin. Membrul al seminarului științific de profil  „Teorie și politici 

economice” din cadrul ASEM. 

4. FILIP, Nelea – Secretar ştiinţific al CONSILIULUI ŞTIINŢIFIC SPECIALIZAT  D 32-

521.01-03 din cadrul Academiei de Studii Economice a Moldovei, abilitat cu dreptul de 

susţinere a tezei de doctor în ştiinţe economice la specialitatea 521.01 – „Teorie 

economică şi politici economice”, cu tema: „Perfecţionarea mecanismului economic de 

reglementare ecologică: cazul Republicii Moldova”. Autor: BAHNARU Aurelia (Ordin 

CNAA nr.390/CŞS din 7 iulie 2016) 

5. IGNATIUC, Diana – Secretar ştiinţific al CONSILIULUI ŞTIINŢIFIC SPECIALIZAT 

D 32-521.01-04 din cadrul Academiei de Studii Economice a Moldovei, abilitat cu 

dreptul de susţinere a tezei de doctor în științe economice la specialitatea „Teorie 

economică şi Politici economice”, cu tema: „Asigurarea securităţii economice durabile a 

Republicii Moldova în procesul asocierii la Uniunea Europeană”. Autor: MUNTEANU 

Corneliu. (Ordin CNAA nr.441/CŞS din 10 octombrie 2016) 

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

examenelor şi tezei de licenţă – Universitatea „Alecu Russo” din Bălți; 

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

examenelor şi tezei de licenţă – Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova; 
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8. 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.   

9. FEURAŞ Eugenia, dr. hab., prof.univ. – Expert în grupul de lucru pentru elaborarea 

Regulamentului de organizare și desfășurare a programelor de postdoctorat. [Certificat 

nr.03/14-81 din 05.07.2016, eliberat de Ministerul Educaţiei al R.Moldova] 

10. FEURAŞ Eugenia, dr.hab., prof.univ.  – Expert la evaluarea proiectelor științifice în 

vederea repartizării granturilor doctorale de la bugetul de stat pentru anul universitar 

2016-2017. [Certificat nr.03/16-584 din 13.06.2016, eliberat de Ministerul Educaţiei al 

R.Moldova]  

11. TOMŞA  Aurelia, dr.,conf.univ. – Consultanţă Ministerului Educaţiei, Direcţia Relaţii 

Internaţionale şi Integrare Europeană în implementarea proiectelor şi actelor normative 

ce ţin de domeniul migraţiei. Proiectele care au beneficiat de consultanță sunt: proiectul 

„Consolidarea cadrului instituţional al Republicii Moldova în domeniul Migraţiei şi 

dezvoltării”, „Legea privind integrarea străinilor în Republica Moldova”. 

12. TOMŞA  Aurelia, dr.,conf.univ. – Suport în elaborarea amendamentelor la actele 

normative/legislative privind migrația și azilul (Legea nr.270; legea nr.200 privind 

regimul străinilor în R. Moldova) 

 
 Distincţii de stat/ premii de stat/distincţii ale AŞM : 

1. BÎRCĂ Alic. „Gloria Muncii”. DECRETUL Președintelui Republicii Moldova, 

Nr.2346-VII din 22 septembrie 2016. 

2. FEURAŞ, Eugenia. Ordinul „Gloria Muncii”. DECRETUL Președintelui Republicii 

Moldova, Nr.2346-VII din 22 septembrie 2016.  

3. TOMŞA, Aurelia. Medalia „Meritul Civic”. DECRETUL Președintelui Republicii 

Moldova, Nr.2346-VII din 22 septembrie 2016.  

4. ROTARU MASLO Liliana. Diploma Ministerului Educației al Republicii Moldova. 

5. BÎRCĂ Alic. Câștigătorul concursului „Profesorul anului ASEM” Ediția 2016. 

 
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 - 

Mancaş Maria, 
dr., conf. univ. 

http://www.ase.md/subdiviziuni/dsdcmc.html
http://www.ase.md/subdiviziuni/dsdcmc.html
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Deontologia și eficiența comunicării didactice; 
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. 

 
 

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 2016 – 2017, unii profesori ai facultății au propagat știința prin intermediul mass 

media. 

1. BARBĂNEAGRĂ, Oxana; POSTOVANU, Olga.  Antreprenoriatul – soluţie pentru 
cetăţenii Republicii Moldova, reîntorşi acasă. În: Gazeta Basarabiei, anul VII, nr.5 din 1-
30 septembrie 2016, p.7.  [http/gazetabasarabiei.com]  

 
Participări la emisiuni radio şi TV : 

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

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

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

4. Reportaj la Canalul de Televiziune „Moldova 1” transmis în cadrul „MESAJERULUI DE 

SEARĂ” la 8 noiembrie 2016 despre Conferinţa Ştiinţifico-practică „CREŞTEREA 

ECONOMICĂ SUSTENABILĂ ÎN CONDIŢIILE CONTEMPORANE”, organizată în 

cadrul ASEM de catedra „Teorie şi Politici Economice”. 

Seminare organizate pentru utilizatori: 

5. BUCOS, Tatiana – Organizarea Seminarului teoretico-practic „CONLUCRAREA 

ANTREPORENORULUI CU INSTITUŢIILE DE STAT ÎN PROCESUL DE 

DESFĂŞURAREA A CONTROALELOR”, 12 noiembrie 2016. Ch.: ASEM 

6. BARBĂNEAGRĂ, Oxana – Desfășurarea Trainingurilor în cadrul Proiectului de 

dezvoltare „EMPOVEREND WOMEN FOR SOCIAL INTEGRATION”, implementat în 
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cadrul Forumului Parteneriatului Estic al Societăţii Civile de către Consiliul Comunitar 

Martuni pentru femei (Armenia), în cooperare cu Familiile Migranților ONG (Moldova) 

și Oficiul de Expertiză Europeană și Comunicațiilor (Bel 

   

XI. Activităţi extracurriculare cu studenţii 
Pe parcursul anului de studii 2016-2017 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 

în activitatea de cercetare. 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 

10 3 

2. „Direcţii ale dezvoltării 
economiei moderne” 

Teorie și 
Politici 

Economice 

Conf. univ. dr. 
Svetlana 
Stratan 

16 3 

2. „Unităţile economice – 
verigă de bază a 

economiei naţionale” 

Teorie și 
Politici 

Economice 

Conf. univ. dr. 
Aliona Balan 

16 3 

3. „Problemele de 
dezvoltare în ramurile 
economiei naționale” 

Teorie și 
Politici 

Economice 

Conf. univ. dr. 
E. Vaculovschi 

12 3 

4 „Politici macroeconomice 
aplicate în Republica 

Moldova” 

Teorie și 
Politici 

Economice 

Lect. univ. 
Tatiana 
Gutium 

7 2 

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. „Dezvoltarea micului 
business în Republica 
Moldova: probleme şi 

tendinţe” 

Teorie și 
Politici 

Economice 

Lect. univ. Ion 
Patrașcu 

6 2 

 „Creşterea şi dezvoltarea Teorie și Lect. univ. 7 2 
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economică în Republica 
Moldova la etapa 

actuală” 

Politici 
Economice 

Dorina 
Patrașcu 

8 „Problemele psihologiei 
la etapa actuală” 

Management 
Social 

Lect. univ. 
Diana Ciobanu 

12 1 

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

26 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.  28.10.2016 Masă rotundă „Implementarea modificărilor  
normelor dreptului succesoral 
elaborate în corespundere cu 
legislaţia UE” 

10 studenţi 

2.  10 decembrie 
2016 

Conferinţa anuală 
studenţească  

„Dreptul la ocrotirea sănătăţii 
- drept fundamental al 
omului” 

30 studenţi 

3. 28 noiembrie 
2016 

Masă rotundă „Uniunea Europeană-
actualitate și perspective” 

10 studenți 

4. 29 noiembrie 
2016 

Masă rotundă „1influența dreptului roman 
asupra raporturilor familiale 
în dreptul contemporan” 

25 studenți 

5.  09.12.2016 Masă rotundă „Persoana juridică - subiect al 
dreptului afacerilor. Aspecte 
practice privind  activitatea 
societăţilor comerciale” 

16 studenţi 

6.  
22-04.2016 

Simpozionul ştiinţific al 
Tinerilor cercetători 
ASEM 2016 (Ediţia a 
(XIV – a) 

SECŢIUNEA „DREPT 
PRIVAT” 

 
25 studenţi -
participanţi 

7.  25 mai 2016 Masă rotundă „Protecţia copiilor minori şi 
relaţiile juridice dintre părinţi 
şi copii” 

17 studenţi -
participanţi 

 
 

În afară de acestea au mai fost organizate și alte măsuri cu studenții. 

I. 20.10.2016 - Workshop „Soluţionarea litigiilor comerciale”, organizat de Centrul de 

Ghidare în Carieră al ASEM în colaborare cu Catedra Drept Public (participanţi: Alexandru 

Armeanic, Viorel Sîrghii, Alina Codreanu), Catedra Drept Privat şi PB Partners Birou de 

Avocaţi Chişinău. 
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II. 25.10.2016 - Vizită de studiu de Ziua europeană a justiției civile 

Studenții anilor I-IV ai specialității Drept, facultatea de ”Economie Generală și Drept” 

(EGD) a ASEM, împreună cu profesorii lor (reprezentant al Catedrei Drept Public – Alina 

Codreanu, lect. univ., drd.), au mers la Ziua Ușilor Deschise la judecătoria sectorului Botanica, 

mun. Chișinău. Aceștia au făcut o mică excursie, fiind ghidați de colaboratorii judecătoriei, 

având posibilitatea să asiste, pe parcursul zilei, în cadrul unor ședințe publice de judecată. Astfel, 

ei au sesizat unele aspecte ce țin de procedura desfășurării unui proces de judecată, şi-au 

completat cunoștințele teoretice cu cele practice, unii dintre ei aflându-se, pentru prima dată, 

într-o judecătorie. 

Valeria Corsac, studentă în anul III, a spus: ”Am rămas plăcut impresionată de vizita de 

studiu la judecătorie, în cadrul evenimentului Ziua Ușilor Deschise. Mi-a atras atenția camera de 

audiere a minorilor care este special amenajată, așa încât, copiii-victime să nu poată interacționa 

direct cu infractorul. La fel, asistând la procesele de judecată, am însușit unele lucruri noi ce țin 

de procedura penală, așa încât sunt și mai motivată să studiez în continuare pentru a deveni un 

jurist de calitate”. 

”Sunt sigur că asemenea activități ne dezvoltă și mai mult, am văzut un pic ”cu ce se 

mănâncă această bucătărie”, așa încât aș dori să-mi desfășor stagiul de practică anume într-o 

judecătorie de sector”, a subliniat Iulian Garbuz, student în anul II. 

”Mi-a plăcut foarte mult această vizită de studiu. Nu am mai fost niciodată într-o 

judecătorie, iar acum am conștientizat cât de responsabilă este activitatea unui judecător. La fel, 

asistând la ședința de judecată, am înțeles mai bine unele aspecte, am văzut care este rolul 

fiecărui participant în proces. Mulțumim organizatorilor pentru oportunitatea oferită”, a 

concluzionat Ecaterina Popșoi, studentă în anul II. 

Cu siguranță, astfel de vizite de studiu, în cadrul instanțelor de judecată, sunt benefice, or, 

studenții sunt inițiați în activitățile extracurriculare care țin nemijlocit de domeniul studiat, îi 

motivează să se implice activ și să studieze asiduu. 

 

III. 02.11.2016 - Masă rotundă „Rolul criminalisticii în consolidarea ordinii de drept” 

La ASEM,  a fost desfășurată o masă rotundă cu genericul ”Rolul criminalisticii în 

consolidarea ordinii de drept”, la care au participat studenții anului III, specialitatea Drept, 

facultatea de Economie Generală și Drept a ASEM. Aceștia s-au implicat activ și au abordat o 

serie de tematici din domeniul criminalisticii, cum ar fi: “Psihologia infractorului”, ”Modalități 

tehnico-științifice de depistare a comportamentului simulat”, “Particularitățile urmelor de sânge 

în criminalistică”, ”Tehnici de investigare a persoanei după semnalmentele exterioare”, ”Tehnici 

de laborator destinate investigațiilor criminalistice” ș.a. 
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Studenții au răspuns cu plăcere la provocarea catedrei Drept Public, în persoana 

profesorilor Ion Cauș și Alina Codreanu, prezentând comunicări utile, prin care au accentuat 

rolul primordial pe care îl are criminalistica în consolidarea ordinii de drept. După expunerea 

comunicărilor, a urmat o sesiune de întrebări-răspunsuri tematice, la care studenții au dat dovadă 

de inteligență, agerime și promptitudine.  

Spre final, au fost desemnate 3 lucrări cele mai captivante și bine-documentate, autorii 

fiind premiați cu câte un cod de procedură penală, iar toți ceilalți participanți au primit certificate 

de participare, mici cadouri și câte o medalie de … ciocolată.  

”Ne bucurăm că studenții se implică tot mai activ în diverse activități extracurriculare, că 

sunt interesați să cunoască lucruri noi, să prezinte informații suplimentare în diferite forme 

interesante, că sunt curioși în dezbateri și știu să-și argumenteze punctul de vedere propriu”, a 

menționat Ion Cauș, lect. univ. ”Criminalistica este o disciplină fundamentală în formarea unui 

viitor jurist, iată de ce ne-am gândit că ar fi bine să fie promovată tot mai mult, prin diverse 

activități, iar această masă rotundă a consolidat și mai mult capacitățile și interesul 

participanților”, a concluzionat Alina Codreanu, lect. univ. 

Margareta Morari, studentă, gr. D-141: “Activitatea a reprezentat o frumoasă oportunitate 

de a ne afirma și de a acumula informații utile cu privire la domeniul criminalisticii”. 

Olga Saulenco, studentă, gr. D-144: “Mulțumim mult organizatorilor pentru acest 

eveniment frumos și sperăm că pe viitor, se vor mai organiza așa gen de activități utile”. 

Atât studenții, cât și organizatorii au rămas mulțumiți de evenimentul petrecut și au 

încurajat studenții să se manifeste activ la așa gen de evenimente și în continuare. 

 

IV. 09.12.16 - Masă rotundă dedicată Zilei Internaţionale a Drepturilor Omului cu 

genericul: Realizarea drepturilor omului şi ameninţările la adresa societăţii 

contemporane (delegată din partea Catedrei Drept Public, Alina Codreanu, lect. univ.,drd., 

împreună cu 5 studenţi, anul II, specialitatea Drept, ASEM). 

 

V. 12.12.2016 – Conferinţă Studenţească Interuniversitară la Criminologie cu genericul 

"Criminalitatea în Republica Moldova: probleme actuale şi căi de soluţionare" (delegată din 

partea Catedrei Drept Public, Alina Codreanu, lect. univ.,drd., împreună cu 6 studente, anul III 

specialitatea Drept, ASEM). 

 

VI. 10.02.2017 – Masă rotundă ”Importanţa teoretico-practică a impozitelor în contextul 

realizării politicii financiar-fiscale la etapa actuală” 
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La 10 februarie curent, a avut loc o masă rotundă cu tematica ”Importanţa teoretico-

practică a impozitelor în contextul realizării politicii financiar-fiscale la etapa actuală”. Invitata 

evenimentului a fost Olga Golban, şef Direcţie metodologia impozitelor directe şi impozitare 

internaţională din cadrul Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova. 

Masteranzii anului I ai programului drept financiar-fiscal, drept şi proceduri vamale, ai 

Şcolii Masterale de Excelenţă în Economie şi Business a ASEM, au fost interesaţi de subiectele 

propuse, de noile modificări ale politicii fiscale pentru anul 2017 ce vizează anumite 

reglementări fiscale, intrate în vigoare de la 1 ianuarie a anului curent. 

Astfel, au fost puse în discuţie şi dezbateri noile modificări cu privire la aplicarea 

metodelor indirecte de estimare a venitului impozabil, controlul fiscal al persoanelor fizice. La 

fel, s-a discutat despre modul de impozitare a persoanelor ce practică activitate independentă, 

ceea ce reprezintă o noutate a cadrului juridic fiscal, impunând anumite cerinţe obligatorii cum ar 

fi maşina de casă şi control, achitarea unui impozit de nu mai puţin de 3000 lei/an etc. Cei 

prezenţi au fost interesaţi să afle mai multe şi despre creşterea de capital, despre modificările cu 

referire la procedura bunurilor evaluate, donaţii, sistemul deducerilor la impozitul pe venit, 

cadrul legal al estimării venitului persoanelor fizice ş.a. 

Masa rotundă s-a desfăşurat graţie acordului de colaborare între Catedra Drept Public a 

Academiei de Studii Economice a Moldovei, în persoana şefului de catedră, Alexandru 

Armeanic, dr., conf. univ. şi Serviciul Fiscal de Stat, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat care 

prevede mai multe activităţi teoretico-practice, pe parcursul anului 2017. 

 

VII. 06.04.2017 – Workshop „Cum să-ţi exprimi corect opinia prin intermediul mass-

media”, organizat de Consiliul Studenţesc al facultăţii „Economie Generală şi Drept”, serviciul 

Marketing şi Relaţii cu Publicul al ASEM în colaborare cu Cercul ştiinţific „Sub litteras legis” 

(responsabil – Alina Codreanu, lect.univ., drd.) şi Catedra Drept Public a ASEM. 

 

VIII 29.05.2017 - Masă rotundă „Noile tendinţe în dezvoltarea doctrinei 

constituționale”, organizată de Curtea Constituţională a Republicii Moldova şi Şcoala Doctorală 

în Drept, Ştiinţe Politice, Administrative ASEM şi USPEEE, din partea catedrei Drept Public, a 

fost delegată doctoranda Alina Codreanu, lect.univ. 

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. 
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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) 

64 30 22  15  131 

Numărul de comunicări 
programate 

52 29 20 15 116 

Numărul de comunicări 
susținute din cele programate 

42 25 20 13 100 

Numărul de comunicări 
suplimentare 

2 1  4 7 

Numărul studenţilor premiaţi 
(locurile I-II, menţiune) 

11 10      5     4 30 

Numărul lucrărilor 
recomandate spre publicare 

10 10 5 4 30 

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

ciclu de întâlniri cu genericul: „SĂ NE CUNOAȘTEM PERSONALITĂȚILE”. În anul 2016 

– 2017 a avut loc o întâlnire de acest gen la care a participat: 

1. Volcinschi Victor, Prof. univ. dr.  Universitatea de Stat din 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. 

 

XII. STUDENȚI IMPLICAȚI ÎN ACTIVITĂȚI DE VOLUNTARIAT, INCLUSIV 
DEȚINĂTORI AI CARNETELOR DE VOLUNTAR 

 
Pe parcursul anilor 2016-2017 , studenta Oaserele Ana, D-152 a fost coordonator al 

Clubului Juriștilor din cadrul Ligii Tineretului. Studenta, Oaserele Ana, D-152 a organizat 

diverse evenimente pentru membrii clubului și chiar pentru alți studenți la Drept. Din cele mai 

răsunătoare au fost offline-urile cu Oleg Efrim și cu Roger Gladei. Din Aprilie, 2017 a  fost 

selectată ca membru ELSA (The European Law Students'Association), acum fiind parte a 

departamentului Seminare și Conferințe. ELSA este o organizatie apolitică, independentă și 

nonprofit, care funcționează pe baza voluntariatului. Aceasta este cea mai mare organizație 

internațională a studenților în drept și tinerilor juriști, recunoscută pe plan internațional de ELSA 

Internațional și cu un puternic impact în lumea jurisprudenței. Recent, prin intermediul ELSA, a 

avut ocazia de a participa la un Study Visit la Cluj unde a cunoscut studenți la Facultatea de 
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Drept din Universitatea Babeş-Bolyai, a vizitat orașul și a avut plăcerea de a asista la un proces 

simulat pe tema drepturilor omului, organizat în incinta Tribunalului Cluj. 

          Pitel Galina D-142, Spânu Olga, D-142,  Soroceanu Ecaterina, D-142, în perioada 30 

martie 2017 – 30 mai 2017, au fost integrate în calitate de voluntar/ moderator în cadrul 

proiectului „Fly” Educație Financiară penttru Tineri. Având responsabilitatea să instruiască 

studenții primului an din școli profesionale din Moldova, acoperind aspecte esențiale legate de 

stabilirea obiectivelor financiare, planificarea, gestionarea unui buget și folosirea corectă a 

instrumentelor financiare.   Malai Natalia, D-142, voluntar din anul 2011 până în prezent, în 

cadrul A. O. „Începutul Vieții”. Pe perioada acestor ani a luat parte în diferite proiecte, drept 

exemplu: participarea la cursurile de instruire de dezvoltarea personală, implicarea în 

organizarea și desfășurarea evenimentelor deschise asemeni „Tabără pentru o zi”, ce implică 

organizarea mai multor activități sportive pentru participanți, a luat parte la organizarea 

competiției pentru liceenii orașului Chișinău la sfârșitul anului, perioada 2015-2017, a fost în 

calitate de moderator/trainer în cadrul unui proiect, cu implicarea copiilor între vârstele 11-14 

ani, de asemenea, în cadrul acestui proiect a avut responsabilitatea și de a elabora cursurile 

specifice pentru copii.  

          Ciofu Adriana, D-135, este finalista primei ediții a programului "Action for justice" , 

editia I din 9 ianuarie-30 septembrie 2016; Elena Efrim, gr. D-132 a absolvit cursurile de 

mediator în 2014, Corina Cislaru, gr. D-132- Proiectul "Mobilitate pentru o mai buna educatie" 

Scoala de vara "Apatridia si Azilul-notiuni generale. Fenomenul azilului si apatridie la nivel 

national si international". 

           Rusu Alexandru, Ciofu Adriana, Golovco Alina, Gabi Oleatovschi, Goghi Cupcea, 

Gheorghe Boțan, Mariana Gîndea,Jora Lilian, Spinu Olga, Cojocari Adelina, studenţii 

facultăţii “EG şi Drept” sunt participanţii Clubului "CEDO", perioada octombrie-decembrie 

2016 

Mariana Mihai, - Proiect "English for Media Literacy" (MOOC Project), aprilie - mai 2017 

Cislaru Corina -Vice-presedinte in cadrul ONG "Liga Tineretului din Moldova", Proiectul 

"Mobilitate pentru o mai bună educație", noiembrie 2015-aprilie 2016 Scoala de vara "Apatridia 

si Azilul-notiuni generale. Fenomenul azilului si apatridie la nivel national si international" 9 

iunie 2016 , Clinica Juridica in domeniul Apatridiei si Azilului, perioada 2015-2016 

XIII. 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: 
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- 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 

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; 
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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;  

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. 

21. Acordarea unui accente mai deosebit față de procesul de internaționalizare din cadrul 

ASEM care va presupune implicarea tuturor cadrelor didactice. 

22. Dezvoltarea continuă a managementului calității din cadrul ASEM. Optimizarea 

numărului de „documente confirmative” pentru demonstrarea activităților întreprinse de 

către angajați. În acest context, ar fi oportună utilizarea cât mai largă a suporturilor 

electronice care se dezvoltă la moment cu succes în cadrul ASEM 

23. Invitarea în cadrul cercurilor studențești a persoanelor cu funcții de răspundere din 

instituțiile de resort, responsabile de elaborarea și implementarea politicilor 

macroeconomice în economia națională. 
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Decanul facultăţii „Economie Generală şi Drept” 
Prof. univ. dr.  hab.       Alic Bîrcă 
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