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

Până  la 01. 01. 2018 în cadrul facultăţii au activat 5 catedre: 

Teorie şi politici economice; 

Management social; 

Comunicare economică şi didactică; 

Drept public; 

Drept privat. 

Începând cu 01. 01. 2018, în urma restructurărilor organizaționale prin trecerea de la 

catedre la departamente, în cadrul facultății activează 3 departamente:  

1. Teorie şi politici economice; 

2. Resurse Umane, Afaceri Publice și Comunicare 

3. Drept. 

În anul universitar 2017-2018 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; 

Ciclul 2 Masterat: 

În anul de studii 2017 – 2018, departamentele 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 și proceduri vamale (nejuriști); 

Managementul și dezvoltarea resurselor umane; 

Managementul administraţiei publice.  
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În anul de studii 2017-2018 au fost acreditate pe o durată de 5 ani 3 programe de licență: 

Economie Generală; 

Managementul resurselor umane; 

Administrație publică. 

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. 

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 2017-2018, 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; 

- 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 
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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 2017-2018 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 2017-2018 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 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 Internaţionalizarea ofertei de servicii educaţionale; 

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 

2017-2018 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 

departamentelor. 

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.  

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 2017-2018, personalul științifico-

didactic al departamentelor, 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 2017 – 2018, cadrele didactice din cadrul facultății au 

elaborat mai multe lucrări dintre care: 
 Manuale:  

1. MACROECONOMIE (manual colectiv). Ediţia a 2-a /Coordonator: Aurelia Tomșa/ 
Chișinău: ”Tipografia Centrală”. – 2018. – 464 pag. ISBN 978-9975-53-974-6 

2. DEMERJI Ilie, DEMERJI Maria. Dreptul Uniunii Europene. Curs universitar. Chişinău, 
Editura: Tipografia centrală, 2017 pag.299, ISBN 978-9975-53-840-4. 

3. VACULOVSCHI Dorin. Migrație și Dezvoltare (aspecte social-economice) – Manual, 
Chișinău, OIM, 2017, 226 p., ISBN 978-9975-89-074-8. 

4. BAURCIULU Angela, CASIAN Angela, PÂRȚACHI Ion, PETROIA Andrei, SAINSUS 
Valeriu, VACULOVSCHI Dorin. Bugetarea sensibilă la gen – Compendiu de studii pentru 
masterat, Chișinău, ASEM, 2018, 112 p., ISBN 978-9975-9821-9-1  

5. BAURCIULU Angela, CASIAN Angela, PÂRȚACHI Ion, PETROIA Andrei, SAINSUS 
Valeriu, VACULOVSCHI Dorin.  Bugetare sensibilă la gen – Compendiu pentru studii de 
licenţă, Chișinău, ASEM, 2018, 120 p., ISBN 978-9975-4256-6-7  

6. BOGUS Angela Îndrumar Metodic privind realizarea practicii de producție, specializarea 
Administrație publică, anul 2, licență. 
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7. BOGUS ANGELA Îndrumar Metodic privind realizarea stagiului de practică, specializarea  
Management în Administrația Publică, ciclul 2, master. 
 

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

studiile 1001 studenţi, dintre care 577 studenți la învățământul cu frecvenţă la zi și 424 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 17 21 28 - 66 
Drept 86 88 127 121 422 
Administrare publică - 19 23 - 42 
Managementul resurselor umane 16 17 14 - 47 
Total  119 145 192 121 577 

Învăţământul cu frecvenţă redusă 
Specialitatea Anul de studii total 

I II III IV V 
Drept  72 74 72 73 90 381 
Economie Generală 16 - - - - 16 
Administrație publică - - 12 15 - 27 
Total: 88 74 84 88 90 424 

 
 

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 2017-2018 este reflectată în tabelul 2. Aceasta diferă de 

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

Tabelul 2 

Reuşita studenţilor din cadrul facultăţii „Economie Generală şi Drept” în anul de studii 
2017 - 2018 

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  86 26,7 88 29,5 127 20,3 120 96,3 - - 
2 Economie 

Generală  
17 58,8 21 57,1 18 100 - - - - 

3 Administr
aţie 

publică 

- - 19 42,1 14 92,9 - - - - 

4 Managem
entul 

resurselor 

16 50,0 17 70,6 12 100 -   - 
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umane 
Învăţământ cu frecvenţă redusă 

1 Drept 72 12,7 74 18,9 72 19,4 73 8,5 90 96,7 
2 Economie 

generală  
16 6,25    - - -   

3 Administr
ație 

publică 

- - - - 12 50,0 15 100 - - 

 
Rezultatele examenelor de licenţă  

În anul de studii 2017-2018 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 28 27 1 8,6 
Administrație 

publică 
Rom Zi/Fr 38 38 0 8,0 

Managementul 
resurselor umane 

Rom Zi 14 14 0 9,4 

Drept  Rom/Rus Zi/FR 207 205 2 8,65 
 
 

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. 

 

 

 



8 
 

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 61 de persoane, dintre care 4 doctori 

habilitați în științe economice și 49 de doctori în științe. În cadrul facultății există 2 doctori 

habilitați care dețin și titlu de profesor universitar, iar 44 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 16 2 17 - 2 - 
Total 3 17 2 12 - 3 - 

Resurse Umane, Afaceri Publice și Comunicare 
Bărbaţi 1 5 1 5 - -  
Femei - 12 - 12 - 2 - 
Total 1 17 1 17 - 2 - 

Drept  
Bărbaţi  7  7 - 4  
Femei - 8 - 8 - 5 1 
Total  15  15 - 9 1 
TOTAL PE 
FACULTATE 

4 49 3 44 - 14 1 

 
VI. INFORMAŢII PRIVIND IMPLEMENTAREA PROGRAMELOR ŞI 

STRATEGIILOR NAŢIONALE 

Strategia pentru protecţia copilului pe anii 2014-2020 
 

În cadrul disciplinei Dreptul familiei, titular fiind Demerji Maria, conf. univ. , doctor în 

drept, cu studenţii de la Facultatea „Economie Generală şi Drept” specialitatea Drept, conform 

curriculumului se reflectă si tema: „Protecţia copiilor aflaţi în situaţie de risc si separati de 

parinţi” dupa reglementarea Legii nr.140 cu subiectele:  

1. Atribuţiile autorităţilor tutelare în domeniul protecţiei copilului 

2. Tutela şi curatela copiilor 

3. Identificarea, Evidenţa şi asistenţa copiilor aflaţi în situaţie de risc 

4. Protecţia copiilor separaţi de părinţi 

5. Determinarea statutului copilului  
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6. Răspunderea termenelor şi procedurilor în activitatea autorităţilor tutelare 

7.  Casele de copii tip-familie ca formă de educaţie a copiilor lipsiţi de grija părintească 

 

Tema: „Relaţiile juridice dintre părinţi şi copii. Drepturile şi obligaţiile părinţilor privind 

educaţia şi instruirea copiilor” cu subiectele: 

1. Atestarea provenienţei copiilor. Filiaţia faţă de mamă. Filiaţia faţă de tată.  

2. Stabilirea paternităţii şi a maternităţii. 

3. Contestarea paternităţii şi a maternităţii. 

4. Drepturile copiilor minori. 

5. Drepturile şi obligaţiile părinţilor.  

6. Decăderea din drepturile părinteşti şi restabilirea în drepturile părinteşti. 

7. Luarea copilului fără decăderea din drepturile părinteşti. 

S-a desfăşurat Masa rotundă ştiinţifică cu Genericul : „Cadrul legal privind protecţia 

copiilor minori aflaţi în situaţie de risc din Republica Moldova””, din 18.05.2018, ora 13,00,  

bl.A aud.603. 

Invitat:   Lucia Caciuc, Şef interimar Direcţia Municipală pentru protecţia drepturilor 

copilului                                                                                                                                                                       

    Au participat studenţii de la specialitatea Drept anul II, unde a ţinut cursul Dreptul familiei, 

Demerji Maria, conf.univ., fiind organizator si ca moderatorul acestei manifestări Ştiinţifice.  

 
STRATEGIA NAŢIONALĂ „MOLDOVA DIGITALĂ, 2020” 

 
În ultimele decenii asistăm la intensificarea relaţiilor internaţionale cât şi la dezvoltarea 

furtunoasă atât a relaţiilor comerciale internaţionale. În acelaşi timp progresele obţinute de 

tehnologiile informaţionale au dus în mod inevitabil la implementarea acestora în diferite 

domenii ale vieţii, inclusiv în relaţiile de comerţ intern şi cel internaţional.  

      Integrarea în structurile internaţionale este o imperativitate a zilei pentru Republica Moldova, 

şi, în aceste condiţii, disciplina dată, de rând cu celelalte discipline din categoria „internaţionale”, 

îi va ajuta pe viitorii jurişti să se adapteze mai bine la noile realităţi existente. 

 Din aceste considerente, în noile planuri de studii pentru ciclul II masterat a fost inserată o 

nouă disciplină Dreptul comerţului 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 lîngă acest act normativ putem să enumerăm şi Lege 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 
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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 

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 

 În cadrul cursului, pe lângă aspecte de ordin general legate de comerţul electronic, contractul 

în formă electronică, principalele etape ale negocierii, încheierii şi executării lui au fost analizate 

şi alte probleme nu mai puţin importante cum ar fi: mijloacele de probă în Internet; litigii privind 

contractul; dreptul de autor în sistemele informatice; protecţia consumatorilor în cadrul 

comerţului electronic; protecţia consumatorilor în cadrul comerţului electronic; iinfracţiunile în 

sistemele informatice; reglementarea comerţului electronic în Republica Moldova etc. 

 
STRATEGIA NAŢIONALĂ DE OCUPARE A FORŢEI DE MUNCĂ PENTRU ANII 

2017-2021 
 

În cadrul disciplinei Dreptul muncii, studenţii de la facultatea de drept studiază conform 

curriculei tema Rolul statului pe piaţa muncii. În acest context, în cadrul orelor practice studenţii 

analizează situaţia pe piaţa forţei de muncă din Republica Moldova, identifică probleme, propun 

soluţii, în special fiind preocupaţi de politica statului privind angajarea tinerilor în cîmpul 

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

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

Moldova, Migraţia şi impactul acesteia asupra pieţii forţei de muncă din Republica Moldova. La 

fel, studenţii au participat la târgul locurilor de muncă organizat în cadrul ASEM, precum şi la 

mai multe ateliere în cadrul acestui eveniment. 

Membrii departamentului „Resurse umane, Afaceri publice și Comunicare” în anul 2017-

2018 nu au fost implicați în procesul de elaborare a politicilor, programelor și strategiilor. 

Totodată, Vaculovschi Dorin, șef-departament, s-a implicat activ în constituirea „Observatorului 

pieței muncii” din cadrul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, măsură 

preconizată în planul de acțiuni al Strategiei Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă 2017-

2021”  

 
STRATEGIA NAŢIONALĂ ÎN DOMENIUL PROPRIETĂŢII INTELECTUALE PÂNĂ 

ÎN ANUL 2020 
 

Studenţii de la specialitatea Drept, studiază Dreptul proprietăţii intelectuale în anul 3 de 

studii. În afară de materialul teoretic, aceştia sunt preocupaţi de problemele practice cu care se 
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confruntă proprietatea intelectuală în RM. În acest context, pentru activitatea individuală 

studenţilor le sunt repartizate teme ce ţin de cele mai actuale probleme ale proprietăţii 

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

cadrul Simpozionului tinerilor cercetători o secţiune destinată proprietăţii intelectuale în 

colaborare cu AGEPI, la care participă studenţii de la specialitatea Drept cu comunicări.  
La 27 aprilie 2018, în cadrul Simpozionului Tinerilor Cercetători, am participat în 

calitate de coordinator al secţiunii ”Creativitate, inovatie si protectia proprietatii intelectuale”, 

organizată în colaborare cu Departamentul Management ASEM şi AGEPI. În cadrul conferinţei 

au participat studenţii specialităţii Drept cu comunicări ştiinţifice: Chiriac Lia D-154 Rolul 

organelor vamale în prevenirea şi contracararea contrafacerii, Braducean Diana D-155 

Protecţia desenelor şi a modelelor industriale,  Iachim Sergiu D-151 Dreptul de autor şi 

Internetul, coordinator şt. A.Tighineanu; Artiomov  Işhan, Liulenova Iulia D-156 – coord. 

Tocarenco V. 

În urma aprecierii Comisiei, Chiriac Lia a obţinut diplomă de gradul I, la fel a fost 

recomandat spre publicare articolul ştiinţific, coordonator ştiinţific A.Tighineanu. 

 
STRATEGIA NAŢIONALĂ DE SĂNĂTATE 

 
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. 

Obiectivele specifice ale Politicii Naţionale de Sănătate :   

    a) asigurarea securităţii economice şi sociale a populaţiei; 

    b) promovarea sănătăţii şi prevenirea maladiilor;     

    c) asigurarea unui început sănătos în viaţă; 

    d) menţinerea sănătăţii tinerii generaţii 

    e) controlul bolilor cronice necontagioase; 

    j) crearea unui mediu ambiant sănătos şi sigur 

   g) garantarea vieţii fără violenţă şi traume 

    i) asigurarea condiţiilor pentru ameliorarea sănătăţii mintale 

   l) controlul maladiilor contagioase 

   m) obţinerea de noi performanţe în sistemul de ocrotire a sănătăţii. 

Securitatea statului şi dezvoltarea durabila a societăţii vor fi obţinute şi prin intermediul 

menţinerii şi fortificării sănătăţii tinerei generaţii, prin intermediul parteneriatului dintre 
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autorităţile administraţiei publice (centrale şi locale), comunitate, societatea civilă şi structurile 

internaţionale. 

Sănătatea umană este o condiţie a existenţei fizice a persoanei. Numai o persoană sănătoasă 

atât fizic cât şi moral, poate fi considerată pe deplin aptă de activitate şi un subiect activ al 

societăţii. Astfel, dreptul la protecţia sănătăţii este cerinţa fără de care nu poate exista fiinţa 

umană, respectiv, condiţia existenţa speciei umane în general.  

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

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

medicale, în calitate de persoane fizice, şi e necesar de a şti de ce servicii putem beneficia şi de a 

ne proteja drepturilor în cazul survenirii malpraxisului.  

  Pe lângă aspectele de ordin general legate de dreptul la ocrotirea sănătăţii se analizează aşa 

probleme cum ar fi:  reglementarea activităţii personalului medical şi farmaceutic; drepturile şi 

obligaţiile pacienţilor în exercitarea dreptului la protecţia sănătăţii; acordarea ajutorului medical 

în realizarea dreptului la viaţă; reglementarea juridică a sănătăţii reproductive; dreptul la 

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

reglementarea transplantului de organe, ţesuturi şi de celule umane; cercetările biomedicale şi 

experimentele pe subiecţii umani: aspecte legale şi etice; măsurile legale pentru abuzuri în 

sistemul de sănătate.  

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

Drepturilor Omului, a fost petrecută o conferinţă studenţească cu genericul „Dreptul la ocrotirea 

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

diversificată şi foarte actuală.  

 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SECTORULUI ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI 
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 direcţie 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 şi  opţionale recomandate de 

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

cadrul orelor disciplinei de dreptul afacerilor care este asigurată de catedra de Drept privat.  
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Curriculumul la disciplina „Dreptul afacerilor" constituie o parte componentă a Planului de 

învăţământ universitar, la ciclu I. Disciplina respectivă urmăreşte scopul familiarizării studenţilor 

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) şi inclusiv  Indicaţiile metodice la disciplina dreptul 

afacerilor (http://irek.ase.md/) În acelaşi timp cadrele didactice realizează stagii de practică de 

formare în cadrul diferitor întreprinderi.  

 

STRATEGIA NAŢIONALĂ ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI CONSUMATORILOR 
PENTRU PERIOADA 2013-2020 

 
În contextul  aprobării de către Guvern a Strategiei în domeniul protecţiei 

consumatorilor pentru anii 2013-2020 la Facultatea de Economie Generală şi Drept a ASEM, în 

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

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

specialităţile de drept, inclusiv la ciclul II – master.  

Pe parcursul anului universitar 2017-2018, în vederea promovării conţinutului disciplinei 

respective au fost promovate acţiuni 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 studenţi 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 învăţămînt superior 

http://irek.ase.md/
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şi apoi, în baza unui curriculum mai complexe, la nivel de master, la disciplina Protecţia 

consumatorilor, 

 
VII  ACTIVITATEA DE CERCETARE-INOVARE 

Pe parcursul anului universitar 2017-2018, personalul academic din cadrul facultății 

„Economie generală și Drept” a fost implicat la realizarea Proiectelor instituţionale 

coordonate de ASEM şi Proiecte internaţionale:  

1) FEURAȘ Eugenia  – Compartimentele 1-2 din Foaia de parcurs pentru ameliorarea 

competitivității R. Moldova: Resursele umane; Accesul la resursele financiare. 

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 

2) BARBĂNEAGRĂ Oxana – Membru al proiectului Erasmus+ pentru tineri HEIFYE – 

”Instituții superioare de învățământ pentru antreprenoriatul tinerilor”, 2017-2019 

3)  BARBĂNEAGRĂ Oxana – Membru al proiectului Erasmus+, ”Fostering university-

enterprise cooperation and entrepreneurship of students via SMART Caffes/SMART” 

(dezvoltarea parteneriatelor universitate-întreprinderi și a antreprenoriatului în rândul 

studenților prin intermediului cafenelelor SMART), 2017-2020 

4) BARBĂNEAGRĂ Oxana – Membru al proiectului Tempus EANET - Entrepreneurial 

Alumni Networks, 2014-2017 

Multe cercetări au fost realizate prin concursul unor astfel de organizații internaționale ca 

PNUD, OIM, IOM etc. În această perioadă de timp, colaboratorii catedrei au participat la 

realizarea următoarelor proiecte de cercetare științifică: 

Vaculovschi Dorin. Proiect Friedrich Ebert: Servicii de expertiză pe tematica migrațiune 

și dezvoltare în cadrul seminarului „Care economy și migrația – impactul asupra femeilor și 

tinerilor din Republica Moldova”; 

Vaculovschi Dorin. Proiect UNDP: National Consultant to develop e-learning course on 

migration – economic and social aspects, expert național 

 
■ Volumul activităţilor de cercetare  
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Conform Planului de cercetări ştiinţifice, pe parcursul anului 2017-2018, personalul 

academic a fost implicat la elaborarea temelor individuale, prin crearea grupurilor de lucru în 

cadrul Centrului „Analize şi Politici Economice”:  

1) CEREREA AGREGATĂ – FACTOR DETERMINANT AL DEZVOLTĂRII ECONOMIEI 

REPUBLICII MOLDOVA. Etapa III: Factorii de influenţă şi instrumentele de stimulare a 

cererii de investiţii în economia Republicii Moldova”. Grupul de iniţiativă: dr.,conf.univ., 

TOMȘA Aurelia; lector univ. ȚĂRUȘ Victoria  

2) SECURITATEA ECONOMICĂ ȘI INTERESUL NAȚIONAL AL REPUBLICII 

MOLDOVA: ASPECTE TEORETICO-METODOLOGICE, FACTORII 

DETERMINANȚI ȘI POLITICI POSIBILE DE ASIGURARE. Etapa I: Aspecte teoretico-

metodologice și factorii determinanți ai securității economice și al interesului național al 

Republicii Moldova. Grupul de iniţiativă: dr.,conf.univ. IGNATIUC Diana 

Rezultatele studiilor şi cercetărilor efectuate în cadrul proiectelor de cercetare atestă o 

relevanţă economică şi socială înaltă, fiind confirmată prin: editarea monografiilor colective; 

publicaţiile on-line; elaborarea materialelor pentru cursurile universitare la specialitatea 

„Economie Generală”. Publicaţiile ştiinţifice deţin cea mai mare pondere în totalul lucrărilor 

editate, având o valoare ştiinţifică şi aplicativă înaltă.  

Majoritatea cadrelor didactice din cadrul facultății au participat la Simpozionul Științific 

organizat de ASEM  din 22 – 23 septembrie 2017, 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 
 
Nr. Data Statutul 

(seminar, 
conferință, masă 

rotundă, 
simpozion) 

Denumirea Numărul de 
participanți 

1 24 noiembrie, 
2017 

Masa rotundă   ”Rolul științei sociologice în viața social-
umană din Republica Moldova”, cu ocazia 
aniversării a 85 de ani de la nașterea 
profesorului Ovidiu Bădina 

40 

2.  23 
septembrie 
2017 

Lansare de carte Vaculovschi Dorin „Migrație și dezvoltare, 
aspecte social-economice” 

60 

3. 21 martie 
2018 

Lansare de 
monografie 

C. Matei, V Sainsus, M. Hachi, Formarea 
populatiei R Moldova, studiu istorico-
demografic 

21 
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4. 12 
septembrie 
2017 

Masa rotundă “Banking sector monitoring Moldova’’.  
Organizator: Centrul Analitic Independent 
EXPERT-GRUP together with German 
Economic Team Moldova 

Munteanu 
Corneliu 

5. 20 
septembrie 
2017 

Seminar 
științific 

“CUM ELABOREZI/ REDACTEZI UN 
ARTICOL ȘTIIȚIFIC RELEVANT PENTRU 
REVISTE STIINȚIFICE CU FACTOR DE 
IMPACT”, organizat de ASEM în 
parteneriat cu Universitatea Valahia din 
Târgoviște, România (activitate din cadrul 
proiectului bilateral „ Evoluții, tendințe și 
factori de influență asupra procesului de 
CDI în contextul globalizării și creșterii 
competitivității economice” (ProB-H2020), 

Cara E. 
Vaculovschi E. 
Barbăneagră O. 

 

6. 04 octombrie 
2017 

Forum 
Economic 

“Moldovan-Italian economic and 
investment forum in the framework of 
Moldova Business Week 2017 platform”. 
Organizator:  Guvernul RM. 04 octombrie 
2017 

Munteanu 
Corneliu 

7. 22-23 
september 
2017 

International 
forum 

JEAN MONNET SESSION “R&D, 
INNOVATION AND 
ENTREPRENEURSHIP: GENERATORS 
OF SOCIAL VALUE AND ECONOMIC 
WEALTH. 

Pîşchina T. 

8. 06-07 
October 
2017. Vienna 

 13th International Conference on Social 
Sciences 

Pîşchina T. 

9. 19 octombrie 
2017 

Masă rotundă: Ghidarea în carieră a tinerilor – provocări și 
perspective. Forumul profesiilor ”O carieră 
de succes acasă”. 

Barbăneagră O. 

10. 26 octombrie, 
2017. 
Chişinău: 
ASEM 

Masă rotundă: „Vizibilitatea internă și internațională a 
conținutului științific digital”,  organizată 
de Institutul de dezvoltare a Societății 
Informaționale 

Barbăneagră O. 

Coban M. 

11. 23 noiembrie 
2017 

Masă rotundă: ROLUL ȘI PERSPECTIVELE 
CRIPTOMONEDELOR ÎN ECONOMIA 
CONTEMPORANĂ 

Tomşa A. 

Pîşchina T. 

Vaculovschi E. 

 

12. 30 noiembrie 
2017 

Forum socio-
economic: 

5th edition of the Annual Moldovan 
European Integration Debate Forum.    
Organizator:  Guvernul RM. 

Munteanu 
Corneliu 

13.  08 decembrie 
2017 

International 
forum 

’NATO and the Republic of Moldova: A 
Strong Partnership for Security”.  
Organizator:  Oficiul NATO in RM.   

Munteanu 
Corneliu 

14. 15 decembrie 
2017 

Seminar 
științific   

”Smart specialization”, organizat de ASEM 
în parteneriat cu Centrul Proiecte 
Internaționale al AȘM și Rețeaua Punctelor 
Naționale de Contact Orizont 2020, 

Vaculovschi E. 

Patraşcu D. 

Patraşcu I. 

Ţăruş V.  

15.  14 martie 
2018  

Masă rotundă: „STUDII COMPARATE: POLITICI, 
REFORME ȘI TENDINȚE 

Filip N. 
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COMERCIALE” . Chişinău: ULIM, 
16. 18 aprilie 

2018. 
Masă rotundă: ASISTENȚA TEHNICĂ ȘI FINANCIARĂ A 

UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA 
MOLDOVA: REALIZĂRI ȘI 
PROVOCĂRI”, organizată în cadrul 
proiectului „Jean Monnet Chair in EU 
Policies Towards Innovation, Creativity and 
Entrepreneurship” / EU2INNO. ASEM. 

Stratan S. 

Balan A. 
Coban M. 
Munteanu C.  
Ţăruş V. 
Cimpoieş L. 

17. 26-27 aprilie 
2018. 

International 
scientific and 
practical Forum 

“FOSTERING KNOWLEDGE TRIANGLE 
IN MOLDOVA”. -TRIANGLE 2018 -  4th 
Edition. Chişinău, ASEM. 

Tomşa A., 
Pîşchina T., 
Stratan S., 
Coban M.,  
Barbăneagră O.,    
 Bucos T., 
Coşeleva N., 
Vaculovschi E.,  
Ţăruş V., 
Cimpoieş L. 

18. 4 mai 2018 Masa rotundă ,,Criminalitatea economico – financiară de 
la reţelele teritoriale la reţelele globaleˮ . 
Universitatea « Ştefan cel Mare »,  
Suceava//Departamentul Contabilitate, 
Audit şi Finanţe// Facultatea de Ştiinţe 
economice şi Administrare Publică, 

Ţăruş V. 

19. 10 mai, 2018 Masa rotundă topic ,,Integrated reprting and audit 
problemsˮ, Departament of Accounting, 
Audit and Finance, Faculty of Economics 
and Public Administration, ,,Stefan cel 
Mareˮ University of Suceava, 

Ţăruş V. 

20. 28 mai 2018 Seminar 
ştiinţific 

„METODOLOGIA CERCETĂRII: 
ASPECTE EPISTEMOLOGICE ŞI 
PARADIGMATICE”. ASEM – 
Universitatea „Valahia”,Târgoviște 
(Romănia). 

Feuraş E. 

Cara E. 

21 29 mai 2018 Seminar 
științific.   

Developpement des partenariats universites 
– entreprises. Exemple de bonnes pratiques: 
IUT Rouen , France. AUF în colaborare cu 
UTM, Universite de Rouen, Franța, 
Tekwill. Chişinău, UTM 

Cara E. 

22 22-23 
septembrie 
2017 

Conferinţa 
Ştiinţifică 
Internaţională 

„COMPETITIVITATEA ŞI INOVAREA ÎN 
ECONOMIA CUNOAŞTERII”. Chişinău, 
ASEM,   

Total 40 de 
participanți 

23. 15-16 
septembrie 
2017. 

Conferinţa 
Ştiinţifică 
Internaţională 

„ASIGURAREA VIABILITĂŢII 
ECONOMICO-MANAGERIALE PENTRU 
DEZVOLTAREA DURABILĂ A 
ECONOMIEI REGIONALE ÎN 
CONDIŢIILE INTEGRĂRII ÎN UE”. Bălţi: 
Univ. „Al.Russo” 

Bîrcă A. 
Filip N. 
Sorocean O. 
Coşeleva N. 
Balan A. 

24 03-04 
noiembrie 
2017 

Conferința 
științifică 
Internațională 

Paradigme moderne ale economiei și 
antreprenoriatului inovativ 

Bîrcă A. 
 

 

Consultanţă şi expertiză economică : 
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1) FEURAŞ Eugenia – consultanţă la elaborarea a 18 Proiecte de cercetare ştiinţifică a 

doctoranzilor ASEM 

2) FEURAŞ Eugenia – elaborarea materialului consultativ: ”Procedura de susținere a tezei de 

doctorat de către absolvenții școlilor doctorale din ASEM, înmatriculați începând cu anul 

2015” 

3) FEURAŞ Eugenia – elaborarea materialului consultativ: ”Ghid privind elaborarea și 

susținerea proiectului de cercetare științifică și a referatelor științifice” 

4) FEURAŞ Eugenia – recenzarea a 5 articole ştiinţifice, în calitate de membru al Colegiului de 

redacție al revistei ”Economica” 

5) TOMŞA  Aurelia – 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”. 
 

Activitatea personalului academic în calitate de organizator/coordonator al manifestărilor 

ştiinţifice 

În anul universitar 2017-2018, la acest capitol se înscrie activitatea personalului academic din 

cadrul departamentului „Teorie şi Politici Economice”, ce ţine de participarea la organizarea 

manifestărilor ştiinţifice în cadrul ASEM şi altor universităţi din R.Moldova. 

1. BARBĂNEAGRĂ Oxana – Membrul Comitetului organizatoric la International scientific and 

practical Forum “FOSTERING KNOWLEDGE TRIANGLE IN MOLDOVA”. -TRIANGLE 

2018 -. 4th Edition. 26-27 aprilie 2018. Chişinău, ASEM 

2. BARBĂNEAGRĂ Oxana – Moderator  Session XIV: ”ELEVATE WORKSHOP: YOUTH 

EMPLOYABILITY” la International scientific and practical Forum “FOSTERING 

KNOWLEDGE TRIANGLE IN MOLDOVA”. -TRIANGLE 2018 -. 4th Edition. 26-27 aprilie 

2018. Chişinău, ASEM 

3. BARBĂNEAGRĂ Oxana – Membrul Comitetului Ştiinţific al Conferinţei Ştiinţifice 

Internaţionale Studenţeşti ”PROVOCĂRILE CONTABILITĂŢII ÎN VIZIUNEA TINERILOR 

CERCETĂTORI”. Chişinău, ASEM, 17 martie 2017 

4. BARBĂNEAGRĂ Oxana – Moderatorul Secţiunii „Economie fundamentală şi aplicată” din 

cadrul Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „COMPETITIVITATEA ŞI INOVAREA ÎN 

ECONOMIA CUNOAŞTERII”. Chişinău, ASEM,  22-23 septembrie 2017 
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5. BUCOS Tatiana – Membrul Comitetului organizatoric la International scientific and practical 

Forum “FOSTERING KNOWLEDGE TRIANGLE IN MOLDOVA”. -TRIANGLE 2018 -. 4th 

Edition. 26-27 aprilie 2018. Chişinău, ASEM 

6. BUCOS Tatiana – Moderator  Session X: ” YOUTH ENTREPRENEURSHIP WORKSHOP” 

la International scientific and practical Forum “FOSTERING KNOWLEDGE TRIANGLE IN 

MOLDOVA”. -TRIANGLE 2018 -. 4th Edition. 26-27 aprilie 2018. Chişinău, ASEM 

7. BUCOS Tatiana – Moderatorul Secţiunii „Economie fundamentală şi aplicată” din cadrul 

Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „COMPETITIVITATEA ŞI INOVAREA ÎN ECONOMIA 

CUNOAŞTERII”. Chişinău, ASEM,  22-23 septembrie 2017 
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E-ISBN 978-9975-75-891-8; 

http://econpapers.repec.org/RePEc:tkp:fktm17:77-84
http://www.toknowpress.net/ISBN/978-9975-3129-7-4/77-84.pdf
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36. CEPRAGA, Lucia. „Cultivarea angajamentului în învăţarea prin PBL (Project based 
learning)” // Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Competitivitatea şi inovarea în economica 
cunoaşterii”, (22-23 septembrie 2017): Materiale/Teze. – Chişinău: ASEM, 2018, p. 62-65 , E-
ISBN 978-9975-75-891-8 

37. Radu Galina „ Cultivarea limbii române în condiții de exod”, În : Materiale/Teze 
CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ „Competitivitatea şi inovarea în 
economia cunoaşterii”. ASEM. 22 – 23 septembrie, 2017,  E-ISBN 978-9975-75-891-8 

38. JOROVLEA E., BORCOMAN R., Sugestia – tehnică de schimbare a comportamentului. 
Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Competitivitatea şi inovarea în economica 
cunoaşterii”: materialele conf. şt. intern. ASEM, 22-23 septembrie 2017.  Ch.: ASEM, vol., 
p.p.. ISBN 978-. 

39. Baieșu Marina, Strategii și tehnici de formare și perfecționare profesională a personalului, 
Conferinţa ştiinţifică internaţională: „Competivitatea și inovarea în economia cunoașterii”, 
Chişinău, ASEM, 22-23 septembrie, 2017. 
 
 Rezumate/teze la conferinţe ştiinţifice din ţară :  

2. BALAN, Aliona. Cauzele și consecințele deficitului bugetar în Republica Moldova. În: 
Performanțe într-o economie competitivă. Ediția IV-a. Culegere de materiale  / conf. şt. 
intern., 12-13 mai 2017, Chişinău, IMI-NOVA, 2017, p.77-83. ISBN 978-9975-3190-0-3 

3. BALAN, Aliona. Creșterea competitivității produselor autohtone – factor important în 
poziționarea acestora pe piața comunitară. În: Paradigme moderne ale economiei și 
antreprenoriatului inovativ. Ediția XII-a. Culegere de materiale  / conf. şt. intern., 3-4 
noiembrie 2017, Chişinău, USM, 2017, p.285-289. ISBN 978-9975-71-942-1 

4. BALAN, Aliona. Sectorul tenebru și dimensiunile sale în economia Republicii Moldova. În: 
Asigurarea viabilității economico-manageriale pentru dezvoltarea durabilă a economiei 
regionale în condițiile integrării în UE. Culegere de materiale  / conf. şt. intern. 15-16 sept. 
2017. Bălţi, univ. „Al.Russo”, 2018. p.248-250. ISBN 978-9975-50-215-3 

5. BARBĂNEAGRĂ, Oxana (coautor). Landing Page – un nou trend a businessului digital.  
În: Simpozionul științific al tinerilor cercetători din 28-29 aprilie 2017. Chişinău: ASEM, 
2017, vol. II, p.47-48. ISBN 978-9975-75-876-5 
[http://www.ase.md/files/publicatii/electronice/simp_stud_apr2017_ro_v2.pdf] 

6. BARBĂNEAGRĂ, Oxana (coauthor). E-business: trend sau necesitate?  În: Simpozionul 
științific al tinerilor cercetători din 28-29 aprilie 2017. Chişinău: ASEM, 2017, vol. II, p. 48-
49. ISBN 978-9975-75-876-5 [ 
http://www.ase.md/files/publicatii/electronice/simp_stud_apr2017_ro_v2.pdf] 

7. BARBĂNEAGRĂ, Oxana (coauthor).  Ecoinovația – soluția creșterii competitivității. În: 
Simpozionul științific al tinerilor cercetători din 28-29 aprilie 2017. Chişinău: ASEM, 2017, 
vol. II, p. 51-52. ISBN 978-9975-75-876-5 
[http://www.ase.md/files/publicatii/electronice/simp_stud_apr2017_ro_v2.pdf] 

8. CARA Elena; CIOMÂRTAN Lăcrămioara-Vasilica. Dezvoltarea regională – sursă de 
competitivitate și inovare. În: Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii. 
Materiale/teze conf. şt. intern., 22-23 sept. 2017. Ch.: ASEM, 2018. E-ISBN 978-9975-75-
893-2 

9. COBAN Marina. Antreprenoriatul în era digitală: provocări și oportunități. În : Teze ale 
Congresului Academiei Româno-Americane de științe și arte, 23-26 mai 2018 

10. COŞELEVA Natalia. Tendințe contemporane ale economiei bazate pe cunoaștere. În: 
Asigurarea viabilității economico-manageriale pentru dezvoltarea durabilă a economiei 
regionale în condițiile integrării în UE. Culegere de materiale  / conf. şt. intern. 15-16 sept. 
2017. Bălţi, univ. „Al.Russo”, 2018. p.134-136. ISBN 978-9975-50-215-3 

11. FILIP Nolea, BRANAŞCO Natalia. Migraţia de revenire – obiectiv al politicii migraţioniste 
a Republicii Moldova.  În: Asigurarea viabilităţii economico-manageriale pentru 

http://www.ase.md/files/publicatii/electronice/simp_stud_apr2017_ro_v2.pdf
http://www.ase.md/files/publicatii/electronice/simp_stud_apr2017_ro_v2.pdf
http://www.ase.md/files/publicatii/electronice/simp_stud_apr2017_ro_v2.pdf
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dezvoltarea durabilă a economiei regionale în condiţiile integrării în UE. Culegere de 
materiale  / conf. şt. intern.,15-16 sept. 2017. Bălţi, univ. „Al.Russo”, 2018. pp.81-83. ISBN 
978-9975-50-215-3 

12. SOROCEAN Olga. Национальный  менталитет как фактор развития общества. În: 
Asigurarea viabilităţii economico-manageriale pentru dezvoltarea durabilă a economiei 
regionale în condiţiile integrării în UE. Culegere de materiale  / conf. şt. intern.,15-16 sept. 
2017. Bălţi, univ. „Al.Russo”, 2018. pp.81-83. ISBN 978-9975-50-215-3 

13. SOROCEAN Olga. Инновационный тип   развития  и  реалии  Молдовы. În: Paradigme 
moderne ale economiei și antreprenoriatului inovativ. Culegere de materiale / conf. şt. 
intern., 3-4 noiembrie 2017. Chişinău, USM, 2017, рр.21-24. ISBN 978-9975-71-942-1 

14. VACULOVSCHI  Elena. Rolul culturii organizaționale în funcționarea eficientă a 
instituțiilor publice din Republica Moldova.  În:  Teoria și practica Administrării publice.  
Culegere de materiale / conf. şt.-pract. intern., 17 mai 2018, Chișinău : AAP, 2018, pp.393-
398, ISBN 978-9975-3019-7-8. 

15. CODREANU A. General Theoretical Framework of Evolution and Development of Public 
Procurement in the Republic of Moldova. SCIENTIFIC SYMPOSIUM OF YOUNG 
RESEARCHERS, XV Edition, ACADEMY OF ECONOMIC STUDIES OF MOLDOVA 
(April 28-29, 2017), volume I, pp. 245-248 ISBN 978-9975-75-877-2, CZU 
082:378.633(478-25) S 37. 

16. 2. GRÂU-PANŢUREAC M. Contraventional and criminal liability in electoral rights. 
Jurisprudenţa – componenta fundamentală a proceselor integraţionale şi a comportamentului 
legal contemporan. În: Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică, 3-4 noiembrie 2017, 
Chişinău, 2017, p. 225-229. 

17. 3. GRÂU-PANŢUREAC M. Electoral Corruption - the Premise of Electoral Responsibility. 
Scientific Symposium Of Young Researchears. În: Simpozionul ştiinţific al tinerilor 
cercetători  Ed. a 15-a, 28-29 aprilie, 2017, vol. I, Chişinău, ASEM, 2017, p. 227-230. 

18. 4. PAŞCANEANU T., DANDARA L. Evidenţieri asupra conceptului de autonomie locală, 
petrecută la 07.10.2017; ISBN: 978-606-685-456-6. Conferinţă internaţională petrecută în 
cadrul „Institutului de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane”  în Iaşi, pp.119-125. 
 

Tabelul 6 
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.  

 Cercetări în domeniul dezvoltării 
capitalului uman  
 

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. ASE Bucureşti / Departamentul 
„Administrarea  afacerilor” cu 
predare în limba străină 

Participarea la programul Erasmus+ 
ASE, București 12-16 martie 2018 

Coban M. (ASEM) 
cadru profesoral ASE 
Bucureşti 
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4, Universitatea „Vasile 
Alecsandri, Bacău, România 

Participarea la programul Erasmus+, 
perioada 07. 05. 2018 – 12. 05. 2018  

Abramihin Cezara 
ASEM 

5. Universitatea de Vest din 
Timișoara 

Școala de Primăvară: UVT FEAA 
IHRM Spring School 
”Employability and Talent 
Management in the Digital Era – 
Best Practices, 16 – 23 aprilie 
2018 

Baieșu Marina, conf. 
univ. dr.împreună cu 
10 studenți de la 
specialitatea 
„managementul 
resurselor umane” 

 
 

Relații de parteneriat cu asociații profesionale de profil, instituții publice și ONG-uri 
 

(1) BUCOS Tatiana –  AO „Centrul de inovații și Dezvoltare Socială”, Tiraspol (proiect comun 

finanțat de UE și implementat de UNDP) 

(2) COŞELEVA Natalia – Şeful Asociaţiei Obşteşti „Centrul iniţiativelor sociale şi antreprenoriale 

ale femeilor”  

(3) STRATAN Svetlana –  Membru al Asociaţiei absolvenţilor Programelor de schimb din SUA – 

dr.,conf.univ.  

(4) PÎŞCHINA Tatiana –  Member of the Moldavin Fulbright Community  

(5) PÎŞCHINA Tatiana –  Member of the American Study Center. 

 
VIII. STAGII ȘI PROGRAME DE PERFECȚIONARE PROFESIONALĂ 

 
Pe parcursul anului 2017-2018 următorii membri ai departamentului au beneficiat de 

stagii de perfecționare în cadrul organizațiilor din Republica Moldova și a instituțiilor de peste 

hotare: 

■ Vaculovschi Elena, doctor în economie, conferenţiar universitar : stagiu de perfecționare 

profesională în cadrul Agenției HR-consulting, Chișinău. Perioada: 23 ianuarie – 05 

februarie 2018, având ca scop principal: 

1. Studierea structurii și modului de organizare şi funcţionare a agenției “HR-Consulting”  

2. Studierea activităților desfășurate în cadrul agenției “HR-Consulting”. 

3. Studierea procesului de consultanță și evaluarea nivelului satisfacției clienților.  

■ Patraşcu Ion, lector universitar: stagiu de perfecţionare profesională în cadrul SRL 

„Armonimob”. Stagiul a avut ca scop principal:  

1) Studierea politicii de preț a întreprinderii și a metodelor de stabilire a preţurilor. Analiza 

influenţei politicii de preţ asupra rezultatelor economico-financiare ale întreprinderii. 

2) Studierea procesului de producție și evaluarea nivelului productivității muncii, analiza 

corelaţiei dintre dinamica productivităţii muncii şi dinamica salariului mediu.  
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■ Vaculovschi Dorin, conferențiar universitar: stagiu de practică la Agenția Națională 

pentru Ocuparea forței de Muncă. Stagiul a avut ca scop principal (februarie 2018);  

1. Studierea și analiza politicii de ocupare a forței de muncă îăn republica Moldova și 

influența acesteia asupra pieței muncii; 

2. Evaluarea implementării Strategiei de ocupare a Forței de Muncă pentru perioada 2017 – 

2022. 

■ Baieșu Marina, conferențiar universitar: stagiu de practică la compania Indigo, SRL, 

Chișinău, (octombrie 2017) având ca scop: 

1. Analiza sistemului de management al resurselor umane în cadrul companiei și 

identificarea problemelor cu care aceasta se confruntă; 

2. Evaluarea politicii de resurse umane și identificarea problemelor companiei în ceea ce 

privește atragerea forței de muncă. 

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 2017-2018 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 

Mai multe cadre didactice din cadrul facultății au participat la diferite stagii de 

perfecționare profesională: 

Tabelul 7 
Perfecţionarea profesională a personalului didactic    

Nr. 
d/o 

Activităţi  Perioada şi  
locul desfăşurării  

Personal 
didactic 

participant  
 Programe de instruire profesională 

1. Programul de instruire: „Tehnici 
actuariale şi managementul riscului în 
asigurări”. Organizatori: Academia de 
Studii Economice a Moldovei, 
Asociația de Actuariat din Moldova și 
Centrul Național de Educație 
Financiară.  

11 noiembrie – 16 
decembrie 2017, ASEM 

Tomşa A. 
Tuhari E. 

2. Program de instruire: METODE 
INOVATIVE DE PREDARE-
ÎNVĂŢARE-EVALUARE ÎN 
ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL 
(40 ore) 

26 decembrie 2017  
– 5 ianuarie 2018  

ASEM 

Feuraş E. 
Coşeleva N. 
Vaculovschi E. 
Abramihin C. 

3. Program de instruire:  PSIHOLOGIE. 
DEZVOLTAREA PERSONALĂ A 
CADRULUI DIDACTIC (40 ore) 

9-13 ianuarie 2018  
ASEM 

Patraşcu D.  
Ţăruş V. 
Tuhari E. 
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4. Program de instruire: UTILIZAREA 
TABLEI INTERACTIVE ÎN 
PROCESUL DE PREDARE-
ÎNVĂŢARE (20 ore) 

29 ianuarie 2018  
ASEM 

Tomşa A. 
Coşeleva N.  
Barbăneagră O. 
Patraşcu D.  
Coban M. 

5. Program de instruire: 
ÎNVĂŢĂMÂNTUL BAZAT PE 
CUNOAŞTERE (40 ore) 

26 decembrie 2017  
– 5 ianuarie 2018  

ASEM 

Patraşcu D.  

6. Program de instruire: DEONTOLOGIA 
ȘI EFICIENȚA COMUNICĂRII 
DIDACTICE 
 

9-13 ianuarie 2018 
 

Patraşcu I. 

7. Program de instruire: APLICAREA 
TEHNOLOGIILOR 
INFORMAŢIONALE DE 
COMUNICARE ÎN INSTRUIRE. 
SISTEMUL MOODLE  

9-13 ianuarie 2018 
ASEM  

Cara E. 
Balan A. 
Vaculovschi E. 

Ateliere de lucru, Workshop-uri,  Seminare 
1. Training ,,Psihologia comunicării”, ediţia 

II-a. Organizator: Lazăr Nistor, Comunitatea 
Tinerilor Ambiţioşi. ASEM. 

25 iulie 2017 Ţăruş V.  

2. Atelier de lucru „INSTRUMENTE TIC 
PENTRU CERCETARE, ASIGURAREA 
EVALUĂRII CALITĂŢII ŞI 
VIZUALIZAREA CONŢINUTULUI 
ŞTIINŢIFIC DIGITAL DIN 
R.MOLDOVA” 

26-27 aprilie 2018 Feuraş E. 

3. Atelier de lucru „MANAGEMENTUL 
PROPRIETATII INTELECTUALE” 
organizat de  ASEM în parteneriat cu 
Centrul Proiecte Internationale al AȘM și 
Agenția de Stat pentru Proprietatea 
Intelectuală al Republicii Moldova. (ProB-
H2020) 

18-19 septembrie 
2017 

Pîşchina T. 
Balan A. 
Vaculovschi E. 
Barbăneagră O. 
Ţăruş V. 
Patraşcu D. 
Patraşcu I. 

4. Workshop ”Utilizarea indicatorilor 
bibliometrici și scientometrici în evaluarea 
cercetărilor științifice”. Chişinău: Academia 
Administrării Publice 

24 octombrie 2017 Vaculovschi E. 
 

5. „Training courses on modern didactics in 
higher education” (15 ore), organizate de 
către Universitatea de Științe ale Vieții din 
Praga (Cehia) 

noiembrie-
decembrie 2017 

Cimpoieş L. 

6. Atelietul de lucru din cadrul săptămânii de 
informare INFO WEEK-H2020, ediția a III-
a, organizat de ASEM în parteneriat cu 
Centrul Proiecte Internationale al AȘM și 
Rețeaua Punctelor Naționale de Contact 
Orizont 2020  

11-15 decembrie 
2017 

Pîşchina T. 
Balan A. 
Coban M. 
Barbăneagră O. 
Patraşcu D. 
Ţăruş V. 

7. Workshop „Platformele web of science and 
incites”, organizat în cadrul proiectului 
Modernizarea serviciilor bibliotecilor 

12 ianuarie 2018 Coban M.  
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universitare din Moldova. Chişinău: ASEM 
8. Școala  Jean Monnet de Studii Europene 

„MANAGEMENTUL INOVAȚIONAL AL 
UE”. (28 ore), organizată în cadrul 
proiectului ”Jean Monnet Chair in EU 
Policies Towards Innovation, Creativity and 
Entrepreneurship”, ASEM 

24-26 ianuarie 2018 
 

Balan A. 
Patraşcu D. 
Ţăruş V. 

9. Școala de Iarnă ”Innovation, Creativity and 
Entrepreneurship” (32 ore), organizată în 
cadrul proiectului ”Jean Monnet Chair in EU 
Policies Towards Innovation, Creativity and 
Entrepreneurship”, ASEM 

31 ianuarie – 2 
februarie 2018 

 

Patraşcu D. 

10. Şcoala de primăvară Jean Monnet 
„Integrarea Europeană şi Economia UEˮ, 
organizată în cadrul proiectului „Jean 
Monnet Chair in EU Policies Towards 
Innovation, Creativity and 
Entrepreneurshipˮ / EU21NNO 

27-31 martie 2018 Coban M. 
Ţăruş V. 
Baieșu M. 
Bârsan S. 

11. Seminar de instruire „Estimarea produsului 
potenţial al Republicii Moldova”. 
Organizatori: Ministerul Economiei şi 
Infrastructurii şi Ministerul Finanţelor.  

18-19 aprilie 2018 Tomşa  A. 

12. Atelier de lucru ,,Instrumentele TIC pentru 
cercetare şi asigurarea evaluării calităţii şi 
vizualizarea conţinutului ştiinţific digital din 
Republica Moldova. Organizat de ASEM în 
parteneriat cu Institutul de Dezvoltare a 
Societății Informaționale (IDSI) 

27 aprilie 2018 Ţăruş V. 

13. Școala de Vară Jean Monnet 
„EU.ACADEMYˮ, organizată în cadrul 
proiectului INTEGRA, ASEM 

7-13 iunie 2018 Ţăruş V. 

14. Seminar ştiinţific „Metodologia cercetării: 
aspecte epistemologice şi paradigmatice” 

28 mai 2018 Feuraş E. 

15. Seminar ştiinţific « Open Science » 26 aprilie 2018 Feuraş E. 

16. Seminar metodologic: „Engaging 
internationalization efforts in business: the 
case of the Republic of Moldova” 

mai 2018 Cimpoieş L.  

17. Școala de Vară Jean Monnet 
„EU.ACADEMYˮ, organizată în cadrul 
proiectului INTEGRA, ASEM  

7-13 iunie 2018 Ţăruş V. 

18 Școala Internațională de Vară ”Geopolitica” 
– ediția a XVI – a  ”SECURITATEA 
RESURSELOR – timpul marilor 
schimbări”, Universitatea Petrol-Gaze 
Ploiești, România. 
 

septembrie 2017, Roșca S. 

19 Workshop „Developing module descriptions 
– knowledge, skills, and competences project 
idea generation and working with learning 
taxonomies student evaluation and staff 
evaluation methods and techniques 

14-17 mai 2018 Țurcanu Galina,  

Mancaș Maria, 

Bârsan Svetlana 
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management and administration of study 
programmes”. UTM 
 

Mancaș Maria. Training „Comunicarea inteligentă: instrumente de eficientizare a 

perspectivelor de relaționare advocacy” ONG HELPAGE INTERNATIONAL MOLDOVA 

30.11.17 - 01.12.17 

Mancaș Maria. Formator în cadrul stagiului de formare/dezvoltare a cadrelor didactice 

universitare „Deontologia și eficiența comunicării didactice” ASEM, Departamentul „Studii, 

Dezvoltare Curriculară şi Management al Calităţii al ASEM”, 09-13 ian. 2018 

Mancaș Maria. Curs de formare profesională „Corespondența oficială” în cadrul 

Serviciului Fiscal De Stat Serviciul Fiscal De Stat  MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase,  

nr. 9, 12 iun. 2018 

Cepraga Lucia. Programul de formare continuă „ Formarea formatorilor» 8 februarie 

/12 iunie, USM, 2018 

În afară de aceasta, 3 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 

Pe parcursul anului de studii 2017-2018, mai multe cadre didactice din cadrul facultății au 

fost antrenate în diferite activități de relevanță socială.  

Membru al colegiului de redacție al unei reviste specializate 

BÎRCĂ Alic - Membru al Colegiului de redacție al revistei Економічна теорія та 

право/Economic Theory and Law, Kharkiv: Ukraine, 

Membru al seminarului științific de profil 

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. TOMȘA Aurelia - Membrul al seminarului științific de profil  „Teorie și politici economice” din 

cadrul ASEM. 

5. FEURAȘ Eugenia. - Membrul al seminarului științific de profil  „Teorie și politici economice” din 

cadrul ASEM. 
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6. BEJAN Ghenadie. - Membrul al seminarului științific de profil  „Teorie și politici economice” din 

cadrul ASEM. 

7. CARA Elena. - Membrul al seminarului științific de profil  „Teorie și politici economice” din cadrul 

ASEM. 
 

Președinte/ secretar/ membru al Consiliului științific specializat 

• Vaculovschi Dorin: referent oficial la teza de doctor "Managementul pieței muncii a 

Republicii Moldova în contextul integrării în Uniunea Europeană”, elaborată de d-

na Pantea Larisa. Institutul național de Cercetări Economice al AȘM 

• Bîrcă Alic membru CȘS la teza de doctor "Managementul pieței muncii a Republicii 

Moldova în contextul integrării în Uniunea Europeană”, elaborată de d-na Pantea 

Larisa. Institutul național de Cercetări Economice al AȘM. 

Membru al comisiilor instituite de Preşedinte, Parlament, Guvern 

1. BÎRCĂ Alic –  Membru   al   Comisiei   pentru   organizarea  și  desfășurarea concursului de 
ocupare a funcțiilor publice de conducere de nivel superior. Hotărârea Guvernului Republicii 
Moldova Nr.654 din 16 august 2017, publicată în Monitorul Oficial Nr.301-315/754 din  16. 
08. 2017  

 
Membru al comisiilor specializate de evaluare în scopul acreditării organizațiilor 

• Vaculovschi Dorin Membru al comisiei de evaluare externă în vederea acreditării 
programelor de studii superioare  de licență 0312.2 Relații internaţionale în cadrul 
ANACEP 

• Vaculovschi Dorin Membru al Comisiei pentru problemele populației, demografie și 
migrație pe lângă Preşedintele Republicii Moldova 

• Vaculovschi Dorin Membru al colegiului Ministerului Muncii Protecției Sociale şi 
Familiei 

 

X.  Apreciere naţională şi antrenare în activităţi conexe cercetării 
 
Pe parcursul anului universitar 2017-2018, un șir de cadre didactice din cadrul facultății au 

fost antrenate în diverse activități conexe cercetării (Tabelul 7). 

Tabelul 8 
Participarea cadrelor didactice în activități conexe cercetării 

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. 

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. 

http://www.ase.md/subdiviziuni/dsdcmc.html
http://www.ase.md/subdiviziuni/dsdcmc.html
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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. 

 
 

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. 

Boguș A conf. univ. dr. 
 

Propagarea științei în mass media 

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

media. 

• Sainsus Valeriu Postul de radio ”Vocea Basarabiei”, Rubrica ”Probleme actuale”:  

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

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

 

XI. Activităţi extracurriculare cu studenţii 
Pe parcursul anului de studii 2017-2018 departamentele facultăţii „Economie Generală şi 

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

menţionate cercurile studențești organizate în cadrul tuturor departamentelor, diferite manifestări 

științifice cu participarea studenților facultății etc. În acest an, și-a continuat activitatea 

Centrului de Studii Juridice şi Politice, coordonat de Carolina Ciugureanu-Mihailuță, având 

drept scop antrenarea studenților în activitatea de cercetare. În tabelul 9 sunt prezentate cercurile 

studențești care au activat în cadrul facultății.  

Conform Programului de activitate a cercurilor ştiinţifice studenţeşti în cadrul ASEM, pe 

parcursul anului 2017-2018, studenţii de la toate specialităţile au fost atraşi la organizarea 

activităţii a 6 cercuri ştiinţifice studenţeşti din cadrul departamentului Teorie și Politici 

Economice, cu un număr total de 141 participanţi, fiind petrecute 22 şedinţe, după cum urmează:  

(1) „DIRECȚIILE DE DEZVOLTARE ALE ECONOMIEI CONTEMPORANE 
(DDEC)”. (37 studenţi) 

Conducător ştiinţific: dr., conf.univ. STRATAN Svetlana 

Genericul şedinţei 
conform  Programului de activitate 

Data 
petrecerii 

Forma de  
organizare 

Nr. de 
studenţi 
prezenţi  

Nr.de 
comunicări 
prezentate  

1) “Economia secolului 21 in baza 
economiei digitală” 

. 11. 2017 ședință deschisă 
cu discuții și  

dezbateri 

35 5 
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2) “Globalizarea economiei 
contemporane” 

3.11.2017 ședință deschisă 
cu discuții și  

dezbateri 

30 5 

3) „Locul si rolul corporatiilor 
transnationale in economia 
contemporană” 

4.12.2017 ședință deschisă 
cu discuții și  

dezbateri 

32 4 

4) Ședința sub genericul “ GREEN 
ECONOMY” 

7.12.2017 ședință deschisă 
cu discuții și  

dezbateri 

33 4 

Activitatea cercului ştiinţific studențesc „DIRECȚIILE DE DEZVOLTARE ALE 

ECONOMIEI CONTEMPORANE (DDEC)” este apreciată cu un calificativ înalt, fiind remarcată 

printr-un interes deosebit faţă de tematica discutată.  În cadrul cercului studenţesc, discuţiile 

asupra temelor propuse au fost libere şi constructive. La încheierea lucrărilor cercului, studenţii 

au elaborat concluzii şi propuneri în domeniul investigat. 

Din totalul rapoartelor prezentate la şedinţele cercului studenţesc, 4 comunicări au fost 

înaintate pentru Simpozionul Tinerilor Cercetători ASEM (27-28 aprilie 2018). Inclusiv, 

comunicarea ştiinţifică „Crowdfunding”  prezentată de Gurduz Luciana şi Furtuna Natalia – 

studentele anului I, facultatea „REI”, care a fost apreciată cu Diplomă de gradul I. 

 
(2) „UNITĂŢILE ECONOMICE – VERIGĂ DE BAZĂ A ECONOMIEI 

NAŢIONALE”. (20 studenţi) 
Conducător ştiinţific: dr., conf.univ. BALAN Aliona 

Genericul şedinţei 
conform  Programului de activitate 

Data 
petrecerii 

Forma de  
organizare 

Nr. de 
studenţi 
prezenţi  

Nr.de 
comunicări 
prezentate  

1) Sectorul întreprinderilor mici și 
mijlocii în Republica Moldova – 
realizări și perspective 

28.02.18 ședință 
deschisă cu 
discuții și  
dezbateri 

15 4 

2) Situația actuală și perspectivele 
franchisingului în Republica 
Moldova 

27.03.18 ședință 
deschisă cu 
discuții și  
dezbateri 

30 8 

Activitatea cercului ştiinţific studențesc „UNITĂȚILE ECONOMICE – VERIGA DE 

BAZĂ A ECONOMIEI NAȚIONALE” este apreciată cu un calificativ înalt de către studenții 

participanți, fiind elaborate și prezentate comunicări interesante şi actuale în 

domeniul  dezvoltării unităților economice din Republica Moldova. 

Activitatea cercului studenţesc a fost valorificată prin participarea la Simpozionul Tinerilor 

Cercetători ASEM (27-28 aprilie 2018). Din totalul rapoartelor audiate în cadrul şedinţelor, 5 

comunicări au fost înaintate pentru prezentare la Simpozion, dintre care 3 au fost apreciate cu 

https://www.libroteze.com/ro/locul-si-rolul-corporatiilor-transnationale-economia-mondiala
https://www.libroteze.com/ro/locul-si-rolul-corporatiilor-transnationale-economia-mondiala
https://www.libroteze.com/ro/locul-si-rolul-corporatiilor-transnationale-economia-mondiala
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Diplomă de Gradul III, fiind prezentate de către următorii studenţi: Tamașciuc Valeria şi Vlas 

Dorina – gr. EMREI-171; Răileanu Parascovia – gr.MRU-171. 

 
(3) „DEZVOLTAREA RAMURILOR ECONOMIEI NAŢIONALE”.  (15 studenţi) 
Conducător ştiinţific: dr., conf.univ. VACULOVSCHI Elena 

Genericul şedinţei 
conform  Programului de activitate 

Data 
petrecerii 

Forma de  
organizare 

Nr. de 
studenţi 
prezenţi  

Nr.de 
comunicăr

i 
prezentate  

1) Sistemul de agricultură 
convențională versus sistemul de 
agricultură durabilă 18.10.2017 

ședință 
deschisă cu 
discuții și  
dezbateri 

10 5 

2) Eficiența economică a 
introducerii elementelor de progres 
tehnic în diverse ramuri ale economiei 
naționale 

16.11.2017 
 

ședință 
deschisă cu 
discuții și  
dezbateri 

12 3 

3) Rolul activității de transport în 
dezvoltarea economică a țării. 7.12.2017 

ședință 
deschisă cu 
discuții și  
dezbateri 

10 4 

4) Aspecte economice ale 
reformelor în diverse ramuri din sfera 
serviciilor din Republica Moldova 

6.04.2018 ședință 
deschisă cu 
discuții și  
dezbateri 

6 3 

Activitatea cercului științific studențesc a fost apreciată înalt de către studenți. Ei au 

demonstrat interes analizând probleme și oportunități ale dezvoltării ramurilor economiei 

naționale în condițiile moderne.  

Din totalul rapoartelor audiate în cadrul şedinţelor, 2 comunicări au fost prezentate în 

cadrul Simpozionului Tinerilor Cercetători ASEM (27-28 aprilie 2018).  

 

(4) „CREŞTEREA ECONOMICĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA: REALITĂŢI ŞI 
PERSPECTIVE”.  

(30 studenţi)   
Conducător ştiinţific: lect.univ. ŢĂRUŞ Victoria 

Genericul şedinţei 
conform  Programului de activitate 

Data 
petrecerii 

Forma de  
organizare 

Nr. de 
studenţi 
prezenţi  

Nr.de 
comunicări 
prezentate  

1) Particularităţile creşterii economice 
în economia Republicii Moldova 

5.12.2017 ședință deschisă 
cu discuții și  

dezbateri 

30 4 

2) Criza economică în Republica 
Moldova: probleme şi soluţii 

6.02.2018 ședință deschisă 
cu discuții și  

dezbateri 

27 4 

3) Instumente de influenţare a cererii 
agregate în vederea asigurării 

0.04.2018 ședință deschisă 
cu discuții și  

30 3 
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creşterii economice în Republica 
Moldova 

dezbateri 

4) Investiţiile şi rolul lor în asigurarea 
creşterii economice în Republica 
Moldova  

  8.05.2018 ședință deschisă 
cu discuții și  

dezbateri 

25 3 

Organizarea activităţii cercului studenţesc pe parcursul anului de studii a permis 

completarea activităţii didactice din cadrul cursurilor şi seminarelor şi care, în acelaşi timp, a 

oferit posibilitatea studenţilor să-şi aprofundeze cunoştinţele. 

Din totalul rapoartelor audiate în cadrul şedinţelor, 2 comunicări au fost înaintate pentru 

prezentare la Simpozionul Tinerilor Cercetători ASEM (27-28 aprilie 2018), dintre care 1 a fost 

apreciată cu Diplomă de Gradul II (Bivol Cătălina, gr.FB-171). 

 

(5) „COMPETITIVITATEA ȘI SECURITATEA ECONOMIEI NAȚIONALE ÎN 
CONDIȚIILE GLOBALIZĂRII”. 

(25 studenţi) 
Conducător ştiinţific: dr., conf.univ. IGNATIUC Diana 

Genericul şedinţei 
conform  Programului de activitate 

Data 
petrecerii 

Forma de  
organizare 

Nr. de 
studenţi 
prezenţi  

Nr.de 
comunicări 
prezentate  

1) Competitivitatea și securitatea 
economică națională în cadrul 
sistemului economic internațional 
marcat de procesul intensiv de 
globalizare și regionalizare a 
statelor. 

13.02.2018 ședință 
deschisă cu 
discuții și  
dezbateri 

10 3 

2) Factorii determinanți și căile de 
sporire a nivelului competitivității 
economiei naționale a Republicii 
Moldova 

10.04.2018 ședință 
deschisă cu 
discuții și  
dezbateri 

12 8 

3) Securitatea economică și teoria 
și practica internațională și 
națională 

4.05.2018 ședință 
deschisă cu 
discuții și  
dezbateri 

14 3 

 
În cadrul comunicărilor sale, studenții-membri ai cercului științific ”Competitivitatea și 

securitatea economiei naționale în condițiile globalizării” au atras atenția în special asupra 

problemelor creșterii competitivității întreprinderilor mici și mijlocii din Republica Moldova,  

competitivității naționale a Republicii Moldova precum și celor de asigurare a securității 

economice a agenților economici naționali la diferite nivele ale activității economice (micro-, 

mezo- , macroeconomic). 

Din totalul rapoartelor audiate în cadrul şedinţelor, 8 comunicări au fost înaintate la 

Simpozionul Tinerilor Cercetători ASEM (27-28 aprilie 2018), dintre care 1 prezentare a fost 

apreciată cu Diplomă de gradul I : Olaru Lidia – studenta gr.EG-161.  
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(6) „НАУЧНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ” 
(„REVOLUŢIILE ŞTIINŢIFICE ÎN ISTORIA GÂNDIRII ECONOMICE”).   (14 

studenţi) 
Conducător ştiinţific: dr. hab., prof.univ. SOROCEAN Olga 

Genericul şedinţei 
conform  Programului de activitate 

Data 
petrecerii 

Forma de  
organizare 

Nr. de 
studenţi 
prezenţi  

Nr.de 
comunicări 
prezentate  

1) Научная революция 
классиков-либералов 

  20.10.17 ședință 
deschisă cu 
discuții și  
dezbateri 

      14 4 

2) Кейнсианская революция и ее 
авторитеты 

  27.11.17    ședință 
deschisă cu 
discuții și  
dezbateri 

      12 3 

3) Современные эффективные 
концепции  и их отражение  в 
национальных моделях социально-
экономического развития 

  11.12.17 ședință 
deschisă cu 
discuții și  
dezbateri 

      11 3 

Scopul cercului studenţesc – studiul mai aprofundat a cursului disciplinar „Istoria gândirii 

economice” şi acumularea de către studenţi a aptitudinilor de cercetare ştiinţifică desinestătător.  

În cadrul şedinţelor au fost prezentate şi discutate referate privind doctrinele, care au avut o 

importanţă revoluţionară  în evoluţia ştiinţei economice şi, inclusiv, despre efectivele concepţii 

contemporane, care s-au reflectat în modelele naţionale de dezvoltare social-economică. 

Cercul studenţesc „CLUBUL DE INTERESE ,,PRACTICA CtEDO” 
 

Organizator: A.BÂCU, doctor în drept, conf.univ. 

Activitatea Clubului CtEDO s-a desfăşurat săptămânal, pe parcursul lunilor februarie-mai 

2018, fiind antrenaţi studenţii anului trei, şi anume grupele D151, D-152, D-153, D-154, D-155.  

Tematica discutată în cadrul şedinţelor desfăşurate pe parcursul a două ore academice a 

inclus următoarele subiecte: 

1. Organizarea şi funcţionarea Curţii Europene a Drepturilor Omului. 

2. Procedura în faţa Curţii Europene. 

3. Executarea hotărârilor CtEDO. 

4. Condiţiile de admisibilitate a cererilor la CtEDO. 

5. Hronicul hotărârilor pronunţate de CtEDO împotriva RM vizând: 

  a) dreptul la viaţă 

  b) interzicerea torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante 

   c) dreptul la libertate şi siguranţă 

   d) dreptul la un proces echitabil 

   e) dreptul la viaţă privată 
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   f) libertatea de exprimare 

   g) dreptul de proprietate. 

Pentru fiecare şedinţă a clubului studenţii primeau sarcini în vederea identificării practicii 

CtEDO care viza articolul analizat din Convenţie. Activitatea studenţilor în cadrul Clubului s-a 

manifestat şi asupra lucrului individual al acestora, fiind întocmite portofolii ce includ hotărâri 

din jurisprudenţa CtEDO. 

Cercului ştiinţific „SUB LITTERAS LEGIS”, 

Organizator: Codreanu Alina, asist. Univ.  

Pe parcursul anului de studii 2017-2018, în cadrul Cercului ştiinţific „Sub litteras legis”, 

Departamentul Drept al ASEM, în cadrul facultăţii „Economie Generală şi Drept”, sub 

îndrumarea lect. univ. doctorandă, Alina Codreanu, s-au desfăşurat următoarele activităţi: 

1. 6 decembrie 2017 – Workshop-ul "Iniţiere în jurnalism cu aspect juridic”  

Studenţii de la EGD, ASEM, specialitatea Drept, au fost iniţiaţi în jurnalism cu aspect 

juridic - încă o activitate a Consiliului studenţesc al facultăţii EGD, în colaborare cu Serviciul 

Relaţii Publice şi Cercul Ştiinţific "Sub litteras legis", a avut loc la 6 decembrie curent. La cea 

de-a 2-a ediţie, acest workshop devine o frumoasă tradiţie, scopul propus fiind dezvoltarea 

capacităţilor tinerilor în vederea scrierii unui articol publicistic în domeniul juridic. 

Cei 19 participanţi, studenţii anului II-IV, au învăţat astăzi despre genurile mass-mediei, 

structura unei ştiri şi jurnalismul media. La partea practică, tinerii au fost puși "la muncă", astfel 

că, repartizaţi in 4 grupe, aceştia au avut drept însărcinare să scrie o ştire pe baza unei speţe 

juridice.  

2. 13 decembrie 2017 – echipa Cercului ştiinţific a participat la Conferinţa 

Ştiinţifică Interuniversitară la Criminologie, ”Criminalitatea în Republica Moldova. 

Probleme actuale şi căi de soluţionare” (organizator: Catedra Drept Public, ULIM) 

Astfel, 7 studenți ai anului III, specialitatea Drept, îndrumaţi de lect. univ., drd., Alina 

Codreanu, au participat, la 12 decembrie curent, la cea de-a XV-a ediţie a Conferinţei Ştiinţifice 

Interuniversitare la Criminologie, sub genericul ”Criminalitatea în Republica Moldova. Probleme 

actuale şi căi de soluţionare”. 

La conferinţă au participat 50 de studenţi de la mai multe instituţii de învăţământ superior 

din ţară. Au fost abordate teme ca: ”Personalitatea infractorului - aspecte criminologice”, 

”Femeile criminale în istorie”, ”Aspecte criminalistice privind violenţa în familie”, ”Fenomenul 

infracţionalităţii în rândul minorilor”, ”Psihologia infractorului minor” etc. 

Tinerii au primit certificate de performanţă, emoţii pozitive şi o nouă experienţă în a 

aborda anumite subiecte din domeniul dreptului. 
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Participarea la această conferinţă interuniversitară anuală a devenit deja o frumoasă 

tradiţie, la care studenţii de la ASEM au posibilitatea de a prezenta comunicări interactive, 

interacţionând astfel cu studenţii de la alte instituţii. 
3.       15 martie 2018 - Training “E viitorul tău, investeşte în el!”  

”Cum să redactezi un referat ştiinţific”, ”Cum să realizezi un document în format PPT. 

Greşeli frecvente ce trebuie evitate”, ”Cum să perfectezi un dosar pentru participarea la un 

concurs studenţesc” şi alte subiecte au fost abordate la 15 martie curent, în cadrul unui Training 

cu genericul: “E viitorul tău, investeşte în el!”, la Academia de Studii Economice a Moldovei. 

La evenimentul organizat de Cercul ştiinţific „Sub litteras legis” (departamentul Drept al ASEM) 

în colaborare cu Consiliul Studenţesc al facultăţii EGD (ASEM) au participat 23 de studenţi ai 

anilor II-IV de la ASEM şi USM.  

Cercurile studenţeşti au permis completarea activităţii didactice din cadrul cursurilor şi 

seminarelor şi care, în acelaşi timp, oferă posibilitatea studenţilor să-şi aprofundeze cunoştinţele, 

discuţiile asupra temelor propuse fiind libere şi constructive. Totodată, participarea în cadrul 

cercului studențesc este binevenită pentru studenți în vederea cultivării abilităţilor necesare în 

cadrul procesului de elaborare a proiectelor economice şi, ulterior, a elaborării şi prezentării 

publice a Tezei de licenţă la specialitate.   

În perioada anului de studii 2017-2018, în cadrul Departamentului Drept activează Centrul 

de Studii Juridice şi Politice condus de Ciugureanu-Mihailuţă Carolina, de mai mulţi ani,  în 

scopul dezbaterilor a mai multor  teme cu studenţii specialităţii “Drept”. S-a desfăşurat intilniri 

cu studenţii în fiecare luna cu anumite teme de discuţie şi prezentările studenţilor care sunt 

evidenţiate în ordinea următoare:  

1. Trainingul „Metodologia elaborării şi prezentării unui articol ştiinţific”, din 24 

noiembrie 2017, organizat în vederea formării deprinderilor pentru activitatea de cercetare a 

studenţilor şi pregătirii tinerilor cercetători pentru efectuarea unei investigaţii ştiinţifice în 

etapele intermediare ale procesului de studii. Trainer: C. Ciugureanu-Mihailuţă, dr., conf. univ. 

2. Panel de discuţii „Drepturile omului: de la concept şi exigenţe la distorsiuni şi 

orientări contemporane”, din 8 decembrie 2017. Speakeri: tineri cercetători. Moderator: C. 

Ciugureanu-Mihailuţă, dr., conf. univ. Evenimentul a îmbrăcat haina unui laborator academic, 

unde şi-au dat întâlnire studenţii interesaţi de problemele promovării şi protecţiei drepturilor 

omului. Acesta a avut menirea de a înrădăcina cercetarea ştiinţifică în mediul studenţesc, de a 

stimula gândirea analitică şi de a încuraja manifestarea percepţiilor personale privind diverse 

aspecte teoretice şi practice ale instituţiilor juridice de drept internaţional. Programul său de 

activitate a inclus cele mai relevante aspecte juridice de protecţie a drepturilor omului, pornind 
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de la conceptualizare şi finisând cu probleme de asigurare a valorificării drepturilor omului în 

contextul provocărilor cu care se confruntă societatea modernă.  

3. Trainingul „Metodologia elaborării şi prezentării unui articol ştiinţific”, din 4 

aprilie 2018, organizat în vederea formării deprinderilor pentru activitatea de cercetare a 

studenţilor şi pregătirii tinerilor cercetători pentru efectuarea unei investigaţii ştiinţifice în 

etapele intermediare ale procesului de studii. Trainer: C. Ciugureanu-Mihailuţă, dr., conf. univ. 

4. Vizită de studiu instituţională la Curtea Constituţională a Republicii Moldova a 

studenţilor Facultăţii EGD a ASEM, anul I, specialitatea drept, din 25 aprilie 2018. Studenţii au 

avut ocazia de a se familiariza cu activitatea Curţii Constituţionale, dar şi de a participa activ în 

dialog pe probleme actuale de control de constituţionalitate. 

5. Vizită de studiu instituţional la Parlamentul Republicii Moldova a studenţilor 

Facultăţii EGD a ASEM, anul I, specialitatea drept, din 7 mai 2018. Participanţii la eveniment au 

avut ocazia de a se familiariza cu istoria, structura, componenţa şi activitatea Parlamentului 

Republicii Moldova. 

6. Vizită de studiu instituţional la Parlamentul Republicii Moldova a studenţilor 

Facultăţii EGD a ASEM, anul I, specialitatea drept, din 22 mai 2018. Evenimentul a fost 

organizat cu prilejul Zilei Parlamentului Republicii Moldova, marcată pentru al doilea an 

consecutiv la data de 23 mai. Participanţii la eveniment au avut ocazia de a se familiariza cu 

istoria, structura, componenţa şi activitatea Parlamentului Republicii Moldova.În mod special, au 

fost abordate evenimentele premergătoare instituirii Zilei oficiale a Parlamentului Republicii 

Moldova, ziua de 23 mai având o conotaţie simbolică. La 23 mai 1991, în conformitate cu 

Hotărârea Sovietului Suprem al Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti de legislatura a 

XII-a, fosta republică unională, RSSM, este redenumită în Republica Moldova, iar Sovietul 

Suprem devine primul Parlament al Republicii Moldova.   

În afară de aceasta, în anul de studii 2017-2018 au fost organizate și alte manifestări și 

evenimente extracuriculare cu studenții facultății. 

1.  La data de 18.05.2018, ora 12.00, bl.A. aud.603 în cadrul Departamentului  „DREPT”  s-

a desfăşurat Masa Rotundă ştiinţifică cu ocazia Zilei Internaţionale A FAMILIEI cu Genericul 

„Cadrul legal privind protecţia copiilor minori aflaţi în situaţie de risc din Republica 

Moldova”. 

Moderator: dr., conf.univ. DEMERJI Maria 

Invitat: Lucia CACIUC, Şef. Interimar Direcţia          
             Municipală pentru protecţia drepturilor copiilor 
 

Participanţii: Studenţii anului II, specialitatea DREPT 
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Scopul organizării manifestării ştiinţifice este în aprofundarea cunoştinţelor în domeniul 

de cercetare şi formarea deprinderilor de cercetare ştiinţifică la studenţii anului II, Specialitatea 

Drept, precum şi încurajarea demersului ştiinţific studenţesc  pentru afirmarea cunoştinţelor în 

domeniul Dreptului familiei. 

2. S-a desfăţurat MASA ROTUNDĂ ÎN CADRUL DISCIPLINEI DREPT ROMAN 
cu genericul: IMPACTUL DREPTULUI PRIVAT ROMAN ÎN CONTEXTUL FEDERALISMULUI 

JURIDIC EUROPEAN 

5 - decembrie 2017 
Organizator: Catedra Drept Privat 
Îndrumător ştiinţific/organizator:  
Ciobanu Natalia, lector univ. 

        Bâcu Adelina, conf.univ., dr. 
 
Participanţi: Studenţii anului I, II, IV, Specialitatea Drept 

 
Scopul organizării manifestării ştiinţifice a constat în aprofundarea cunoştinţelor în 

domeniul de cercetare şi formarea deprinderilor de cercetare ştiinţifică la studenţi anului I 

Specialitatea Drept, precum şi încurajarea demersului ştiinţific studenţesc pentru afirmarea 

cunoştinţelor în domeniul Dreptului roman. 

3.  La data de 7.11. 2017 S-a desfăşurat WORKSHOP ÎN CADRUL DISCIPLINEI 

DREPT COMERCIAL cu genericul: „Aspecte teoretico-practice privind societatea pe 

acţiuni”. Reglementări naţionale şi internaţionale 

Îndrumător ştiinţific/organizator:  Ciobanu Natalia, lector univ. 

Participanţi: Studenţii anului  IV, Specialitatea Drept,  

Expert: Nicorici Mihaela, jurist, CNPF, Direcţia expertiză juridică 

Scopul workshop-ului - asimilarea şi utilizarea de informaţie, precum şi obţinerea unor 

competenţe generale privind crearea şi funcţionarea societăţilor pe acţiuni. 

4. La data de 11 decembrie 2017 s-a desfăşurat  în cadrul catedrei „Drept privat” 

CONFERINŢĂ ŞTIINŢIFICĂ ANUALĂ cu GENERICUL: DREPTUL LA VIAŢĂ 

PRIVATĂ ÎN CONTEXTUL LEGISLAŢIEI NAŢIONALE ŞI A PREVEDERILOR 

CONVENŢIEI EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI 

5. La data de 16.11. 2016 a fost organizată activitatea ştiinţifică Masă Rotundă cu 

tematica „Tineretul şi problemele globalizării. Bunăstare prin implicare”, dedicată Zilei 

Internaţionale a Studenţilor. 

Organizatori:  
• Grâu-Panţureac Maria, lect. univ., Catedra  „Drept Privat”. 

• Suvac Natalia, Centrul de Informare a Uniunii Europene din cadrul BŞ a ASEM.                            

Participanţi: Studenţi de la facultatea  
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• Economie Generală şi Drept, Drept – 145, 162, 164. 

• Business şi Administrarea Afacerilor, Achiziţii 161. 

În cadrul activităţii au fost prezentate comunicări cu o o variată tematică care abordează 

subiectul actual şi controversat - Tineretul şi problemele globalizării. 

Comunicări: 

• Ziua studentului în Uniunea Europeană - Zlatov Nadejda (Drept-162). 
• Cum e sărbătorită Ziua Studentului în Republica Moldova - Mereuţa Aurelia (Drept-

162). 
• Video-interviu cu studenţii grupei Achiziţii-161 - Prepeliţă Cristina (Achiziţii-161). 

 

Dezbateri ,,Beneficiile UE pentru studenţi şi avantajele studiilor europene”:  

• Avantajele studiilor în UE - Costov Felicia (Drept-162). 
• Actele normative ale UE care reglementează studiile în statele europene - Avram 

Eugenia (Drept-145). 
• Cetăţenia UE - avantaj în desfăşurarea studiilor - Ceban Maia (Drept-164). 
• Finanţarea studiilor în statele UE - Chiriac Cristian (Achiziţii-161). 
• Atractivitatea studiilor în instituţiile de învăţământ din UE pentru studenţii străini - 

Cojocari Cătălin (Drept-162). 
• Studiile UE-SUA - Chiţan Cristina (Drept-162). 
• Programa de studii în statele UE pentru studenţii din Republica Moldova. 

Programa ERASM – Ceban Silviu (Achiziţii-161).  
• Studenţii Republicii Moldova la Universităţile din UE - Beşliu Aurelia (Drept-162). 
• Colaborarea ASEM cu Universităţile din statele UE - Braducean Ecaterina (Achiziţii-

161).  
• Recunoaşterea diplomelor Republicii Moldova în statele UE - Glib Elena 

(Achiziţii-161).  
 

Prezentare-eseu: De ce eu mi-aş face studiile într-un stat european - Clepalo Irina (Drept-

162). 

La finele manifestaţiei ştiinţifice studenţii au fost apreciaţi prin înmânarea diplomelor de 

participare din partea Centrului de Informare a UE din cadrul BŞ a ASEM. 

La 5 martie 2018, Asociaţia Independentă de Criminologie şi Institutul de Ştiinţe Penale 

şi Criminologie Aplicată a organizat Concursul Interuniversitar al Eseurilor Criminologice cu 

genericul ”Criminalitatea şi criminologia în anul 2222”, în cadrul căreia a participat studenta 

Lavric Alina D-153, care s-a ales cu menţiune, coordonator. Vasiloi Djulieta, lect.univ. 

La 12 decembrie 2017, în cadrul Institutului de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată 

din Moldova a fost organizată Masă rotundă cu genericul „Mecanisme naţionale de apărare a 

drepturilor omului” la care au participat studentele Avram Eugenia D-145 şi Corcimari 

Cornelia D-141, coordonator. Vasiloi Djulieta, lect.univ. 

În perioada 2-4 mai 2018, Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova (IRIM), în 

parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, Ministerul 
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Justiţiei al Republicii Moldova, Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea Supremă de Justiţie 

şi Ambasada Slovaciei a organizat Olimpiada Naţională de Drept, ediţia a II-a, care şi-a 

desfăşurat lucrările în incinta IRIM, mun. Chişinău, str. Puşkin 54. 

Obiectivul principal al activităţii a fost dezvoltarea şi valorificarea potenţialului intelectual 

al viitorilor specialişti în domeniul jurisprudenţei, într-o competiţie interuniversitară deschisă.  

În cadrul evenimentului au participat echipe de studenţi, reprezentanţi ai instituţiilor de 

învăţământ superior din Republica Moldova, specialitatea Drept. 

Olimpiada s-a desfăşurat în trei etape:  

- I etapă - soluţionarea unei speţe;  

- a II-a etapă - simularea unui proces de judecată; 

- etapa a III-a - examinarea unei cereri CEDO. 

Participanţii au fost evaluaţi de către  un juriu competent, format din 

personalităţi notorii din doctrina juridică naţională (judecători, procurori, oameni de 

ştiinţă): Gheorghe Costachi, doctor habilitat în drept, profesor universitar, Nina Arabadji, 

judecător în judecătoria Chişinău (sediu Rîşcani); Roman Pascari, judecător în judecătoria 

Chişinău (sediu Buiucani); Virgil Buhnaci, judecător al Curţii de Apel Chişinău; Iurie 

Bejenari, judecător al Curţii Supreme de Justiţie; Vsevolod Ivanov, procuror în Procuratura 

mun. Chişinău (oficiul Rîşcani); Maxim Lebedinschi, consilier al Preşedintelui în domeniul 

juridic şi relaţii instituţionale, reprezentant al Preşedintelui RM în relaţiile cu Parlamentul şi 

Guvernul; Oleg Rotari, Agent guvernamental. 

Echipa de studenţi a Academiei de Studii Economice din Moldova, coordonată de către 

Grâu-Panţureac Maria, lector universitar (Departament Drept), reprezentată de către Avram 

Eugenia (anul IV), Chiriac Lia (anul III), Popşoi Ecaterina (anul III) a ocupat locul III. 

 

             Vizite de studiu instituţională la Centrul Tehnico-Criminalistic și Expertize 

Judiciare  

În luna noiembrie 2017, 45 de studenți ai specialităţ ii Drept, ASEM, anul III și IV, au 

efectuat două vizite de studiu la Centrul Tehnico-Criminalistic şi Expertize Judiciare din mun. 

Chișinău. 

Ghidați de specialiştii Centrului, ei s-au familiarizat cu activitatea acestuia, urmând o 

serie de vizite în: secţia examinări şi evidenţe dactiloscopice; laboratorul examinări fizice; secția 

sistemul balistic autorizat POISC, secția examinări documente. Studenții au aflat mai multe 

despre activitatea acestor laboratoare, unde se efectuează examinări tradiţionale, de exemplu 

expertiza dactiloscopică, a armelor albe, traseologică, tehnică a documentelor, grafoscopică, 
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balistică şi a portretului, examinări speciale a materialelor, substanţelor şi articolelor, examinări 

auto-tehnice, examinări fonoscopice, examinări ale tehnologiilor informaţionale etc. 

Vizita de studiu a avut un impact pozitiv pentru studenţi, deoarece le-au fost prezentate 

diverse metode de identificare a persoanelor, precum şi a falsului în cadrul documentelor, 

hârtiilor de valoare și banilor. 

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) 

35 15 11  8 69 

Numărul de comunicări 
programate 

33 15 11 8 67 

Numărul de comunicări 
susținute din cele programate 

30 15 11 8 64 

Numărul de comunicări 
suplimentare 

1 -   1 

Numărul studenţilor premiaţi 
(locurile I-II, menţiune) 

6 3      3     3 15 

Numărul lucrărilor 
recomandate spre publicare 

31 3 2 3 39 

 
În afară de participare la conferința științifică a tinerilor cercetători din cadrul ASEM, 

studentele Melnic Cornelie, Avram Eugenia și Spânu Olga au participat la conferința științifică a 

studenților organizată de Universitatea Națională de Drept din Harkov, Ucraina și la Conferința 

științifică studențească organizată de Universitatea de Sud-Vest din Kursk, Federația Rusă. 

De asemenea, pe parcursul anului universitar 2017-2018 a continuat organizarea unui 

ciclu de întâlniri cu genericul: „SĂ NE CUNOAȘTEM PERSONALITĂȚILE”. În anul 2017 

– 2018 a avut loc o întâlnire de acest gen la care a participat: 

1. Victor PUȘCAȘU, Prof. univ. dr.  Universitatea de Stat din Moldova. Ex 

președinte al Curții Constituționale. 
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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 2017-2018 , studenta Oaserele Ana, D-152 a fost coordonator al 

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

diverse evenimente pentru membrii clubului şi chiar pentru alţi studenţi la Drept. Din cele mai 

răsunătoare au fost offline-urile cu Oleg Efrim şi cu Roger Gladei.  

Din aprilie, 2017 a  fost selectată ca membru ELSA (The European Law 

Students'Association), acum fiind parte a departamentului Seminare şi Conferinţe. ELSA este o 

organizatie apolitică, independentă şi nonprofit, care funcţionează pe baza voluntariatului. 

Aceasta este cea mai mare organizaţie internaţională a studenţilor în drept şi tinerilor jurişti, 

recunoscută pe plan internaţional de ELSA Internaţional şi cu un puternic impact în lumea 

jurisprudenţei.  

Malai Natalia, D-142, voluntar din anul 2011 până în prezent, în cadrul A. O. „Începutul 

Vieţii”. Pe perioada acestor ani a luat parte în diferite proiecte, drept exemplu: participarea la 

cursurile de instruire de dezvoltarea personală, implicarea în organizarea şi desfăşurarea 

evenimentelor deschise asemeni „Tabără pentru o zi”, ce implică organizarea mai multor 

activităţi sportive pentru participanţi, a luat parte la organizarea competiţiei pentru liceenii 

oraşului Chişinău la sfârşitul anului, perioada 2015-2018.  

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 şi de a elabora 

cursurile specifice pentru copii.  

Harghel Dorina, studenta grupei EG-151 (coordonator dr.,conf.univ. Barbăneagră Oxana) a 

fost implicată în Proiectul ”ASEM vine în liceul tău”, promoţia 2018.  

De asemenea, profesorii Barbăneagră Oxana şi Bucos Tatiana au atras studenţii la 

organizarea Zilelor Carierei – 2018. Şi anume: Dumitru Galiț, Corina Pogor, Corina Crigan, 

Diana Ceban (liceele din r-nele Ungheni, Sângerei, Cahul, Orhei). 

Conferenţiarul universitar din cadrul departamentului, dr. hab. Pîşchina Tatiana, pe 

parcursul anului de studii 2017-2018 a activat în calitate de îndrumător a 2 studenţi – Vladimir 

Ternavschi (gr.BA-166) şi Simionov Ivan (gr.BA-166) – care au fost consiliați în procesul de 

creare și gestionare a unei crowdfunding  company (firma crowdfunding). Ca urmare, şi cu 

susţinerea conducătorului său ştiinţific, aceşti studenți au creat o campanie de voluntariat pentru 

prelucrarea deșeurilor de plastic: ”Tinerii Pentru EcoPlastic”, oraşul Comrat.   
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XIII. Concluzii şi propuneri 
În anul de studii 2017-2018, facultatea „Economie generală și Drept”  și-a desfăşurat 

activitatea în conformitate cu Planul de activitate şi Obiectivele strategice aprobate. Pe parcursul 

anului de studii, facultatea a colaborat eficient atât cu departamentele din cadrul facultății, cât și 

cu cele din afara acesteia, în vederea asigurării  calității predării la toate disciplinele din planurile 

de studii.  

 
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. Acordarea unui accent mai deosebit față de procesul de internaționalizare din cadrul 

ASEM care presupune implicarea tuturor cadrelor didactice dar nu a celor „selecți”. 

7. 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 

8. Implicarea activă a studenţilor în activitatea de cercetare, formând cercuri ştiinţifice pe 

specialităţi şi interese. 

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