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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 „Economie Generală şi Drept” activează 3 

departamente:  

1. Teorie şi politici economice; 

2. Resurse Umane, Afaceri Publice și Comunicare 

3. Drept. 

În anul universitar 2018-2019 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 2018 – 2019, 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 și proceduri vamale (juriști); 

Drept financiar-fiscal (nejurişti); 

Drept și proceduri vamale (nejuriști); 

Managementul și dezvoltarea resurselor umane; 
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Managementul în administraţia 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, precum și 

prin oferirea unor servicii educaționale de calitate. 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 2018-2019, 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 departament;  

- 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 a absolvenților facultății pe piața muncii prin 

asigurarea unor cunoștințe, competențe și comportamente profesionale adecvate 

condițiilor actuale; 

- creșterea numărului absolvenților specialităților din cadrul facultății care urmează 

studiile la ciclul II Masterat.  

- încurajarea studenților și cadrelor didactice în vederea participării în programe de 

mobilitate academică 

 

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 2018-2019 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 2018-2019 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 Îmbunătăţirea procesului de asigurare a infrastructurii; 

o Îmbunătăţirea activităţii ştiinţifice  

o Îmbunătățirea funcţionării SMC conform cerinţelor ISO 9001:2008. 

 

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

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

2018-2019 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 
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informaţionale moderne; dezvoltarea și actualizarea informației pe pagina Web a facultăţii și a 

departamentelor. 

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 are loc actualizarea curriculum-urilor disciplinelor aferente 

departamentelor din cadrul facultății.  

Pe parcursul anului de studii 2018 – 2019, cadrele didactice din cadrul facultății au 

elaborat mai multe lucrări dintre care: 

 
IV  INFORMAŢIE DESPRE STUDENŢI 

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

studiile 683 studenţi, dintre care 411 studenți la învățământul cu frecvenţă la zi și 272 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 13 17 17 - 47 
Drept 48 67 72 116 303 
Administrare publică - - 20 - 20 
Managementul resurselor umane 13 13 15 - 41  
Total  74 97 124 116 411 

Învăţământul cu frecvenţă redusă 
Specialitatea Anul de studii total 

I II III IV V 
Drept  40 55 50 56 51 252 
Economie Generală   11 - - - 11 
Administrație publică - - - 9 - 9 
Total: 40 66 50 65 51 272 

 
 

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 2018-2019 este reflectată în tabelul 2. Aceasta diferă de 

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

 

 



6 
 

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  48 49,12 67 50,7 72 29,16 116 99,14 - - 
2 Economie 

Generală  
13 84,62 17 64,71 17 100 - - - - 

3 Administr
aţie 

publică 

- - - - 20 100 - - - - 

4 Managem
entul 

resurselor 
umane 

13 61,54 13 84,62 15 100 -   - 

Învăţământ cu frecvenţă redusă 
1 Drept 40 55,0 55 38,18 50 22,6 56 11,2  50 92,0 
2 Economie 

generală  
- - 11 54,55  - - -   

3 Administr
ație 

publică 

- - - - - - 9 88,89 - - 

 
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 17 17 0 8,7 
Administrație 

publică 
Rom Zi/Fr 28 28 0 7,66 

Managementul 
resurselor umane 

Rom Zi 15 15 0 9,33 

Drept  Rom/Rus Zi/FR 159 158 1 8,67 
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Mobilitatea studenţilor 

În anul de studii 2018-2019, studenta Gadâmba Crina, specialitatea Drept, a fost în 

primul semestru de studii în mobilitate academică la European Humanities University, Vilnius, 

Lituania. 

Asigurarea cu cămin 

În anul de studii 2018-2019, studenții facultății „Economie generală și Drept” au fost 

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

proporție de 100% doleanțele studenților. 

 

V  INFORMAŢII PRIVIND PERSONALUL DIDACTIC 

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

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

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

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

anul de studii 2017-2018, și-au desfășurat activitatea 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 - - - 
Femei 2 14 1 14 - 1 - 
Total 2 15 1 15 - 1 - 

Resurse Umane, Afaceri Publice și Comunicare 
Bărbaţi 1 3 1 3 - -  
Femei - 10 - 10 - 1 - 
Total 1 13 1 13 - 1 - 

Drept  
Bărbaţi  6  7 - 6  
Femei - 9 - 8 - 4 - 
Total  15  15 - 10 - 
TOTAL PE 
FACULTATE 

3 43 2 43 - 12 - 
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VI. INFORMAŢII PRIVIND IMPLEMENTAREA PROGRAMELOR ŞI 

STRATEGIILOR NAŢIONALE 

Proiecte şi Strategii 

Vladlen Cojocaru, dr., conf.univ., a fost delegat, din partea ASEM, în vederea realizării și 

desfășurării cursului „Anticorupție și buna guvernare”, organizat în parteneriat cu Academia de 

Studii Economice a Moldovei și Centrul Național Anticorupție, lansat la 24 aprilie 2019. La 

finalizarea cursului, studenții vor primi primesc 5 credite ECTS (European Credit Trans fer 

System). 

Alina Codreanu, lect. univ., drd., a participat în cadrul proiectului „ASEM vine în liceul 

Tău”, ediţia 2019, cu privire la campania de informare „Admiterea ASEM 2019”, efectuînd 2 

vizite în 7 licee din 2 raioane: Călărași și Sîngerei. 

În Republica Moldova derulează o serie de reforme printre care reforma justiției.  

În baza scrisorii nr.02/4747 din 17.05.2019, Ministerul justiţiei a lansat pentru 

consultare publică proiectul Strategiei de dezvoltare a sectorului justiţiei pentru anii 2019-2022 

şi a solicitat inclusiv experţilor din cadrul ASEM, formularea propunerilor/comentariilor asupra 

conţinutul acestuia. În acest context, ministrul justiţiei a demarat şi procesul de elaborare a 

proiectului Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei. De la experţi s-a solicitat 

identificarea acţiunilor/măsurilor concrete care urmează a fi incluse în Plan pentru realizarea 

priorităţilor stabilite de strategie. Propunerile au fost prezentate până la 10 iunie 2019 în format 

electronic la adresa strategie@justice.gov.md  Executantul expertizei şi a propunerilor prezentate 

la îmbunătăţirea Strategiei de dezvoltare a sectorului justiţiei pentru anii 2019-2022 a fost 

efectuată de conf. univ. dr. Armeanic Alexandru, şeful Departamentului Drept prezentând: 

Din analiza proiectului strategiei de dezvoltare a sectorului justiţiei pentru anii 2019-2022 

trebuie de conchis, că acest act important pentru justiţia Republicii Moldova este întocmit iniţial 

într-un format prea general, fără măsuri factologice de instituţionalizare strategică a direcţiei 

de activitate.  

• Strategia pare mai mult a raport şi nu un act director ale tendinţelor strategice de dezvoltare 

şi eliminarea carenţelor pe sistem pe următorii ani în domeniul justiţiei, cu propunerea unor 

măsuri corective în domeniul justiţiei. 

• De remarcat, că nu sunt invocate problemele actuale ale justiţiei moldave  şi modalităţile 

de soluţionare. Se efectuează o descriere a stării de lucruri cu unele propuneri prea 

generale per sistem de justiţie, care sunt previzibile de la sine, ca o stare de fapt împlinit. 

• În acest context aş propune iscarea doar unor probleme globale ale justiţiei noastre trasînd 

unele linii directoare pe sistem şi anume: 

 

mailto:strategie@justice.gov.md
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1. Continuarea  procesului de optimizare a sistemului judecătoresc şi a procuraturii 

care va implică lichidarea procuraturilor specializate. Experienţa statelor cu asemenea 

entităţi specializate promovează instanţe judiciare specializate şi nu procuratură specializată, 

având drept scop şi efect – un act de justiţie competent şi echitabil. Experienţa instanţelor 

judiciare naţionale în care se judecă din toate domeniile dreptului este o profanare a actului de 

justiţie, iar procuraturile specializate au o paletă restrânsă de articole din Codul penal. Practica 

arată, că doar 20, maximum 30 de articole din Codul penal sunt de o intensitate aplicabilă de 

procuratură naţională. Din acest considerent noi începem de la coada reformei şi nu de la cap; 

Aşadar se propune la Obiectivul 1.2. următoarele: 

Principalele domenii de intervenție: 

1. Continuarea procesului de optimizare a instanțelor judecătorești prin unificarea treptată a 

sediilor şi desfiinţarea procuraturilor specializate; 

2. Optimizarea sistemului organelor procuraturii şi desfiinţarea celor specializate; 

3. Creșterea eficienței managementului instituțional în cadrul instanțelor judecătorești și 

procuraturii prin cerificarea la Sistemul de Management al Calităţii în conformitate cu 

Standardul Internaţional ISO 9001; 

Rezultatul scontat: 

1. Sistemul instanțelor judecătorești și a procuraturii optimizat; 

2. Sistemul de management dezvoltat  finalizat prin certificarea instanţelor judiciare şi 

procuraturii la Sistemul de Management al Calităţii în conformitate cu Standardul Internaţional 

ISO 9001. 

2. Sporirea gradului de transparență și încredere în justiție (Obiectivul 1.4). 

La acest compartiment trebuie de finisat concepţia de selecţie a judecătorilor prin formarea 

unor mecanisme de promovare a personalităților  din arealul juridic naţional cu experienţă,  

notorietate ireproşabilă şi poziţie social-civică. Instituţiile specializate cum ar fi Institutul 

Naţional de Justiţie formează abilităţi nu şi experienţă de viaţă.  

3. De ataşat  Obiectivul 1.5. Modernizare și consolidare  ulterioară a cadrului legal și 

instituțional al sistemului probațiunii,  prin stabilirea unui mecanism eficace de administrare a 

probelor concludente, colaterale şi indirecte în procesul actului de justiţie. Dosarele administrate 

sunt trimise în judecată fără probe concludente şi relevante. Excluderea mecanismului de 

învinuire prin schema declaraţiilor pentru evitarea muşamalizării, tăinuirea şi ascunderea erorilor 

procesuale ale instituţiilor de ocrotire a normelor de drept şi intimidarea învinuitului în cadrul 

procesului penal; 

Deseori, se constată practici judiciare neuniforme şi selective (sunt norme juridice în 

vigoare care nu sunt aplicabile de instanţe. Când sunt invocate aceste norme in faţa instanței ele 
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suscită doar  o ipocrizie din partea actorilor la actul de justiţie – doar un exemplu art. 11 din 

Codul Fiscal al Republicii Moldova. Aşadar legislaţia noastră se aplică într-o formulă 

speculativă şi selectivă fără a avea o senzaţie de proces echitabil. În urma acestor multiple 

acţiuni judecătorul moldav devine ostatecul şi strângătorul gunoiului procesual care să poate într-

o oarecare măsură aşeza pe forme calificative de încadrare judiciară; 

4. De introdus Obiectivul 1.6. Dezincriminarea Codului penal. Dezincriminarea infracţiunilor 

şi stabilirea clară a pericolului social şi instituirea unei componente sancţionatorii echilibrate 

trebuie să fie o prioritate  pentru a evita invenţiile penale ale instituţiilor de ocrotire a normelor 

de drept în finalitatea excluderii factorului coruptibil din cadrul organelor menţionate. (De 

menţionat, că Republica Moldova are un procent fruntaş de învinuiţi şi deţinuţi pe numărul de 

locuitori. Nu este de neglijat faptul, că există o practică şi mecanisme prin care unele invenţii 

legislative au drept scop formarea unor norme juridice, cică benefice pentru societate, prin care 

ulterior se formează conglomerate instituţionale de estorcare şi corupţie în cadrul organelor de 

ocrotire a normelor de drept. Mecanismul este următorul: se sensibilizează societate asupra unui 

fapt prin presă, iar apoi se vine cu propunerea de înăsprirea pedepsei în scopul măreţ de ocrotire 

a societăţii. Acest fapt deseori a fost identificat de societatea civilă prin expertizele independente 

efectuate în scopul excluderii factorului coruptibil prin normele juridice evazive propuse prin 

iniţiative legislative).  

5. În contextul menţionat, se propune lansarea şi conceptualizarea mecanismelor de evitarea a 

erorilor în cadrul procesului penal din faza anchetei şi învinuirii de organele procuraturii întru 

evitarea erorilor judiciare şi excluderea mecanismelor abuzive de bănuială rezonabilă. 

Instituirea acestui mecanism neoficial (nefiind reglementat în actele legislative) anihilează toate 

principiile de aplicare a dreptului penal şi celor procesual penale. (Formarea unor concepte 

instituţionale formulat prin următorul silogism: „Procurorul este judecătorul învinuitului” în 

cadrul administrării probelor invocate de organele de anchetă penală.  În practică s-a format o 

concepţie defectuoasă când procurorul cu orice preţ î-şi susţine poziţia, fie că sunt sau nu  probe 

concludente. 

6. De completat la obiectivele generale cu Obiectivul 1.7. Mecanisme juridice echitabile de 

despăgubire financiare şi morală în cadrul acţiunilor materiale şi procesuale inechitabile. 

Instituirea unor mecanisme de despăgubire financiară şi morală ale cetăţenilor în cadrul 

efectuării actelor şi acţiunilor instituțiilor de ocrotire a normelor de drept. Formarea instituţiilor 

independente din avocaţi şi jurişti de notorietate în scopul supravegherii şi aplicabilităţii legale 

non-selective ale normelor juridice în vigoare de instituţiile de ocrotire a normelor de drept. 
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Nu în ultimul rând va fi necesar de readus la normalitate prestigiul şi statutului avocatului 

în procesul judiciar nu de jure, ci de facto – avocatul  a devenit un accesoriu în paradigma 

justiţiei naţionale.  

La Obiectivul 2.1. - Consolidarea independenței și administrării sistemului 

judecătoresc și procuraturii, se propune instituirea procedurii de Inspecție a procurorilor de 

subdiviziune independentă din cadrul Ministrului Justiţiei formată din avocaţi şi personalităţi 

din societatea juridică şi civilă, la propunerea societăţii civile. 

Aşadar la acest compartiment se propune următoare formulă la: 

Principalele domenii de intervenție: 

1. Modificarea Constituției în partea ce ține de asigurarea independenței judecătorilor, precum și 

activitatea Consiliului Superior al Magistraturii;  

2.Asigurarea instanțelor judecătorești cu numărul necesar de judecători și personal auxiliar;  

3. Uniformizarea modalităților de acces în funcția de judecător;  

4. Fortificarea capacităților Consiliului Superior al Procuraturii şi instituţionalizarea  inspecției 

procurorilor de subdiviziune independentă din cadrul Ministrului Justiţiei formată din avocaţi şi 

personalităţi din societatea juridică şi civilă, la propunerea societăţii civile;  

5. Asigurarea numirii persoanelor în funcțiile de conducere ale instanțelor judecătorești și ale 

procuraturii de către organele administrative (CSM și CSP). 

Rezultatul scontat 

1. Independența judecătorilor și a procurorilor asigurată;  

2. Eficiența activității instanțelor judecătorești și a procuraturii asigurată prin subdiviziune 

independentă din cadrul Ministrului Justiţiei formată din avocaţi şi personalităţi din societatea 

juridică şi civilă, la propunerea societăţii civile; 

3. Capacitățile instituționale ale autorităților de administrare judecătorească și a procuraturii 

fortificate prin formarea unor mecanisme independente instituţionale ce vor monitoriza 

activitatea instanţelor judecătoreşti şi procuraturii prin intermediul Ministerului Justiţiei. 

Concomitent, Alexandra Tighineanu este implicată în calitate de expert non-cheie în 

cadrul proiectului Uniunii Europene: ”Sprijin pentru prevenirea și combaterea eficientă a 

corupției în sistemul justiției”. Alexandra Tighineanu este membru al Comitetului Tehnic de 

Standardizare CT 71 ”Criminalistica” pentru examinarea proiectelor de standarde europene și 

internaționale din cadrul Institutului de Standardizare din Moldova începând cu 03.12.2018. 

Olesea Plotnic, dr. hab., conf. univ., este coordonator al proiectului EU4CONS din cadrul 

ERASMUS+ și membru în cadrul proiectului COST EU (Cooperare Europeană in Știință și 

Inovare). Responsabilă de realizarea proiectului UE Jean Monnet referitor la “EU policies for 
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protection of consumer economic interests” (perioada de derulare: 2018-2022), ea a fost 

responsabilă de organizarea următoarelor activități: 

- 15 octombrie 2018 - Masă rotundă dedicată Comerțului Electronic cu participarea mediului de 

afaceri și mediului academic, organizat de proiectul EU4CONS 

- 15 martie 2019 – Masă rotundă dedicată Zilei Mondiale a Consumatorilor în cadrul 

Departamentului de Drept în parteneriat cu Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherii 

Pieței, cu participarea invitatului din Franţa, prof. Gilles PAISANT 

- 01 martie 2019 – 1 mai  2019 - Ciclu de instruire a judecătorilor Judecătoriei Chișinău, sector 

Centru, pe tematica Dreptului protecției consumatorilor. 

La 29 iunie 2018, a avut loc susținerea publică  a tezei de doctor în drept a dnei 

Alexandra Tighineanu, cu tema: ”Analiza criminologică a infracțiunilor de mare violență 

săvârșite în grup”. 

La 21 martie 2019, a fost susținută, în cadrul Seminarului Științific de Profil la 

specialitatea 552.01 – Drept Constituțional, din cadrul Institului de Cercetări Juridice, Politice și 

Sociologice, teza de doctor a dnei Maria Grâu-Panțureac, cu tema: ”Răspunderea pentru 

încălcarea normelor de drept electoral”. 

Alte Proiecte şi strategii: 
 

• Strategia pentru protecţia copilului pe anii 2014-2020 
 

În scopul implementării prevederilor Convenţiei internaţionale cu privire la drepturile 

copilului, adoptate de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 22 noiembrie 1989, 

la care Republica Moldova a aderat prin Hotărârea Parlamentului nr.408-XII din 12 decembrie 

1990, Guvernul emite HOTĂRÎREA Nr.434 din 10.06.2014. 

1. Se aprobă Strategia pentru protecţia copilului pe anii 2014-2020. 

2. Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei va asigura coordonarea procesului de 

elaborare şi promovare a Planului de acţiuni privind  implementarea Strategiei pentru 

protecţia copilului pe anii 2014-2020, în conlucrare cu autorităţile, organizaţiile şi 

instituţiile relevante. 

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

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

Republica Moldova au fost înregistrate o serie de realizări importante.  

Eforturile sporite s-au depus pentru realizarea reformei sistemului  de îngrijire a copiilor în 

situaţii de dificultate în baza Strategiei naţionale şi Planului de acţiuni privind reforma sistemului 

rezidenţial de îngrijire a copilului. Astfel, a fost elaborat cadrul normativ şi instituţional pentru 

dezvoltarea serviciilor alternative de tip familial privind îngrijirea copiilor.  
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Obiectul de intervenţie a Strategiei este dedus din examinarea a trei arii principale de 

dezvoltare a politicilor în domeniul protecţiei copilului: reforma sistemului rezidenţial de 

îngrijire a copilului, violenţa faţă de copil şi concilierea vieţii de familie cu activitatea 

profesională din perspectiva drepturilor copilului. 

     În scopul prevenirii abandonului copiilor şi a mortalităţii infantile la nivel comunitar, a 

fost fundamentat mecanismul de colaborare interinstituţională între sistemul medical şi cel de 

asistenţă socială. 

În scopul soluţionării problemelor descrise prezenta Strategie este focusată pe trei obiective 

generale, divizate în obiective specifice: 

- Asigurarea condiţiilor necesare pentru creşterea şi educaţia copiilor în mediul familial 

- Prevenirea separării copilului de familie 

- Stoparea graduală a instituţionalizării copiilor cu vârsta  de 0 - 3 ani 

- Reducerea continuă a numărului de copii aflaţi în îngrijire rezidenţială 

- Reducerea efectelor negative ale migraţiei părinţilor asupra copiilor rămaşi în ţară. 

- Prevenirea şi combaterea violenţei, neglijării şi exploatării copiilor, promovarea 

practicilor nonviolente în creşterea şi educarea copiilor. 

- Prevenirea violenţei, neglijării şi exploatării copiilor 

- Concilierea vieţii de familie cu activitatea profesională pentru asigurarea creşterii şi 

dezvoltării armonioase a copilului. 

- Redimensionarea semnificaţiei sociale a maternităţii şi paternităţii şi a rolului ambilor 

părinţi în creşterea şi educarea copiilor 

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 și tema: „Protecţia copiilor aflaţi în situaţie de risc si separați de 

părinți” după 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  

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 

 
 STRATEGIA NAŢIONALĂ „MOLDOVA DIGITALĂ, 2020” 
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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 lângă 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 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; infracţiunile 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 câ mpul 

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

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

mai multe ateliere în cadrul acestui eveniment. 

 
• 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 

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.  
 POLITICA 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 

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 
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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 programul de masterat 

„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-.  

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.  

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 
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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 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 departamentului 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 2018-2019, în vederea promovării conţinutului disciplinei 

respective au fost promovate acţiuni de informare şi educare cu caracter permament 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 

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 2018-2019, personalul academic din cadrul facultății 

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

coordonate de ASEM şi Proiecte internaţionale:  

http://irek.ase.md/
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1) BARBĂNEAGRĂ Oxana – Membru al proiectului Erasmus+ pentru tineri HEIFYE – 
”Instituții superioare de învățământ pentru antreprenoriatul tinerilor”, 2017-2019 

2)  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 

3) BUCOS Tatiana – Membru al proiectului Erasmus+: „Higher education institutions for 
youth entrepreneurship”, Project ref: 589942-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBY-EP-PE 

4) BUCOS Tatiana – Membru al proiectului Erasmus+: „Fostering university-enterprise 
cooperation and entrepreneurship of students via SMART Caffes/SMART”, Project ref: 
585620-EPP-1-2017-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP 

5) BUCOS Tatiana – Membru al proiectului Erasmus+: TOWARDS EUROPEAN 
UNIVERSITY LIFELONG LEARNING MODEL IN MOLDOVA  / COMPASS Project 
ref: 597889-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP 

6) FEURAȘ Eugenia – Actualizarea informației incluse la Compartimentele 3-9 din cadrul 
Proiectului instituțional de cercetare 15.817.06.30A ”MONITORIZAREA  
COMPETITIVITĂȚII  ECONOMICE  A  REPUBLICII  MOLDOVA  ÎN  CONTEXT  
REGIONAL  ȘI  MONDIAL  ȘI  DIRECȚII  DE  AMELIORARE  ȘI  DEZVOLTARE  
DIN  PERSPECTIVA  IMPLEMENTĂRII  ACORDULUI  DE  ASOCIERE  CU  UE”. 
Beneficiar: Academia de Științe a Republicii Moldova 

 
■ Volumul activităţilor de cercetare  

Conform Planului de cercetări ştiinţifice, conferențiarul universitar, docotor în economie,  

IGNATIUC Diana, la finele anului 2018 a prezentat rezultatele  studiului realizat în cadrul 

Proiectului de inițiativă cu tema „SECURITATEA ECONOMICĂ ȘI INTERESUL 

NAȚIONAL AL REPUBLICII MOLDOVA: ASPECTE TEORETICO-

METODOLOGICE, FACTORII DETERMINANȚI ȘI POLITICI POSIBILE DE 

ASIGURARE”, prezentând în cadrul Seminarului Științific de Profil comunicatul „Securitatea 

economică națională: aspecte teoretico-metodologice și implicații asupra politicilor economice 

promovate”. Pentru anul 2019, în cadrul Priorității strategice de cercetare fundamentală şi 

exploratorie planifică realizărea temei „COMPETITIVITATEA ECONOMIEI NAȚIONALE 

ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII DURABILE” 

■ Valorificarea activităţilor de cercetare  

Manuale, note de curs, îndrumări metodice:  

1. BARBĂNEAGRĂ O.; BUCOS T. (co-autori) Manualul ”DOING BUSINESS IN 

ARMENIA, BELARUS, GEORGIA, LATVIA, MOLDOVA, UKRAINE”, Харкoв, 

Украина ISBN 978-617-7675-61-6, 288 p. 
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2. BUCOS, Tatiana „Economia aplicată”: manual pentru liceu, - Chisinau, 2018, 144 pag. 

ISBN 978-9975-3196-3-8 

3. FEURAŞ, Eugenia; COŞELEVA Natalia. „Bazele economiei” : manual şi portofoliul pentru 

activităţi individuale (nivel Liceu) / Centrul experimental Prometeu. Chișinău: Tipogr.”T-

Par”. 2018. 124 pag. ISBN 978-9975-3196-5-2   

4. FEURAŞ, Eugenia; PÎȘCHINA, Tatiana. „Metodologia și etica cercetării economice” : 

manual universitar (în tipar). 

5. BÎRCĂ Alic Ghid pentru realizarea și susținerea stagiului de practică la specializarea 

„Managementul și dezvoltarea resurselor umane”, ciclul II Masterat 

6. ARMEANIC, A. Drept bancar și valutar. Note de curs. Ch: Tipocart Prim, 2019. 136 p. 

ISBN 978-9975-3256-9-1. 

7. BÂCU, A. Drept procesual civil. Partea generală: Curs universitar ediția a II-a. Red. şt. V. 

GALAȚCHI. Ch: ASEM, 2018. 377 p. ISBN 978-9975-56-569-1.  

8. BORCOMAN Raisa. Dicționar de afaceri – român (explicativ) englez. Chișinău: Pro Libra, 
2018 , 303 p. ISBN 978-9975-3213-3-4 

9. BORCOMAN Raisa Dicționar poliglot de economie. Coordonator – Grigore 

BELOSTECINIC. Chișinău: Ed., F.E.P. „Tipografia Centrală. ISBN 978-9975-3283-0-2. 

10. TIGHINEANU, A., CIOBANU, N. Îndrumar metodic privind organizarea şi desfăşurarea 

practicii de inițiere, pentru studenţii specialităţii „DREPT”. Chișinău, ASEM, 2019.  

11. TIGHINEANU, A., CIOBANU, N. Îndrumar metodic privind organizarea şi desfăşurarea 

practicii juridice, pentru studenţii specialităţii „DREPT”. Chișinău, ASEM, 2019.  

12. TIGHINEANU, A., CIOBANU, N. Îndrumar metodic privind organizarea şi desfăşurarea 

practicii de licență, pentru studenţii specialităţii „DREPT”. Chișinău, ASEM, 2019.  

Monografii:  

1. BUCOS Tatiana. (co-autor) Monografia „Youth entrepreneurship Problems in Eastern 

Partnership countries”, Riga, 2019, 198 p.- 0,5 c.a. 

2. BARBĂNEAGRĂ Oxana. (co-autor) Monografia „Youth entrepreneurship Problems in 

Eastern Partnership countries”, Riga, 2019, 198 p. 

3. ȚARANU, L. Atributele de identificare ale persoanei fizice în registrele de stare civilă. 

Studiu monografic. Red. șt. E. BOIȘTEANU. Ch: Reclama, 2018. 190 p. ISBN 978-9975-

58-140-0.  

4. Ondřej FILIPEC, Valeriu MOSNEAGA, Dorin, VACULOVSCHI, Aaron T. WALTER. 

Europe and the Migration Crisis: the Response of the EU Member States, Studiu 

monografic, Gdansk, 2018, 272 p. ISBN 978-83-944614-7-8, (contribuția autorului 1,0 c.a.) 

Articole în reviste din străinătate indexate în Baze de date Internaționale 
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1. BÎRCĂ Alic. Behavior of the human resources function in the organizations from the 
Republic of Moldova. În: Strategii manageriale, Pitești: România, 2017. Anul X, nr. IV(38). 
0,4 c. a. ISSN 2392-8123. 

2. BÎRCĂ Alic. Organizations involvement in the sustainable development of human 
resources. În: Annals of the „Constantin Brâncuși” University of Târgu Jiu. Economy Series. 
Târgu Jiu, România, 2018, Special issue, p. 14-24. 0, 83 c. a. ISSN 2344-3685 

3. TIGHINEANU, A. IMPACTUL INTERNETULUI ASUPRA NIVELULUI 
CRIMINALITĂȚII. În: Materialele Conferinței științifice internaționale ”Perspectivele 
juridice asupra Internetului” din 27 octombrie 2018. În: Analele Științifice ale Universității 
”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, seria Științe juridice, revistă indexată în bazele de date 
internaționale Hein Online și CEEOL (în curs de publicare). 

4. PLOTNIC, O., CRUDU, R., PREZENȚA CONSUMATORULUI ÎN DREPTURILE DE 
PROPRIETATE INTELECTUALĂ, International Conference on Law and Economics in the 
Development of Transition Countries, 27 octombrie 2018, (IASI, UAIC, Romania), Analele 
Universității Alexandru Ioan Cuza, Tomul LXIV, Științe juridice, 2018, p. 247-258 

 

Articole în culegeri din străinătate: 
1. BÎRCĂ Alic. Interference between management and sustainable development of human 

resources within organizations. În: Eco-trend 2018 Convergence /Divergence in the 
European economic area. Proceedings of the International Scientific Conference, 26-27 
october 2018, XV-th Edition. Târgu Jiu: „Academica Brancusi” Publisher. 2018. p. 171-175. 
0,35 c. a. ISSN 2248-0889. 

2. PIȘCHINA, Tatiana; FORTUNA, Romeo. Trade of Between Competitive Advantage and 
Environmental Threats: The Case of Moldova. În: EUROPEAN CENTER FOR SCIENCE 
EDUCATION AND RESEARCH (EUSER). Conference  Proceedings: 15th International 
Conference on Social Sciences. 13-14 July 2018, Leuven.Volume I. 2018. pp.461-468. ICSS 
XIV 2018, ISBN:978-88 -909-700-1-6 

3. BUCOS, Tataiana. Воспитание предпринимательских качеств в образовательной 
системе: иллюзия или реальность. În: „Молодежное предпринимательство в странах 
восточного партнерства: опыт формирования и перспективы развития”: materialele 
conferinței științifico-practice, 13-14 septembrie, 2018. Batumi, Georgia, p.131-136. 

4. FEURAȘ E., GUȚU C. Stimulations vs behaviors: the case of doctoral studies in the 
Republic of Moldova / Smart-освіта: ресурси та перспективи : матеріали ІІІ Міжнар. 
наук.-метод. конф. (Київ, 7 грудня 2018 р.) : тези доповідей.– К. : Київ. нац. торг.-екон. 
ун-т, 2018. – 65-68 с. – Укр. та англ. мовами. ISBN 978-966-629-909-6 

5. CODREANU, A. LEGAL ASSURANCE MECHANISM FOR PARTICIPATION OF 
INDIVIDUALS IN PUBLIC TENDERS, INCLUDING TO E-TENDERS. În: 
Международная научная конференция „Государство и право: проблемы и 
перспективы совершенствования”. Сборник научных трудов, 27 noiembrie 2018, Юго-
Зап. гос. ун-т., Курск 2018, p. 5-8, ISBN 978-5-907138-40-7 ЮР-01, pag.7-10. 

6. PLOTNIC, O., CIOCHINA, E., CONSUMER DISPUTE RESOLUTION ONLINE: THE 
EVOLUTION OF EUROPEAN LAW FOR OUT-OF-COURT REDRESS, International 
Conference on Law and Economics in the Development of Transition Countries, 25-26 
October 2018, Baku, Azerbaidjan. 
 

Articole publicate la nivel național 
1. BÎRCĂ Alic. Impactul satisfacției profesionale asupra performanței organizaționale. În: 

Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii: Conferinţa ştiinţifică internaţională 
din 28 – 29 septembrie 2018. Culegere de articole selective. Chişinău: ASEM, 2018, vol. 
II. p. 191-197. 0,54 c. a. E-ISBN 978-9975-75-933-5.  
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2. BÎRCĂ Alic. Motivarea – element prioritar pentru menținerea personalului în cadrul 
organizațiilor din Republica Moldova. În: Creşterea economică în condiţiile globalizării: 
competitivitate, inovativitate, sustenabilitate. Conferinţa Internaţională Ştiinţifico – 
Practică din 11-12 octombrie 2018. Ed. a XIII-a. Vol. II. Chişinău: INCE, 2018. p. 225- 
231. 0,73 c. a. ISBN 978-9975-3202-9-0. 

3. BÎRCĂ Alic. Analiza de conținut și comparativă a modelelor privind satisfacția muncii. În: 
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naționale și mondiale. Conferința Științifică 
Internațională Jubiliară din 02-03 noiembrie 2018. Chișinău: USM, 2018. p. 447-452. 0,45 
c. a. ISBN 978-9975-142-57-1. 

4. VACULOVSCHI Dorin, Impactul migrației de muncă asupra nivelului ocupării din 
Republica Moldova. În: Competitivitatea și inovarea în economia cunoașterii, Conferinţa 
ştiinţifică internaţională, 28-29 septembrie 2018, Chişinău, ASEM, ISBN 978-9975-75-
628-0, 0,6 c.a. 

5. VACULOVSCHI, Elena, ABRAMIHIN, Cezara Aplicarea elementelor de coaching 
organizațional în dezvoltarea resurselor umane din administrația publică, în: revistă 
metodico-ştiinţifică Trimestrială Administrararea Publică, nr 3, (99), iulie-septembrie, 
2018, AAP, Chișinău, p.60-67 , 0,3 c.a., ISSN 1813-8489, 
(http://aap.gov.md/files/publicatii/revista/18/99.pdf) 

6. VACULOVSCHI, Elena, ABRAMIHIN, Cezara Aspecte teoretice ale ergonomiei în 
proiectarea locului de muncă a funcţionarului public, în: revistă metodico-ştiinţifică 
Trimestrială Administrararea Publică, nr 1, (101), ianuarie-martie, 2019, AAP, Chișinău, 
p.65-73 , 0,4 c.a., ISSN 1813-8489, (http://aap.gov.md/files/publicatii/revista/19/101.pdf) 

7. ABRAMIHIN, Cezara CIOBANU. Diana Business - coaching. Delimitari, beneficii şi 
aplicare. Conferinţa ştiinţifică internaţională: „Competivitatea și inovarea în economia 
cunoașterii”, Chişinău, ASEM, 28-29 septembrie, 2018 

8. BÂRSAN Svetlana „Impactul reformelor draconice şi timocratice asupra apariţiei 
retoricii judiciare” în „Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii", conferinţă 
ştiinţifică internaţională (2018; Chişinău). Conferinţa ştiinţifică internaţională 
"Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii" : Materiale/Teze (28-29 
septembrie 2018) / com. şt.: Grigore Belostecinic [et al.] (preşedinte). – Chişinău : ASEM, 
2018. –  p.103-106. – E-ISBN 978-9975-75-934-2  

9. BÂRSAN Svetlana „Abordarea limbii latine prin prisma mixului de marketing” în 
„Anatol Ciobanu – Omul Cetăţii Limba Română. In memoriam: 85 de ani de la naştere” 
(2019; Chişinău).,Simpozion ştiinţific internaţional „Anatol Ciobanu – Omul Cetăţii 
Limba Română. In memoriam: 85 de ani de la naştere”,17 mai 2019, Chişinău. Chişinău: 
CEP USM, 2019. – 379 p.: fig., tab. p. 366-371. ISBN 978-9975-149-05-1 

10. MANCAȘ, M., Saharnean, L., Valorificarea brandului profesional și educațional prin prisma 
instrumentelor de comunicare de marketing digital. În: Revista „Studii Europene. European 
Studies ”. Gesis-SSOAR, ISSN 2345-1041, ISSN-L 2345-1041. 

11. Mancaș, M., Vicol, L., Rolul liderului în economia cunoaşterii. În: Culegerea de articole 
selective cu genericul: „Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii” în cadrul 
Conferinţei știinţifice internaţionale din 28 – 29 septembrie 2018, vol. II, pp. 90-96, 
Chișinău: ASEM, 2018. ISBN 978-9975-75-933-5; 

12. VICOL, L., MANCAȘ, M. Formarea competenţei de comunicare aservită ca o 
componentă a competitivităţii. În: Culegerea de articole selective cu genericul: 
„Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii” în cadrul Conferinţei știinţifice 
internaţionale din 28 – 29 septembrie 2018, vol. II, pp. 47-56, Chișinău: ASEM, 2018. 
ISBN 978-9975-75-933-5; 

13. JOROVLEA Elvira. Some techniques of changing employee behavior. Revista științifică 
periodică și recenzată „Modern engineering and innovative technologies” ISSN (Online): 
2567-5273, DOI: 10.30888/2415-7538, nr. 8, or. Карлсруэ, Германия, iunie, 2019. 

http://aap.gov.md/files/publicatii/revista/18/99.pdf
http://aap.gov.md/files/publicatii/revista/19/101.pdf
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14. ȚURCAN, Galina, Valorile politice în sistemul relațiilor politice, conferința Științifică 
Internațională În: Culegerea de articole selective cu genericul: „Competitivitatea şi 
inovarea în economia cunoaşterii” în cadrul Conferinţei știinţifice internaţionale din 28 – 
29 septembrie 2018, vol. II Chișinău: ASEM, 2018. ISBN 978-9975-75-933-5; 

15. ȚURCAN, Galina Rolul metodei de  predare-învățare bazată pe probleme (PBL)în 
formarea culturii politice participative a studenților, în „Teoria și practica administrării 
publice”, Conferința științifico-practică internațională (2019; Chișinău) Teoria și Practica 
Administrării Publice: Materiale ale Conferinței științifico-practice cu particip. 
Internațională., 17 mai, 2019. – Chișinău: AAP, 2019, (CEP USM), - 660 p. ISBN 978-
9975-3240-4-5. pp. 242-246 

16. BALAN, Aliona. Analiza și evaluarea indicatorilor de eficiență a sistemului fiscal al 
Republicii Moldova. În: Revistă ştiinţifică  EcoSoEn, ULIM, An.1, Nr.5/2019. Chişinău: 
2019 (în tipar) 

17. BALAN, Aliona, Eficientizarea mecanismelor fiscale de stimulare a creșterii economice. 
În: „Competitivitatea și inovarea în economia cunoașterii”, Conferinţa ştiinţifică 
internaţională din 28-29 septembrie 2018, Vol. I,  Chişinău, ASEM, 2018, p. 148-153, E-
ISBN 978-9975-75-931-1 

18. BALAN, Aliona, Politica bugetar-fiscală și rolul acesteia în stabilizarea macroeconomică. 
În: „Aspecte ale dezvoltării potențialului economico-managerial în contextul asigurării 
securității naționale”, Conferinţa ştiinţifică internaţională din 30 noiembrie – 1 decembrie 
2018, Bălți: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, 2018. (în tipar) 

19. BALAN, Aliona, Aspecte ale politicii fiscale în Republica Moldova. În: „Paradigme 
moderne în dezvoltarea economiei naționale și mondiale”, Conferinţa ştiinţifică 
internaţională din 02-03 noiembrie 2018, Chişinău: USM, 2018. p. 124-129, ISBN 978-
9975-142-57-1 

20. BALAN, Aliona, Politica fiscală și impactul acesteia asupra dezvoltării economice şi 
sociale a ţării. În: Conferinţa ştiinţifică internaţională „Performanțe într-o economie 
competitivă”, ediția VI-a, Chişinău: IMI-NOVA, 23-24 aprilie, 2019. (în tipar) 

21. TOMŞA, Aurelia; MIDARI, Veronica; FRASINEAC Oleg. Situaţia actuală şi perspectiva 
formării forţei de muncă specializate în sistemele de irigaţii din Republica Moldova. În: 
Revista ştiinţifică de specialitate „Economica”  

22. FILIP Nolea; COȘELEVA Natalia. Migrația de revenire ca proiect și stare de spirit. În: 
Aspecte ale dezvoltării potențialului economico-managerial în contextul asigurării 
securității naționale: materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale, 30 noiembrie – 01 
decembrie 2018, Bălți: Univ. de Stat «Alecu Russo», 2019 (în tipar)  

23. FILIP Nolea; BRANAŞCO Natalia. Migrația intelectuală ca factor al competitivității 
statului. În: Aspecte ale dezvoltării potențialului economico-managerial în contextul 
asigurării securității naționale: materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale, 30 
noiembrie – 01 decembrie 2018, Bălți: Univ. de Stat « Alecu Russo », 2019 (în tipar) 

24. FILIP Nolea; BRANAŞCO Natalia. Particularitățile capitalului uman în economia 
cunoașterii. În: „INOVAȚIA: FACTOR AL DEZVOLTĂRII SOCIAL-ECONOMICE” : 
materialele conferinţei ştiinţifico-practice naţionale, 20 ecembrie 2018, Universitatea de 
Stat „B. P. Hajdeu” din Cahul (în tipar)    

25. ARMEANIC, A. UNELE REFLECŢII PRIVIND PRACTICA JUDICIARĂ ALE CURŢII 
EUROPENE ÎN DOMENIUL FISCAL. În: Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 
„Competivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii”, Vol.2., 28-29 septembrie 2018, 
Chişinău: ASEM, 2019, E-ISBN 978-9975-75-933-5, pag.186-190. 

26. CODREANU, A. FENOMENUL DE CORUPŢIE VIZÂND ACHIZIŢIILE PUBLICE ŞI 
MODURI DE EVITARE A ACESTEIA. În: Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 
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„Competivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii”, Vol.2., 28-29 septembrie 2018, 
Chişinău: ASEM, 2019, E-ISBN 978-9975-75-933-5, pag.125-133. 

27. TIGHINEANU, A. EXPERTIZA CRIMINOLOGICĂ A PROIECTELOR DE ACTE 
NORMATIVE. În: Materiale/teze ale Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale 
„Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii”, 28-29 septembrie 2018, Chişinău: 
ASEM, 2019, E-ISBN 978-9975-75-934-2 pag.90-92. 

28. IARMENCO, M. LEGAL ASPECTS REGARDING THE DEVELOPMENT ON 
RENEWABLE SOURCES OF ENERGY IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA. În: 
Simpozionul Științific al Tinerilor Cercetători, ediția a XVII-a, Chișinău: ASEM, 24-25 
aprilie 2019 (în curs de  publicare). 

29. IARMENCO, M. EUROPEAN POLICIES IN THE FIELD OF ENERGY AND 
RENEWABLE ENERGY SOURCES. În: International Scientific Conference "EU 
FINANCIAL REGULATION", 17-18 May 2019 (în curs de  publicare). 

30. CODREANU, A. MUNTEANU, I. Recomandări de contracarare a fenomenului de practici 
ilegale în domeniul achiziţiilor publice). În: Culegerea de lucrări ştiinţifice, materialele 
Simpozionului Ştiinţific Internaţional ”Dezvoltarea durabilă a mediului rural – realizări şi 
perspective”, dedicat aniversării a 85 de ani de la fondarea Universităţii Agrare de Stat din 
Moldova (4-5 octombrie 2018),  volumul 48 Cadastru şi Drept,  Editura UASM, Chişinău, 
2018, ISBN 978-9975-64-297-2, p. 477-479. 

31. GÎSCA, V., TĂLĂMBUŢĂ, A. Concepţii generale referitoare la acceptarea moştenirii” În: 
Culegerea de lucrări ştiinţifice, materialele Simpozionului Ştiinţific Internaţional 
”Dezvoltarea durabilă a mediului rural – realizări şi perspective”, dedicat aniversării a 85 
de ani de la fondarea Universităţii Agrare de Stat din Moldova (4-5 octombrie 2018),  
volumul 48 Cadastru şi Drept,  Editura UASM, Chişinău, 2018, ISBN 978-9975-64-297-
21, p. 371-374. 

32. GÎSCA, V., Avantajele și inconvenientele testamentului olograf, conform noilor 
reglementări ale Codului Civil al RM” Chişinău, 28 martie 2019 (în proces de publicare). 

33. NASTAS, A., CAZACU, D., Denunțarea falsă: noțiune și conținut constitutiv, În: 
Materialele mesei rotunde „Rolul instituțiilor democratice în asigurarea protecției 
drepturilor și libertăților fundamentale ale omului”, Chișinău, 6 decembrie 2018 ISBN 
978-9975-3240-3-8 

34. CAZACU D., NASTAS, A., Exercitarea în comun a competenței teritoriale a statelor prin 
condominium, În: Materialele mesei rotunde „Rolul instituțiilor democratice în asigurarea 
protecției drepturilor și libertăților fundamentale ale omului”, Chișinău, 6 decembrie 2018 
ISBN 978-9975-3240-3-8 

35. NASTAS, A., EFREMOV, V.,  Asigurarea securității informaționale a Republicii Moldova 
În: Protecţie, pază şi securitate – ameninţări şi soluţii: Culegere de articole ştiinţifice, 
Chișinău, pp. 91-119 ISBN 978-9975-3313-3-3. 

36. NASTAS, A., EFREMOV, V.,  Mijloace automate de prevenire a incendiilor În: Protecţie, 
pază şi securitate – meninţări şi soluţii: Culegere de articole ştiinţifice, pp.38-90 ISBN 
978-9975-3313-3-3. 

37. NASTAS, A., EFREMOV, V., Bazele juridice și organizatorico-tactice de aplicare a 
mijloacelor tehnice speciale În: Protecţie, pază şi securitate – ameninţări şi soluţii. 
Culegere de articole ştiinţifice, pp.21-37 ISBN 978-9975-3313-3-3. 

38. NASTAS, A., PITERSCHI, E.,  Analiza juridică a declarației cu rea voință privind 
încrederea publică. În: Protecţie, pază şi securitate – ameninţări şi soluţii. Culegere de 
articole ştiinţifice, p.5-20 ISBN 978-9975-3313-3-3. 
 

 
Majoritatea cadrelor didactice din cadrul facultății au participat la Simpozionul Științific 

organizat de ASEM  din 27 – 28 septembrie 2018, precum și la cele organizate de: Universitatea 
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„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.  

 
Prezentări în plen la conferinţe internaţionale organizate în străinătate  
 
BÎRCĂ Alic „Labor market in Republic of Moldova: realities, disparities and challenges” 
ECOTREND 2018 „Convergence/Divergence in the European economic area” 26-27 

october 2018 
 
Participări la conferințe internaționale organizate în străinătate 
 

1. Bîrcă Alic,  ECOTREND 2018 „Convergence/Divergence in the European economic 
area” 26-27 october 2018. Universitatea „Constantin Brâncuși”, Targu Jiu, Romania 

2. Bîrcă Alic, Economic Convergence in European Union ECEU 16 th edition Academia de 
Studii economice din București, România. 

3. Bîrcă Alic, „The 2nd International Conference on economic and Social Sciences”, 4-5 
aprilie, 2019, ASE, București 

4. Vaculovschi Dorin Economic Convergence in European Union ECEU 16 th edition 
Academia de Studii economice din București, România. 

5. Vaculovschi Dorin International Conference “A call for tolerance in the EU”, 6-8 June 
2019, Oradea, Romania. Jean Monnet project nr. 599379- EPP-1-2018-1-RO-EPPJMO- 
MODULE, 

6. Vaculovschi Dorin „The 2nd International Conference on economic and Social 
Sciences”, 4-5 aprilie, 2019, ASE, București 

7. Zaporojan Veaceslav XXth International Congress On European and Comparative 
Constitutional Law Gdańsk,  “Development of constitutional law through constitutional 
justice: Landmark decisions and their impact on constitutional culture”  Polonia  
Faculty of Law and Administration, Gdańsk University 

8. Tighineanu Alexandra Conferința internațională ”Democrația deliberativă și grupurile 
subreprezentate”. Universitatea Pompeu Fabra din Barcelona, în cadrul Programului 
COST Action CA17135 Constitution-making and deliberative democracy  6-8 iunie 
2019 

9. Plotnic Olesea Conferința internațională ”Democrația deliberativă și grupurile 
subreprezentate”. Universitatea Pompeu Fabra din Barcelona, în cadrul Programului 
COST Action CA17135 Constitution-making and deliberative democracy  6-8 iunie 
2019 

10. Plotnic Olesea Conferinţa internaţională “EU Financial Regulation” 3rd edition, 
Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași, 17-18 mai 2019. 

11. Plotnic Olesea Conferinţa internaţională „100 de ani de drept românesc”, organizată de 
Universitatea din Bucureşti, 21-25 noiembrie 2018. 

12. Plotnic Olesea Conferinţa internaţională “Common aspects of european union consumer 
law: evolution and challenges”, organizată de Universitatea de Stat din Baku, 24-26 
octombrie 2018 
 

Mobilități academice a cadrelor didactice  
1. Bîrcă Alic. Universitatea de Vest Timișoara, România, mai 2019 
2. Cojocaru Vladlen Mobility visit to Yaroslav Mudryi National Law University and 

participation in workshop ”Presentation of the results of the HRLAW project”, during 
Kharkiv International legal Forum 
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3. Cojocaru Vladlen TalTech project seminar, European Human Rights, LAW for 
Universites of Ukraine and Moldova 

4. Boaghi Viorica, Reprezentant oficial la Configurația Strategica H2020, Belgia, Comisia 
Europeană 

 
Tabelul 5.  

Participarea la congrese, simpozioane, seminare științifice, mese rotunde a cadrelor 
didactice organizate în țară 

 
Nr. Data Statutul 

(seminar, 
conferință, 

masă rotundă, 
simpozion) 

Denumirea Numărul de 
participanți 

1 23 noiembrie, 
2018 

Masa rotundă   „Managementul resurselor 
umane. Probleme actuale și 
perspective de dezvoltare”, 23 
noiembrie 2018, ASEM, 
Chișinău. 

40 

2.  18 iunie 2019 Masă rotundă Comunicare didactică: 
probleme și corectitudine, 18 
iunie, 2019 , ASEM, Chișinău 

45 

3. 30 octombrie 
2018. 

Masă rotundă ”Evaluarea abordărilor în 
economia națională prin 
prisma teoriilor de creștere 
economică pentru economiile 
aflate în tranziție”. 
Organizatori: IDIS ”Viitorul” 
în parteneriat cu Friedrich-
Ebert-Stitfung Moldova (FES) 

Tomșa A 

4. 22-23 martie 2019 Conferința 
Internațională 
Științifico-
Practică 

”Internal control within 
financial institutions in the 
context of the new regulatory  
framework and technology 
challenges”. Organizator: 
facultatea ”Finanțe” (ASEM) 
în parteneriat cu National 
Institute of Internal Control 
(România) 

Tomșa A 

5. 12 aprilie 2019 Conferința 
Regională 

Achievemnt ”Educația 
Antreprenorială – promotor al 
dezvoltării societății”. 
Organizator:  Junior 
Achievemnt Moldova (JA 
Moldova) în parteneriat cu 
Ministerul Educației, Culturii 
și Cercetării, și ASEM. 

Tomșa A 
Feuraș E 

6. 5 aprilie 2019. Masa rotundă ”Consolidarea excelenței în 
cercetarea științifică finaciar-
bancară” 

Feuraș E 
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7. 22 martie 2019 Atelier de lucru Curriculumul universitar: 
provocări și oportunități de 
dezvoltare în contextul 
internaționalizării 
învățământului superior din R. 
Moldova” 

Pîşchina T. 
Căruntu Nina 
Jorovlea Elvira, 
Abramihin Cezara, 
Cepraga Lucia, 
Baieșu Marina, 
Vaculovschi 
Dorin. 

8. 5-6 march,2019 Masa rotundă Erasmus+ Programme 2014-
2020. International Workshop 
on Open Science (Co-funded 
by Erasmus Programme of the 
European Union ) , ASEM 

Pîşchina T. 

9. 08.noiembrie.2018 Masă rotundă: ERASMUS+  Worldwide 
opportunities for higher 
Education cooperation? 
European  Union Programe 
for education/ training , 
international seminar, 
National Erasmus+ Office in 
Moldova 

Pîşchina T. 

10. 07 decembrie 
2018 

Masă rotundă: Obstacole și perspective ale 
dezvoltării organismelor de 
plasament colectiv – 
alternative în Republica 
Moldova. 

Tomșa A 

11. 11 decembrie 
2018 

Workshop ”Tinerii pe piața muncii: 
provocările 
angajatorilor/responsabilitățile 
universităților”, din cadrul 
ediției 2018 a Târgului 
stagiilor de practică, 

Tomșa A 
Feuraș E 
Bîrcă A 
Baieșu M. 
Vaculovschi D. 
Barbăneagră O 
Bucos T. 

12. 4 martie 2019 Workshop ”Antreprenoriatul tinerilor: 
provocări și perspective”, 
organizat în cadrul proiectului 
ERASMUS+, Capacity 
Building for youth in 
neighbouring and enlargement 
countries HIGHER 
EDUCATION 
INSTITUTIONS FOR 
YOUTH 
ENTREPRENEURSHIP. 

TOMȘA A. 
FEURAȘ E. 
BALAN A. 
BARBĂNEAGRĂ 
O. 
BAIEȘU M 
ABRAMIHIN C. 

13.  20-21 martie Workshop “Moldova towards European 
University Lifelong Learning 
Model” 

COȘELEVA N.  
BALAN A. 

14. 05 aprilie 2019 Masă rotundă: Consolidarea excelenței în 
cercetarea științifică financiar-
bancară” 

Tomșa A 
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15.  31 octombrie 2018 Masă rotundă: „Implementarea sistemului de 
management financiar și 
control și a activității de audit 
intern în sectorul public 

Filip N. 

16. 14 decembrie 
2018 

Conferința 
Științifică 
Interdisciplinară 
Internațională 

„Competitiveness and 
Innovation in the Circular 
Economy: Sustainable 
Development Models” 

Bîrcă A. 
Baieșu M. 
Filip N. 

17. 20 decembrie 
2018, 

Masă rotundă: „Evaluarea Sustenabilității 
Sistemului Național de 
pensii” 

Bîrcă A. 
Baieșu M. 
Vaculovschi D. 

18. 11 decembrie, 
2018, 

Masa rotundă “Rolul Mediului Academic şi 
a Societății Civile în 
Promovarea şi Integrarea 
BSG: Bunele Practici şi 
Provocări” 

10 cadre didactice 

19. 29 martie 2019 Seminarul 
practico-
științific 

“Politica de Comunicare în 
Marketing în Era Digitală: 
Tendințe, Provocări, 
Oportunități” 

8 cadre didactice 

20. 26 octombrie 2018 Conferința 
Științifică 
Internațională 

„Formarea inițială și continuă 
a psihologilor în domeniul 
protecției copilului față de 
violență”, Universitatea 
Pedagogică „Ion Creangă” 
Chișinău 

Cepraga L. 

21 20 mai 2019 Workshop Wiley resources for the 
scientific community of 
Moldova: access ti scientific 
papers and opportunities for 
publication” ASEM 

Radu Galina, 
Jorovlea Elvira 

22 13 mai 2019 Workshop The Eastern Partnership: 
Successes and Opportunities. 
Jean Monnet Chair in EU 
Policies Towards Innovation, 
Creativity and 
Entrepreneuship/EU2INNO, 
Academy of Economic 
Studies of Moldova, Chisinau, 

Mancaș M. 

23 9 aprilie 2019 Workshop Dezvoltarea creativității 
studenților prin metoda PBL, 

Mancaș M. 

24 30 mai 2019 Workshop Chestionarea on-line în 
activitatea didactică. Centrul 
de Excelență în Informatică și 
Tehnologii Informaționale și 
Caps Soft Consulting SRL 
mun. Chișinău 

Mancaș M. 
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■ Organizarea Atelierelor de lucru, Workshop-uri, Mese rotunde, Cursuri de 
formare continuă 

În străinătate: 
1. BUCOS, Tatiana – organizarea Workshop „Organization of the Centers for the Support of 

Youth Entrepreneurship”, ASUE, Erevan, Armenia, 12.11.2018, in cadrul proiectului 
HEIFYE 
 

În țară: 
 
1. BUCOS, Tatiana – Organizator Workshop: Tinerii pe piața muncii: provocări și 

responsabilități, ASEM, 11 decembrie, 2019 
2. BUCOS, Tatiana – Organizator Workshop: Antreprenoriatul tinerilor: provocări și 

perspective, ASEM, Chisinau, 4 martie 2019 
3. BUCOS, Tatiana – Organizator Școala de iarnă JEAN MONNET “Innovations, Creativity 

and Entrepreneurship”, 29 ianuarie – 1 Februarie 2019 
4. BUCOS, Tatiana – Organizarea trainingurilor și consultațiilor pentru rezidențiii Incubatorului 

de Afaceri al ASEM 
5. TOMȘA Aurelia; IGNATIUC Diana; BARBĂNEAGRĂ Oxana – Organizarea Atelierului de 

lucru ”Curriculum universitar: provocări și oportunități de dezvoltare în contextul 
internaționalizării învățământului superior din Republica Moldova”. 22 martie 2019. 
Chișinău: ASEM 

6. Masa rotundă Managementul resurselor umane. Probleme actuale și perspective de 
dezvoltare”, 23 noiembrie 2018, ASEM, Chișinău. 23 noiembrie, 2018. Departamentul 
RUAPC. 

7. Masa rotundă Comunicare didactică: probleme și corectitudine, 18 iunie, 2019 , ASEM, 
Chișinău . Departamentul RUAPC 

8. BUCOS Tatiana – Membrul Comitetului științific, Международная научно-практическая 
конференция «Молодежное предпринимательство  в странах восточного партнерства: 
опыт формирования и перспективы развития», 13-14 septembrie, 2018, Batumi, Georgia. 

9. BUCOS Tatiana – Membru Comitetul organizatoric, Conferința științifico-practică 
internațională „Controlul intern în cadrul instituțiilor financiare în contextul noului cadru de 
reglementare și al provocărilor tehnologice”, 22-23 martie, ASEM, Chișinau 

10. BUCOS Tatiana – Moderatorul Secţiunii „Economie fundamentală şi aplicată” din cadrul 
Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „COMPETITIVITATEA ŞI INOVAREA ÎN ECONOMIA 
CUNOAŞTERII”. Chişinău, ASEM,  …… septembrie 2018 

11. FILIP Nelea – Membrul Comitetului Științific al Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale 
„ASIGURAREA VIABILITĂŢII ECONOMICO-MANAGERIALE PENTRU DEZVOLTAREA 
DURABILĂ A ECONOMIEI REGIONALE ÎN CONDIȚIILE INTEGRĂRII ÎN UE”, 
Universitatea „Al.Russo” din Bălţi, ………. 2018 

12. TOMŞA  Aurelia, VACULOVSCHI Dorin  – Membrul Comitetului Organizatoric al 
Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „COMPETITIVITATEA ŞI INOVAREA ÎN ECONOMIA 
CUNOAŞTERII”. Chişinău, ASEM,  ….. septembrie 2018 

13. VACULOVSCHI Elena – Membrul Comitetului organizatoric – Masa rotundă cu genericul 
„ROLUL ȘTIINȚEI SOCIOLOGICE ÎN VIAȚA SOCIALĂ CONTEMPORANĂ DIN 
REPUBLICA MOLDOVA”. ASEM: catedra „Management social”. 21 noiembrie 2018 

14. Vaculovschi Elena; BALAN Aliona; IGNATIUC Diana; PATRAŞCU Dorina; Patrașcu Ion – 
Moderatori ai Secţiunilor tematice în cadrul Simpozionului Ştiinţific al Tinerilor Cercetători, 
ASEM - 2019. Chişinău, ASEM,  24-25 aprilie 2019 

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”. 
 
 

VIII. STAGII ȘI PROGRAME DE PERFECȚIONARE PROFESIONALĂ 

 
Pe parcursul anului 2018-2019 următorii membri ai departamentului au beneficiat de 

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

hotare: 

• Bîrcă Alic. Stagiu de perfecționare la ASE, București, Romînia, aprilie 2019 

• Vaculovschi Dorin. Stagiu de perfecționare la ASE, București, Romînia, aprilie 2019 

 

Stagii de perfecţionare în cadrul întreprinderilor autohtone  

■ Patraşcu Dorina, 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.  

Concluzie: Studierea modalităților de prevenire a poluării mediului ambiant în cadrul unei 

întreprinderi autohtone de producere a mărfurilor permite suplimentarea şi actualizarea 

conţinutului cursurilor de lecţii la disciplina ”Strategii de creștere și dezvoltare economică” 
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predată la specialitatea ”Economie generală”  şi, inclusiv, prin utilizarea prevederilor Strategiei 

de protecție a mediului pentru anii 2014-2023. 

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

„Armonimob”, care a permis participarea nemijlocită la crearea noilor tipuri de produse, 

conlucrând cu designerul întreprinderii. Finalitate a stagiului în cadrul unei întreprinderi 

autohtone de producere a mărfurilor este posibilitatea de suplimentare şi actualizarea 

conţinutului cursului de lecţii la disciplina”Economia unităților economice”, inclusiv, la 

elaborarea testelor, exemplelor de situaţii şi problemelor la disciplinile respective. 

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 2018-2019 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: 

(1) Programe de instruire profesională continuă, organizate de Serviciul „Studii, 

Dezvoltare Curriculară și Management al Calității” din cadrul ASEM; 

(2) Cursuri de instruire profesională; 

(3) Training-uri și Ateliere de lucru 

 
Tabelul 6 

Perfecţionarea profesională a personalului didactic    
Nr. 
d/o 

Activităţi  Perioada şi  
locul desfăşurării  

Personal 
didactic 

participant  
1. Program de instruire:  „APLICAREA 

STANDARDULUI ISO 9001:2015 ÎN 
INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT 
SUPERIOR ”  (40 ore) 

21-25 ianuarie 2019 
ASEM 

Barbăneagră O. 
Patraşcu D. 
Patrașcu I. 
 

2. Program de instruire: ÎNVĂŢĂMÂNTUL 
BAZAT PE PROBLEME – PBL (40 ore) 

21-25 ianuarie 2019 
ASEM 

Vaculovschi E. 
 

3. Program de instruire: APLICAREA 
TEHNOLOGIILOR 
INFORMAŢIONALE DE 
COMUNICARE ÎN INSTRUIRE. 
SISTEMUL MOODLE   (40 ore) 

21-25 ianuarie 2019 
ASEM 

Bejan Gh. 
Bucos T. 
Ignatiuc D.  
 

4. Program de instruire: METODE 
INOVATIVE DE PREDARE-
ÎNVĂŢARE-EVALUARE ÎN 

decembrie 2018 Ignatiuc D. 
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ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL (40 
ore) 

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

decembrie 2018 Balan A. 
Tuhari E. 

6. Program de instruire: DEONTOLOGIA ȘI 
EFICIENȚA COMUNICĂRII 
DIDACTICE (40 ore) 
 

decembrie 2018 Coban M. 
Tuhari E. 

 
1. Cursul de formare în domeniul 

antreprenoriatului cu tema ”Sursele 
alternative de finanțare pentru noile 
afaceri”.   

07 decembrie 2018 
ASEM / Universitatea 

”Alexandru Ioan Cuza” 
din Iași.  

Tomșa A. 

2. Curs accelerat „Practici aplicabile de 
marketing digital” (14 ore).  

octombrie – noiembrie 
2018 

Organizator: ”Vitalius 
Media”, Canada /  ASEM 

Bucos T. 

3. SMART training activities, Training 
module 1 

4-7 februarie, 2019, 
USAM, Chisinau 

Bucos T. 

4. SMART training activities, Training 
module 2 

27-30 iunie, 2019, VUM, 
Varna, Bulgaria 

Bucos T. 
Barbăneagră 
O. 

5. SMART training activities, Training 
module 4 

23-26 aprilie, 2019, 
ASEM, Chisinau 

Bucos T. 
Barbăneagră O. 

6. Introduction to Universities Business 
Incubators (distance online course and 
invividual work, 36 houre), Riga , Latvia  

2018 Barbăneagră O. 

7. Work with students: from idea to startup 
business (distance online course and 
invividual work, 36 houre), Riga, Latvia 

2018 Barbăneagră O. 

8. Experience of successful universities 
startup (6-day outbound moule, 36 houre), 
Riga, Latvia  

2018 Barbăneagră O. 

9. Atelier de lucru „Managementul 
proprietăţii intelectuale” organizat de  
ASEM în parteneriat cu Centrul Proiecte 
Internationale al AȘM și Agenția de Stat 
pentru Proprietatea Intelectuală al 
Republicii Moldova.  

18 - 19 septembrie Balan A. 

10. Training-ul – Misiune și Asistență tehnică 
„Îmbunătățirea competențelor 
profesionale academice ale personalului 
universitar”. Eveniment organizat de 
Oficiul Național Erasmus+ din Moldova 

26 februarie. Chișinău, 
ASEM 

Balan A.  

11. Școala  Jean Monnet de Studii Europene 
„MANAGEMENTUL INOVAȚIONAL 
AL UE”.  

23 - 25 ianuarie 2019. 
Chișinău, ASEM 

Balan A. 

12. Școala  de iarnă „Inovații, Creativitate, 
Antreprenoriat”.  

29 ianuarie - 1 februarie 
2019.Chișinău, ASEM 

Balan A. 

13. Atelierul de lucru din cadrul săptămânii de 11-15 martie, 2019. Balan A. 
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informare INFO WEEK - H2020/2019, 
ediția a V-a, organizat de ASEM în 
parteneriat cu Centrul Proiecte 
Internationale al AȘM și Rețeaua 
Punctelor Naționale de Contact Orizont 
2020.  

Chișinău, ASEM 

 

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 

 
IX. Relevanța socială a personalului științifico-didactic al facultății 

Pe parcursul anului de studii 2018-2019, mai multe cadre didactice din cadrul facultății au 

fost antrenate în diferite activități de relevanță socială.  

 

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 la nivel național  

 
• Vaculovschi Dorin Membru al Comisiei pentru problemele populației, demografie și 

migrație pe lângă Preşedintele Republicii Moldova 

• Abramihin Cezara. Membru Consiliului Olimpic Național la Olimpiada Republicană de 

Economie. 

• Vaculovschi Dorin. Membru juriului în cadrul Programului Bunelor Practici ale 

Autorităților Publice Locale, IDIS-Viitorul   

• Cepraga Lucia Membru al Comisie de elaborare a curriculumului la limba română pentru 

instituţiile cu predare în limbile minorităţilor naţionale –  educaţie timpurie; 

• Cepraga Lucia Preşedinte al Olimpiadei Republicane la Limba şi literatura română în 

instituţiile cu predare în limba minorităţior naţionale; 
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• Cepraga Lucia Membru al Consiliului Olimpic Republican la Limba şi literatura română 

în instituţiile cu predare în limba minorităţior naţionale – Agenţia Naţională pentru 

Curriculum şi Evaluare; 

• Cepraga Lucia Membru al Juriului Olimpiadei Republicane la Limba şi literatura română 

în instituţiile cu predare în limba minorităţior naţionale – Agenţia Naţională pentru 

Curriculum şi Evaluare; 

• Cepraga Lucia Membru al Comisiei de elaborare a probelor de concurs pentru Olimpiada 

Republicană şi de sector; 

• Cepraga Lucia Membru al Comisiei de evaluare  ANACIP 

•   Cepraga Lucia Membru al Comisiei de examinare pentru evaluarea gradului de 

cunoaştere a prevederilor Constituţiei RM şi a limbii de stat pentru obţinerea Cetăţeniei 

RM; 

• Cepraga Lucia Membru al Comisie de experţi pentru elaborarea testelor la limba română; 

• Cepraga Lucia Membru al echipei naţionale de conceptori de curricula în vederea 

elaborării/dezvoltării curricula la disciplinele şcolare în învăţământ gimnazial şi liceal. 

Ordin MECC nr. 276 din 19 martie 2019 

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

 
1. Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova; 

2. Uniunea Avocaţilor din Republica Moldova; 

3. Compania Internaţională de Asigurări „ASITO” SA 

4. Compania de Asigurări „Garanţie” SA 

5. Consiliul Superior al Magistraturii din Republica Moldova. 

 
6. BUCOS Tatiana –  Elaborarea studiului internațional „Youth entrepreneurship Problems 

in Eastern Partnership countries”, în colaborare cu universitățile: UTM, Moldova, 

RISEBA, Latvia, KSUFT, Ucraina, ASUE, Armenia, BTEU, Belarusi, BSU, Georgia 

7. Filip Nolea – Relaţii de colaborare cu grup de cercetători din cadrul Universitatea 

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

realizării studiilor privind fenomenul migraţiei şi publicarea articolelor ştiinţifice. 

8. COŞELEVA Natalia – Şeful Asociaţiei Obşteşti „Centrul iniţiativelor sociale şi 

antreprenoriale ale femeilor”  

9. STRATAN Svetlana –  Membru al Asociaţiei absolvenţilor Programelor de schimb din 

SUA – dr.,conf.univ.  

10. PÎŞCHINA Tatiana –  Member of the Moldavin Fulbright Community  
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În anul de studii 2018-2019 au fost semnate mai multe acorduri de colaborare cu 

următoarele instituții: 

1. Institutul național de cercetări în domeniul Muncii şi Protecției Sociale, București, 
România 

2. Facultatea de „Economie teoretică și aplicată”, ASE București, România 

 

Baieșu Marina, împreună cu 5 studenți ai grupei MRU-161 și MDRU-171m au participat 

la Școala de Primăvară: UVT FEAA IHRM Spring School ”Employability and Talent 

Management in the Digital Era – Best Practices, organizată de  Universitatea de Vest din 

Timișoara, Timișoara, în perioada 16 – 23 aprilie 2019 

 

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. 

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. 
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Președinte/ secretar/ membru al Consiliului științific specializat 

• Bîrcă Alic membru CȘS la teza de doctor "Perfecționarea procesului de integrare a 

tinerilor specialişti cu studii superioare pe piața muncii din Republica Moldova”, 

elaborată de d-na Garbuz Veronica. Institutul Național de Cercetări Economice al 

AȘM. 

• Bîrcă Alic membru CȘS la teza de doctor habilitat Managementul strategic al 

competitivității capitalului uman pe piața muncii în condițiile dezvoltării regionale” 

autor: MOVILĂ IRINA. 

• Bîrcă Alic membru CȘS la teza de doctor ”Contabilitatea veniturilor personalului și 

perfecționarea acesteia” autor: Cebotari Anna 

• Bîrcă Alic  referent la teza de doctor  „Marketingul resurselor umane și posibilități de 

aplicare în condițiile Republicii Moldova (aspect regional)”  la specialitatea 521.04 – 

Marketing și logistică, autor: Slutu Rodica 

• Bîrcă Alic  referent la teza de doctor  „Piața muncii în condiții de reducere a 

populației și îmbătrânirii demografice în Republica Moldova” la specialitatea 521.03 

– Economie şi management (în domeniu de activitate) autor: ZAHAROV Svetlana 

• Vaculovschi Dorin: referent oficial la teza de doctor "Perfecționarea procesului de 

integrare a tinerilor specialişti cu studii superioare pe piața muncii din Republica 

Moldova”, elaborată de d-na Garbuz Veronica. Institutul N ațional de Cercetări 

Economice al AȘM. 

• Vaculovschi Dorin  membru CȘS la teza de doctor „Piața muncii în condiții de 

reducere a populației și îmbătrânirii demografice în Republica Moldova” la 

specialitatea 521.03 – Economie şi management (în domeniu de activitate) autor: 

ZAHAROV Svetlana 

 

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 7 
Participarea cadrelor didactice în activități conexe cercetării 

1. Formator  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 

Cepraga Lucia, 
dr., conf. univ. 

http://www.ase.md/subdiviziuni/dsdcmc.html
http://www.ase.md/subdiviziuni/dsdcmc.html
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cetăţeniei Republicii Moldova - 
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. 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. 
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,  

• BARBĂNEAGRĂ O. (coordonator); BUCOS T. (coordonator); IGNATIUC D; BALAN 
A.; PATRAȘCU D. ABTAMIHIN C.M MANCAȘ M., CODREANU A.– implicarea în 
Proiectul ”ASEM vine în liceul tău”  

• BUCOS Tatiana – organizarea filmărilor în ASEM pentru emisiunea Accent TV, 
Almamater, cu genericul: Studii în ASEM 

• TOMȘA Aurelia – interviu cu tematica  ”Cripto valută” la postul de radio ”Radio Sputnik 
Moldova” , 04 decembrie 2018. Disponibil la:  
https://sputnik.md/live/20181204/23377679/sputnik-matinal.html 
 

XI. Activităţi extracurriculare cu studenţii 
Pe parcursul anului de studii 2018-2019 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 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 2018-2019, studenţii de la toate specialităţile au fost atraşi la organizarea 

activităţii a 8 cercuri ştiinţifice studenţeşti din cadrul departamentului Teorie și Politici 

Economice, cu un număr total de 170 participanţi, fiind petrecute 26 şedinţe 

 

https://sputnik.md/live/20181204/23377679/sputnik-matinal.html
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 Genericul şedinţelor  
conform Programului de activitate a  

cercului studenţesc  

Data 
petrecerii 
şedinţei 

Numărul 
de studenţi 
prezenţi la 

şedinţă 

Numărul 
comunicărilor  
prezentate în 

cadrul  
şedinţei 

„DIRECȚIILE DE DEZVOLTARE ALE ECONOMIEI CONTEMPORANE (DDEC)”  
Conducător științific : Stratan. dr., conf.univ. 
1  “Economia secolului 21 in baza economiei digitală“ 01.11.2018 30 5 

2 ”Globalizarea economiei contemporane” 01.11.2018 32 4 

3  “Locul si rolul corporatiilor transnationale  in economia 
contemporană“ 

06.12.2018 31 4 

4 “ Green Economy” 12.12.2017 32 4 

„REVOLUŢII ŞTIINŢIFICE ÎN GÂNDIREA ECONOMICĂ”  
Conducător științific : Filip N. dr., conf.univ. 
1 Revoluţia ştiinţifică a liberalilor clasici. „Teoria lui 

Malthus şi provocările contemporane” 
08.11. 2018 12 4 

2 Revoluţia Keynesistă şi autorităţile ei. „Keynesismul ca 
paradigmă anticriză” 

22.11.2018 12 4 

3 Revoluţia neoliberală şi teoria alegerii publice 13.12.2018 12 4 
”СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ” (”PROBLEME ACTUALE 
ALE DEZVOLTĂRII ECONOMICE”)  
Conducător științific : PÎȘCHINA Tatiana, dr.hab., conf.univ. 
1 Понятие и основные черты «новой экономики» 

(информационной экономики)    
29.10.18 19 5 

2 Интеграция производства, науки и образования: 
экономические проблемы 

19.11.18 18 6 

3 Западная и Восточная модели рыночного развития. 26.02.19 17 5 
4 Роль образования в организации бизнес-деятельности  07.05.19  19 3 
” UNITĂȚILE ECONOMICE – VERIGA DE BAZĂ A ECONOMIEI NAȚIONALE”  
Conducător științific : Balan Aliona, dr., conf.univ. 
1 Aspecte teoretice și practice ale activității unităților 

economice 
5.10.2018 15 6 

2 Studiu comparativ privind fiscalitatea în Republica 
Moldova şi statele Uniunii Europene 

2.11.2018 13 4 

„DEZVOLTAREA RAMURILOR ECONOMIEI NAŢIONALE”  
Conducător științific : Vaculovschi E., dr., conf.univ. 

1 Dezvoltarea principiilor agriculturii durabile în Republica 
Moldova  

5.10.2018 12 4 

2 Aspecte referitoare la ramurile industriei din RM 9.11.2018 11 4 
3 Serviciile IT in Moldova si influenta lor asupra dezvoltarii 

economice a Republica Moldova.  
3.12.2018 14 3 

4 Dezvoltarea turismului în RM 8.02.2019 7 3 
„COMPETITIVITATE, SECURITATE, DURABILITATE ÎN ECONOMIA CONTEMPORANĂ”  
Conducător științific : Ignatiuc D., dr., conf.univ. 

1 Caracteristica, trăsăturile definitorii și specificul sistemelor 
economice contemporane. Evoluția abordărilor 
conceptuale și teoretice privind sistemele economice. 

12.11.2018 10 - 

2 Conținutul, criteriile și principiile durabilității economiilor 
naționale. 

26.02.2019 15 1 

3 Competitivitatea și securitatea ca factori determinanți ai 
durabilității economiilor contemporane. 

19.03.2019 20 2 

4 Analiza politicilor economice în contextul asigurării 
competitivității, securității și a durabilității economiei 
naționale. 

23.04.2019 20 3 

5 Competitivitatea și strategiile concurențiale a 
întreprinderilor moldovenești (Studiu de caz CARDIAX – 
PLUS S:R:L:)  

17.05.2019 21 3 

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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„ROLUL FACTORILOR INDIRECȚI ASUPRA CREȘTERII ECONOMICE ÎN REPUBLICA 
MOLDOVA”  
Conducător științific : Patrașcu D., dr., conf.univ. 
1 Cererea agregată și capacitatea de absorbție a pieței 

interne. 
05.11.18 

 
14 2 

2 Competitivitatea produselor autohtone - factor indirect al 
creșterii economice în Republica Moldova 

03.12.18 
 

14 3 

„POSIBILITĂȚI DE MINIMIZARE A COSTURILOR DE PRODUCȚIE ÎN ÎNTREPRINDERILE DIN 
REPUBLICA MOLDOVA”  
Conducător științific : Patrașcu I., dr., conf.univ. 
1 Analiza nivelului costurilor de producție în întreprinderile 

autohtone. 
13.03. 2019 11 2 

2 Soluții privind reducerea nivelului costurilor de producție 
în întreprinderile autohtone. 

24.04.2019 17 2 

 

Activitatea cercurilor ştiinţifice studenţeşti aferente departamentului „Teorie și Politici 

Economice” în anul universitar 2018-2019, este apreciată cu un calificativ înalt, în cadrul a celor 

26 şedinţe fiind prezentate în total 90 referate şi eseuri la tematica propusă, cele mai bune 

referate fiind înaintate pentru prezentare în cadrul Simpozionului Ştiinţific al Tinerilor 

Cercetători ASEM şi altor manifestări ştiinţifice în instituţii universitare. În total, pentru 

Simpozionul din 24-25 aprilie 2019 au fost selectate 24 comunicări care prezintă mai mare 

interes din punct de vedere al actualităţii subiectelor investigate, interes şi valoare ştiinţifică. 

În cadrul departamentului „Resurse Umane, afaceri Publice și Comunicare” au activat 2 

cercuri studențești, având ca responsabili: Abramihin Cezara conf. univ. dr., Țurcanu Galina 

conf. univ. dr. 

Activitatea cercurilor studențești „Psihologie managerială” și „Logos” din cadrul 

departamentului „Resurse umane, Afaceri publice și Comunicare” 
N. Data 

ședinței 
Denumirea ședinței Comunicări şi teme de  discuții Numărul de 

participanți 
Grupele 

academice 
Psihologie managerială 

1. 26.09.2018 Personalitatea 
umană: tratări şi 
viziuni.  

• Noțiuni de personalitate. Factorii  
care determină personalitatea. 

• Tipologii ale personalității. (Ciorbă 
Simion MKL 172) 

• Structura personalității. Teorii ale 
personalității (Gaidarji Daniela 
MKL 172) 

• Temperamentul (Spinei Daniel 
MKL 173) 

• Caracterul personalității. (Moţpan 
Mariana MKL 171) 

• Comportamentul  
• Aptitudinile. 

23 MKL 171, 
MKL 172, 
MKL 173, 
MRU 171 

2. 24.10 2018 Psihologia 
simpatiilor şi a 
relaţiilor familiale 

• Simpatiile. Elemente 
psihologice. (Arnaut Lilia MKL 
171) 

• Iubirea şi stilurile ei 
• Fenomenologia familiei. Etapele 

crizei în familie. (Nichita 
Burbulea, Rodion Barbaroş MKL 
173rus) 

17 MKL 171, 
MKL 173,  
MRU 171, 
MRU 161 
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• Tipuri de parteneri şi 
compatibilitatea lor. (Fustii 
Xenia MKL 173) 

3. 14.11.2018 Gândire pozitivă- 
calea spre succes 

 
 

• Psihologia pozitiva și efectul ei 
benefic asupra tuturor aspectelor 
vieții personale. (Celenghir 
Ecaterina MKL 173 rus.) 

• Gândirea pozitiva și sănătatea. 
• Reguli pentru a avea  gândire 

pozitivă (Dan Bivol MKL 172) 
• Autotrening și tehnici de 

relaxare. 

21 MKL 171, 
MKL 172,  
MRU 171, 
MRU 161, 
MKL 173 

4. 30.11.2018 Aspecte gender și 
specificul lor in 
colectivele de 
muncă 

 

• Aspecte gender. Tipul de gândire; 
Roluri simple in comunitatea 
primitivă: el - vînătorul,  ea – 
apărătoarea cuibului; Stereotipii de 
sex (gender) (Iabanji Luminiţa 
MRU 161) 

• Diferențele majore dintre creierul 
masculin și feminin (Sengul Agnia 
MRU 171) 

• Specificul comportamentului a 
gandirii feminine si masculine in 
procesul  comunicării. 

12 MRU 171, 
MRU 161, 

5. 04.04.2019 Carisma umană 
 

• Ce este carisma?  
• Ești o Persoană Carismatică? 
• Calitățile  unei persoane 

carismatice, avantajele oamenilor 
carismatici şi trasăturile de 
personalitate  ale oamenii 
carismatici (Railean Parascovia 
Mru 171) 

• Tehnici pentru dezvoltare a 
carismei 

• Cum să fii popular și carismatic? 
(Stavenschi Artur MRU 171)   

7 MRU 171 

Logos 
 16.10.2018 „Probleme actuale 

ale societății din 
perspectivă 
filosofică”  

Religia și politica. (Moisei Ana, CON 
171), 
Filosofia succesului. (Plugaru Maria, 
CON 171),  
Aspecte estetice ale sportului. (Triboi 
Cristian, Infa 172) 

15 CON-171 
INFA-172 

 13.11.2018 „Filosofia 
banilor” 

• Rapoarte: Banii și puterea (Juncu 
Liuba, Con-171) și Banii și 
morala (Țaran Ana, Con-171 

14 CON-171 
INFA-172 

    

Cercul ştiinţific studențesc „Sub littera legis” al Departamentului Drept (conducător: 

Alina Codreanu, lect. univ., doctorandă). În cadrul Cercului ştiinţific studențesc „Sub littera 

legis” au fost desfășurate mai multe activități: 

 15 aprilie 2019 - Workshop tematic, cu genericul ”Egalitatea de gen. Evoluții și 

contextul actual”, desfășurat la ASEM, la 11 aprilie curent, Participanți: 20 de studenți de la 

specialitatea Drept, facultatea ”Economie Generală și Drept” (ASEM). Evenimentul, organizat 

de Coaliția Națională ”Viața fără violență în familie”, la invitația Cercului științific studențesc 
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”Sub littera legis” (departamentul Drept, ASEM), a urmărit mai multe subiecte precum: istoricul 

egalității de gen, stereotipuri, publicitate sexistă, masculinitate toxică și putere. Tematica: 

violența, tipurile acesteia, cauzele și consecințele, cercul închis al violenței, a trezit un interes 

vădit în rândurile participanților. Separat, ori împărțiți în grupuri de lucru, studenții au avut 

posibilitatea să își exprime opiniile proprii, să analizeze diferite statistici oficiale din rapoarte ale 

instituțiilor naționale/internaționale din domeniul vizat, să polemizeze asupra exemplelor expuse 

de formator. 

21 martie 2019 - Studenții Cercului Științific Studențesc ”Sub littera legis” împreună cu 

studenții Finanțe, ASEM, au participat la un atelier de informare despre fenomenul infracțional 

in domeniul economic, la invitația Direcției Generale Urmărire Penală Chișinău. 

12 decembrie 2018  - Participarea la Conferința Științifică Interuniversitară la 

Criminologie cu genericul: "Criminalitatea în Republica Moldova: probleme actuale și căi de 

soluționare", desfășurată la ULIM (Organizator: Catedra Drept Public, facultatea de Drept a 

ULIM). Conducătorul științific al celor 8 studenți (6 comunicări) a fost Alina Codreanu, lect. 

univ., drd. 

 
 

Conferință științifică interuniversitară la Criminologie cu tema: ”Criminalitatea în Republica 
Moldova: probleme actuale și căi de soluționare” din 12 decembrie 2018 
Titlul comunicării 

 
Numele, prenumele studentului 

”Criminalitatea juvenilă în Republica 
Moldova – fenomen ce poate fi prevenit” 

Cazacliu Liviu, Bulat Mihaela, anul II, ASEM 

”Măsuri de asigurare a securității minorilor 
prin mijloace criminologice” 

Costov Felicia, anul III, ASEM 

”Suicidul – problemă a societății de astăzi” Lefter Ioana, Voinițchi Cătălina, anul III, ASEM 
”Pruncuciderea - cauze și prevenire” Praporșcic Valeria, anul II, ASEM 

”Evoluția crimei organizate în Republica 
Moldova de la independență până în 
prezent" 

Ceban Maia, anul III, ASEM 

”Personalitatea bărbatului infractor - 
aspecte criminologice” 

Simonov Alina, anul II, ASEM 

 

23 noiembrie 2018 - 27 de studenți ai anului II și III, specialitatea Drept, ASEM, au fost 

inițiați în jurnalism în cadrul celei de-a II-a ediție a workshop-ului ”Inițiere în jurnalism cu 

aspect juridic”. Scopul training-ului este de a dezvolta capacitățile tinerilor în vederea scrierii 

unui articol publicistic în domeniul juridic. Evenimentul a fost organizat de Cercul Științific 

Studențesc ”Sub littera legis” al departamentului Drept, ASEM în colaborare cu Serviciul Relații 

cu Publicul al ASEM.  



41 
 

22 noiembrie 2018 - membrii Cercului împreună cu studenții anului III, specialitatea 

Drept, ASEM, în vizită de studiu la Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare din 

Chișinău. 

19 noiembrie 2018 - ”Sunt student și reprezint viitorul” - sub acest generic s-a desfășurat 

un atelier științific cu participarea studenților anului II, specialitatea Drept, ASEM. Evenimentul 

dedicat Zilei Internaționale a Studenților (17 noiembrie) a avut drept scop sensibilizarea opiniei 

publice despre fenomenul criminalității juvenile. Astfel au fost abordate teme relevante ca: 

Portretul criminologic al tânărului infractor, Criminalitatea juvenilă în Republica Moldova, Rolul 

și locul familiei în educarea tinerilor. Atelierul științific a fost organizat la inițiativa Bibliotecii 

Științifice ASEM și a Cercului științific studențesc ”Sub littera legis” al Departamentului Drept, 

ASEM. 

1. La 26 noiembrie 2018 a fost organizată o masă rotundă cu genericul „Drepturile şi 

libertăţile fundamentale ale Uniunii Europene”, Demerji Ilie, conf.univ., Demerji Maria, 

dr., conf.univ. 

 
 

2.  La 4 - decembrie 2018, s-a desfășurat manifestația științifică anuală în cadrul disciplinei 

Drept Roman cu genericul:  IMPACTUL DREPTULUI PRIVAT ROMAN ÎN 

CONTEXTUL FEDERALISMULUI JURIDIC EUROPEAN 

Organizator: Departamentul Drept  
Îndrumător ştiinţific/organizator:  Ciobanu Natalia, lector univ.,   Bîcu Adelina, conf.univ., 
dr.,  Gîscă Veronica, conf.univ., dr. 
Participanţi: Studenţii anului I, II, IV, Specialitatea Drept,  

Manifestarea ştiinţifică studenţească, eveniment anual, oferă studenţilor interesaţi 

oportunitatea de a-şi afirma abilităţile de cercetare. Masa rotundă oferă participanților 

posibilitatea abordării unor teme de actualitate atât în dreptul roman și în dreptul național, 

precum și pe plan internațional, în această perioadă caracterizată prin ample modificări 

legislative, într-un mediu social-politic atât de provocator. Evenimentul constituie de asemenea 
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ocazia de a întâlni, într-o atmosferă studenţească, cadre didactice, precum şi colegi studenţi din 

diferiți ani de studii. 

Evenimentul științific anual, dedicat influenței Dreptului roman asupra institutelor de drept 

privat contemporan, este o bună experienţă de manifestare pentru studenții anului I, precum și a 

anilor mai mari, care tot mai mult sunt implicaţi în aceste activităţi, iar rezultatele obținute, 

confirmă încă o dată, că activitatea ştiinţifică extracurriculară se bucură de succes, deoarece 

trezeşte interesul multora dintre ei de a - şi aprofunda cunoştinţele atât în dreptul național cât și 

internațional, de a cerceta diferite aspecte ale problemelor ce îi interesează, motiv pentru care 

participă cu comunicări, la dezbateri şi discuţii. 

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. 

S-a ajuns la concluzia că, exemplu oferit de dreptul roman care se caracterizează prin 

limbajul juridic care permite formularea oricărei idei juridice, se poate constitui într-un 

instrument conceptual utilizat de juriștii europeni în activitatea de codificare și, pe cale de 

consecință, de unificare a sistemelor de drept existente în spațiul Uniunii Europene. 

 
3. La data de 10 decembrie 2018 s-a desfăşurat Conferinţa anuală studenţească cu genericul 

„Eficienţa mecanismelor existente cu privire la tortură şi relele tratamente prin prisma 

jurisprudenţei interne şi internaţionale” cu ocazia „Zilei internaţionale ale dreptului 

omului”   
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4. La 19 aprilie 2019 a avut loc Conferinţa anuală studenţească cu genericul 

„Impactul Internetului asupra dreptul proprietăţii intelectuale: realităţi şi perspective”, 

organizator, Tighineanu Alexandra, dr., lector univ. 

Organizarea anuală a acestei manifestații științifice este determinată de interesul sporit al 

studenților față de problema proprietății intelectuale în era Internetului. Aceasta este o problemă 

care preocupă nu doar studenții, dar și specialiștii în domeniu, atât în Republica Moldova, cât și 

în plan internațional.  

La eveniment a fost prezent și un reprezentant al AGEPI, care a dat apreciere 

comunicărilor prezentate de studenți, dar și s-a implicat în discuții cu informații relevante la 

subiectul discutat. La final studenții participanți au primit diplome de participare. 

Participanți: studenții anului III, secția zi, specialitatea DREPT: 

1. Costov Felicia D-164, ”Dreptul de autor în era Internetului”  

2. Gadâmba Crina D-163, ”Protecția dreptului la marcă” 

3. Lefter Ioana, D-163, ”Protecția drepturilor conexe în Republica Moldova” 

4. Ceban Maia, D-164, ”Invențiile și mijloacele de protecție a acestora” 

5. Dosca Ionela, D-164, ”Problemele inventatorilor în era tehnologiilor” 

6. Nani Ana-Maria D-164,  ”Bazele de date – obiect protejat de proprietatea 

intelectuală” 

7. Popușoi Vera D-164, ”Promovarea obiectelor proprietății intelectuale prin 

intermediul Internetului” 

8. Ursu Valeria, D-164, ”Protecția operelor de artă aplicată prin intermediul dreptului de 

autor” 
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5. La 23 Mai 2019 studenții anului II, specialitatea Drept au participat la Panelul de discuții 

”Aspecte criminologice ale romanului ”Crimă și pedeapsă”” de F. Dostoevschii. 

Studenții au fost provocați să citească și să analizeze romanul în cadrul disciplinei 

criminologie, de către dr., lector univ., Alexandra Tighineanu.  

Astfel studenții au fost repartizați în echipe și au discutat despre: 

 Determinantele infracțiunii: Rurac Dan, Simonov Alina 

 Personalitatea infractorului: Praporșcic Valeria, Dosca Vlad 

 Rolul victimei în comiterea infracțiunii: Jenunchi Cristina, Cazacliu Liviu 

 Raportați evenimentele romanului la realitățile societății contemporane: Ivancencova 

Elizaveta, Lipai Victoria  

 Cum și de ce își justifică fapta Rascolnicov? Matei Liliana, Bulat Mihaela 

 Ce l-a determinat pe Rascolnicov să se predea utorităților? Popescu Mhaela, Baciu Ana 

 Comentați rolul lui Sonea în comiterea infracțiunii. Ghenciu Ștefan, Grosu Carina 

 Realizați schema derulării evenimentelor. Verbițchi Daniel, Florea Cristina 

 

 
 

6. La data de 17 mai 2019, a fost desfăşurată Conferinţa ştiinţifică studenţească cu ocazia 

Zilei Internaţională a Familiei cu genericul „CADRUL NORMATIV IN DOMENIUL 

FAMILIEI PRIN PRISMA REGLEMENTĂRILOR NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE” cu 

participarea studenților anului II, specialitatea Drept, ASEM, Facultatea Economie Generală și 

Drept. Invitați speciali au fost: Stela Vasluian, reprezentantă a Asociației AiBi Amici de 

Bambini, Italia, formator pentru cuplurile adoptive naționale și Octavian Vîrlan, avocat cu 

experiență în domeniul familiei și protecției copilului, Asociația CCF/HHc Moldova. 
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Participanții au abordat diverse teme, au pus în dezbatere unele lacune existente, 

actualmente, în legislația dreptului familiei, iar prezentările lor au fost completate cu informații 

și cazuistică, propuse de invitații speciali, specialiști în domeniul protecției familiei, adopție, 

tutelă etc. De menționat că acest eveniment a fost dedicat Zilei Internaționale a Familiei, 

sărbătorită, anual, pe 15 mai. Moderator: Demerji Maria, dr., conf.univ., Iarmenco Mihaela, 

asist. univ. 

7. La 22 Martie 2019, în incinta Institutului Național al Justiției a avut loc Finala 

Concursului Național al Tinerilor Juriști, organizat în parteneriat de Biroul de avocatură 

Brodsky Uskov Looper Reed & Partners, ELSA Republic of Moldova, Institutul Național al 

Justiției, Inspectoratul General al Poliției, și American Chamber of Commerce in Moldova. 

Academia de Studii Economice din Moldova a fost reprezentată de studenții anului II a facultății 

Economie Generală și Drept, specialitatea Drept, Grosu Carina și Cazacliu Liviu. Aceștia s-au 

calificat în finala concursului și au devenit finaliști. Studenții au avut o prestație bună, fiind 

premiați cu diplome și cărți de specialitate. La fel, la concurs au participat în calitate de 

susținătorii studenții anului III.   

 
 

8. La 24 mai 2019 Inspectoratul General al Poliţiei a organizat un eveniment cu 

genericul La o cafea cu un polițist. Specialitatea drept ASEM, a fort reprezentată de către 

studenții anului II Simonov Alina și Paterău Dan. 

Evenimentului a avut loc în mijlocul naturii, şi anume pe teritoriul Grădinii Botanice 

La eveniment au participat şeful Inspectoratului General al Poliţiei, Alexandru Pînzari şi 

colegii poliţişti și polițiste. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009127309372&__tn__=K-R&eid=ARBMcT4KkTrlYAmIQHysrdYFuFN2E3PY5ap2WFEMalvHvOpGhIqQMLt1lX-tJyBqbn_KqgfJCLkVMooA&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCxi6YBzS4nmck0uVAohv4uwb1qOxWVCvVctEHEGJKcjCod-fViF2gzE2gZ2xPdvT0EudbL9Dq7Bt1dk0eKIt0Jln_FavOi7XcWSFDDPO15VglYmHFKEF5veBG2L2dUpQHCJKZkbMccIHKQ5fXQTcQt_79dxhL_9qLJ0uam-m-l2LrSDnPWjOuKcNVcmPnX55FR5aU-OTip7LkRGPCVKEFXbnihj5hr4pYNeJLXkX3WPf5hqame3sRG36e5HjYDJEXkZdVG-rVym79vxq4j_oCOfgRmff0OVM0RfCtrvfl9qWwMed0e4fDYZeFO_UPlPk-F6LD8JrRT6paBM7tl0dLqLs1mr4tDtEJ_WvjT-VXglcvJdXXI69xlEfPSS-3tfd4ryGAF1yjcpWGO3JPI7JxDYUsNCUEwg5Z1AGpsuM2c
https://www.facebook.com/hashtag/gr%C4%83dinii_botanice?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDlI5vSeu1eH62wo6nUcjkY1hfcCr9pUzXcDOzY1Vvrv6Jd9yBXk8I3R8shrmwN3-fghKPoEqWVjJe48Fw1_-iAd75hA6gJcDLuYEIWhyYFmCzFjmCtpGokkDsjUfXIveCYyHdCoQhBXFU_KbZOVXThT6NITi8Z1X6eflnmI2Ku_Y03YMKolcQsPtYj258Xe91drPWEAt50hIeP27cVSyEjmaLVm1Llqbmfy0CYafdIiwzPZFyCPm6BvCz_AyZunU5y-uSzM0_aTNHgE6xkkhyxzYzHo-Fl4RbfzPkcXFr6c9aQcoChxKA7rDPU-WfpyZ9EiWn4Pm9-oZnmit1MVc3RqA&__tn__=%2ANK-R
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Iar oaspeţii cheie ai dialogului au fost un grup de studenţi ai Universităţii Pedagogice de 

Stat ,,Ion Creangă” și Academiei de Studii Economice din Moldova (ASEM) care au avut 

posibilitatea: 

✔să înainteze întrebări privind activitatea şi mecanismele de funcţionare ale Poliţiei; 

✔să ofere propuneri şi sugestii în vederea îmbunătăţirii serviciilor prestate de către 

poliţişti. 

În aroma de cafea şi a florilor de mai, angajaţii Poliţiei au purtat discuţii libere cu tinerii, 

pentru a identifica problemele cu care se confruntă aceștia în societate.  

 

9. La 21 mai 2019, la Academia de Studii Economice in cadrul Facultatii "Economie Generala 

si DREPT " Specialitatea DREPT s-a desfasurat manifestarea studenteasca - Atelier 

teoretico- practic "Activitatea antreprenoriatului prin prisma legislatiei nationale si 

internationale" cu studentii anului 3. 

Invitatul special: FORTUNA Radu , administrator autorizat 

Organizatori si Moderatori: DEMERJI Maria, dr., conf. univ., IARMENCO Mihaela, drd, 

asist. univ., 
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10. La 29-31 mai, 2019 a avut loc Olimpiada Naționala de Drept, ediția a III-a. In cadrul 

acesteia au participat studenții specialități Drept, ASEM: Alex Trutnev, Costov Felicia 

Costov și Liviu Cazacliu, fiind ghidați de conf. univ. dna Adelina Bâcu. Studenții au avut de 

promovat mai multe probe teoretice și practice, avându-i ca concurenți pe colegii săi de la 

alte intituții. Studenții s-au ales cu diplome, premii și cărți.  

 

 
 

 

 

 

https://www.facebook.com/alex.trutnev.73?__tn__=K-R&eid=ARALWObyC8Xd9Ek5qPcBh_GTHguYrO4vLoXyt_G3oIZzNliyAv8D_c2cyALx0qxfCg2hjwUYl_hbPzoh&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBshi-zGpIzD-2R7IFTMEz4S92wNSHM0s_9VRQOXNNlUxK-7sHGf66B1hKVoENcpQ3aO8LTXJ1I2E8qzjQ0-L9jCgXFfz66OtcMW8La9q7KAc3s_rUrZTC7LWV_rk7sXL9sx3cnDBBn1TxV0atcQL6eXMI_0PKtD7upVfInmgB9mVv6f00iVWFHLQd44RO6OSeQ1800HikHV-PeaRnFzQkVakXwG72-krQ2U-PpORpsLowwepaLfdMtmXijXbV_9Prp3pxO-XaU2oZ2WsKfviXqz_vLciEmKwHmrBt_5zH2H4IjOEJpiRWQIJb67_1VLc1myK-u7QIjG8YTNyr0HQw
https://www.facebook.com/felicia.costov.1?__tn__=K-R&eid=ARBFBIq1CLR25dbL6HKSER1x_yZuK0ADNmxjxQBJFxpJ63bbu0U7QPczywk7l83YyYPcmLJFhoMpy6TA&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBshi-zGpIzD-2R7IFTMEz4S92wNSHM0s_9VRQOXNNlUxK-7sHGf66B1hKVoENcpQ3aO8LTXJ1I2E8qzjQ0-L9jCgXFfz66OtcMW8La9q7KAc3s_rUrZTC7LWV_rk7sXL9sx3cnDBBn1TxV0atcQL6eXMI_0PKtD7upVfInmgB9mVv6f00iVWFHLQd44RO6OSeQ1800HikHV-PeaRnFzQkVakXwG72-krQ2U-PpORpsLowwepaLfdMtmXijXbV_9Prp3pxO-XaU2oZ2WsKfviXqz_vLciEmKwHmrBt_5zH2H4IjOEJpiRWQIJb67_1VLc1myK-u7QIjG8YTNyr0HQw
https://www.facebook.com/felicia.costov.1?__tn__=K-R&eid=ARBFBIq1CLR25dbL6HKSER1x_yZuK0ADNmxjxQBJFxpJ63bbu0U7QPczywk7l83YyYPcmLJFhoMpy6TA&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBshi-zGpIzD-2R7IFTMEz4S92wNSHM0s_9VRQOXNNlUxK-7sHGf66B1hKVoENcpQ3aO8LTXJ1I2E8qzjQ0-L9jCgXFfz66OtcMW8La9q7KAc3s_rUrZTC7LWV_rk7sXL9sx3cnDBBn1TxV0atcQL6eXMI_0PKtD7upVfInmgB9mVv6f00iVWFHLQd44RO6OSeQ1800HikHV-PeaRnFzQkVakXwG72-krQ2U-PpORpsLowwepaLfdMtmXijXbV_9Prp3pxO-XaU2oZ2WsKfviXqz_vLciEmKwHmrBt_5zH2H4IjOEJpiRWQIJb67_1VLc1myK-u7QIjG8YTNyr0HQw
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VIZITE DE STUDIU: 

1. La 12 Aprilie 2019, a avut loc o vizită de studiu la Penitenciarul nr.9- Pruncul. 

Responsabil – organizator: Alexandra Tighineanu, dr., lect. univ., Departamentul Drept în 

colaborare cu Administrația Națională a Penitenciarelor 

Participanți: Studenții anului II. 

Un grup de studenți ai Facultății Economie generală și Drept, specialitatea Drept din cadrul 

Academiei de Studii Economice din Moldova, au vizitat Penitenciarul nr.9-Pruncul. 

Vizita a avut loc în contextul disciplinei Criminologie, pentru a completa cunoștințele 

teoretice acumulate cu cele practice. 

Ghidaţi de angajaţii instituţiei penitenciare, viitorii juriști s-au familiarizat cu modul și 

condițiile de executare a pedepsei de către persoanele private de libertate în scopul acumulării 

experienței practice în domeniul legislației execuțional – penale. 

În cadrul vizitei, directorul penitenciarului, Eduard Timofei, a prezentat oaspeților 

aspectele mediului penitenciar prin prisma activității serviciilor din cadrul instituției, drepturile şi 

obligaţiunile persoanelor private de libertate, măsurile de securitate, pază, educativ – 

ocupaționale și programele psiho – sociale care sunt implementate de către angajați. 

Totodată, studenții au avut acces la izolatorul disciplinar, sala de proceduri medicale, 

blocul destinat întrevederilor de lungă durată și Comunitatea Terapeutică din cadrul 

penitenciarului. 

Oaspeții au mulţumit atât conducerii instituţiei de detenţie, cât şi personalului penitenciar 

pentru dialogul deschis de care au avut parte. 

Menţionăm că, asemenea vizite sunt organizate periodic în penitenciarele din ţară, 

demonstrând deschiderea şi transparenţa sistemului administrației penitenciare.  
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2. La 15 aprilie 2019, un grup de studenţi de la ASEM - Facultatea Economie Generală și 

Drept au vizitat, Curtea Constituțională a RM.  

În cadrul vizitei, viitorii juriști au discutat cu Preşedintele Curţii Constituţionale, Mihai 

Poalelungi și au beneficiat de un tur ghidat în interiorul Curţii. 

Discuţiile s-au axat pe competenţele Curţii Constituţionale şi caracterul ei de unică 

autoritate de jurisdicție constituțională.   

Preşedintele Poalelungi și-a exprimat aprecierea pentru interesul studenţilor în materia 

dreptului constituţional şi în privinţa activităţii Curții, încurajându-i să-și aprofundeze 

cunoștințele în jurisprudența constituțională și cea europeană.  

La 21 noiembrie 2018, studenții specialității Drept, ASEM, anul III, au mers într-o vizită 

de studiu la Centrul Tehnico-Criminalistic și Expertize Judiciare din Chișinău. Studenții au văzut 

cum se identifică persoanele certate cu legea, cum se depistează falsul în acte, hârtii de valoare și 

bancnote. Expresii precum: ”examinări şi evidenţe dactiloscopice, examinări fizice, sistemul 

balistic autorizat POISC, expertiza dactiloscopică a armelor albe, cea traseologică, tehnică a 

documentelor, grafoscopică, balistică şi a portretului, examinări speciale a materialelor, 

substanţelor şi articolelor, examinări auto-tehnice, examinări fonoscopice, examinări ale 

tehnologiilor informaţionale”, au prins contur și sens practic pentru cei 40 de studenți de la 

Drept.  

Alina Codreanu, lect. univ., departamentul Drept ASEM, responsabilă de efectuarea 

vizitei de studiu, a menționat: ”În cadrul vizitei de studiu au fost atinse obiectivele propuse. 

Studenții au avut posibilitatea să vadă ”pe viu” o parte a activității unui expert criminalist, 

apreciind calitatea lucrului efectuat în laboratoare. La fel, aceștia au sesizat cât de complicată, 

dar și cât interesantă este munca unui expert în acest domeniu” 

 
 

https://www.facebook.com/asemegd/?__tn__=KH-R&eid=ARCvLjH44mXs1VzeDWQP94PCcII3GnBo6HqUUpn2jZv1geAktNNKQbDebjhJpR_j-rcIPmohpsx-_fzY&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC4JVMcXLx3Oy9ddcQTOOcYe6XYqlQo8To_gH5maUoXdbdqexkNhFHtgpTyLHtmvBYswHvES-PfPqy5Pip8x7F0uRcL7UZSZHL7x9KcALrOqH7EAyUQNG_tPmdt0bYQ89y9zYTHWyx6RaC7NDnhsM8IRDUsgBC3XukE6LPN9oWE_xqRAEElw1rhZT6DE-lOSOnpjgnCLQ5acZrJNbklaJO76p7xhMIKBbwVsbyFeEm5Wbvmt8eXFgX_CdTtW1sifk--qSDZYZdnG8lypPWZbFBDP--XYS61Fkw7vOpN5jK8Iss0_Le5AULW-QmWRPKwXEkHa5P_Z-UuW6KwRUCYW-iA0qBqtVehOvE3vy63RelIyhBSnJZvNI0PAJS322aXqPWkmozdeDbb2Mf3XjDaum_NS8J5Xta_3e3u1uojwNgwo3iHSoLELIwScuKofN5EgB8j3m3vztBFzFFnSWPYx22qprvLyi0wA4PjraO-I_J20WLtv34I1w
https://www.facebook.com/asemegd/?__tn__=KH-R&eid=ARCvLjH44mXs1VzeDWQP94PCcII3GnBo6HqUUpn2jZv1geAktNNKQbDebjhJpR_j-rcIPmohpsx-_fzY&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC4JVMcXLx3Oy9ddcQTOOcYe6XYqlQo8To_gH5maUoXdbdqexkNhFHtgpTyLHtmvBYswHvES-PfPqy5Pip8x7F0uRcL7UZSZHL7x9KcALrOqH7EAyUQNG_tPmdt0bYQ89y9zYTHWyx6RaC7NDnhsM8IRDUsgBC3XukE6LPN9oWE_xqRAEElw1rhZT6DE-lOSOnpjgnCLQ5acZrJNbklaJO76p7xhMIKBbwVsbyFeEm5Wbvmt8eXFgX_CdTtW1sifk--qSDZYZdnG8lypPWZbFBDP--XYS61Fkw7vOpN5jK8Iss0_Le5AULW-QmWRPKwXEkHa5P_Z-UuW6KwRUCYW-iA0qBqtVehOvE3vy63RelIyhBSnJZvNI0PAJS322aXqPWkmozdeDbb2Mf3XjDaum_NS8J5Xta_3e3u1uojwNgwo3iHSoLELIwScuKofN5EgB8j3m3vztBFzFFnSWPYx22qprvLyi0wA4PjraO-I_J20WLtv34I1w
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LECȚII PUBLICE 

1. La 11 septembrie 2018, studenții specialității Drept au participat la o lecție 

publică organizată în contextul sărbătorii Zilei profesionale a avocatului. Lecția a fost 

prezentată de către Vladislav Gribincea, Președintele Centrului de Studii Juridice și Politice, 

avocat specializat pe dosare la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Avocatul a vorbit despre 

provocările profesiei de avocat, dar și responsabiltățile acesteia. La fel au fost abordate subiecte 

precum calitățile pe care trebuie să le dețină un avocat și importanța corectitudinii avocatului în 

actul de justiție.   

 
 

2. 16 octombrie 2018, Campanie de informare și prevenire a corupției 

Studenţii din anul I ai Facultăţii ”Economie Generală şi Drept” ASEM, au aflat, din 

prima sursă, despre conceptele fundamentale privind factorii de risc în învăţământul superior, 

impactul corupţiei în mediul academic și care sunt măsurile de prevenire a acestora, în cadrul 

unor prelegeri publice de informare și prevenire a corupției, în contextul derulării săptămânii de 

responsalizare anticorupţie „Free from Corruption Week”. 

Prelegerile au avut loc, pe 16 octombrie 2018, cu participarea reprezentanţilor Centrului 

Naţional Anticorupţie și a cadrelor didactice ale Departamentului Drept, ASEM (Cojocaru 

Vladlen dr., conf.univ., Tighineanu Alexandra, dr., lector univ., Codreanu Alina, lector 

univ.) 

Asemenea activităţi au drept scop realizarea diverselor acţiuni orientate spre creşterea 

gradului de conştientizare a efectelor corupţiei în educaţie, cu precădere în învăţământul 

superior, promovarea intoleranţei faţă de corupţie în educaţie, perceperea şi conştientizarea 

fenomenelor plagiarismului şi a fraudării academice. 
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Astfel, studenţii au fost familiarizați cu atribuţiile CNA, standardele de integritate în 

învăţământul superior, care sunt actele de corupţie și ce reprezintă fenomenul. 

Totodată, studenţii au fost invitaţi să se implice în activităţi de voluntariat, propuse de 

CNA, pentru a fi implicaţi în acţiuni de prevenire a corupției: diverse flash-moburi, campanii de 

informare, care ulterior se vor desfăşura pe întreg teritoriul ţării. 

Prelegerile au fost realizate la recomandarea Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării, 

în conformitate cu Planul Sectorial Anticorupţie în Domeniul Educaţiei pentru anii 2018-2020, 

precum şi în contextul declarării de către Consiliul Europei a perioadei 15-19 octombrie drept 

săptămâna de responsabilizare anticorupţie „Free from Corruption Week”. 

Activităţile s-au focusat pe prezentarea Principiilor Etice (volumul II publicat de 

Consiliul Europei), pe evidenţierea fenomenelor plagiarismului, fraudării academice şi a 

efectelor acestora în cadrul sistemului de învăţământ superior din ţară.    

 
 

3. La 19 octombrie 2018 cu ocazia sărbătoririi Zilei profesionale a Juristului, a 

fost organizată o lecție publică ”Rolul Curții Constituționale în Consolidarea Statului de drept”,  

ținută de către  Alexandru TĂNASE, ex Președinte a Curții Constituționale. 

La eveniment au participat studenți ai anului I,și II. 

Lecția Publică este destinată studenților specialității Drept, precum și tuturor persoanelor 

interesate de rolul Curții Constituționale în consolidarea statului de drept. În cadrul lecției au fost  

elucidate principalele atribuții ale Curții Constituționale în procesul de realizare a justiției, cât și 

calitățile profesionale și morale de care trebuie să dispună un jurist.  
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11. La 7 noiembrie 2018 studenții anului IV, specialitatea DREPT, au participat la o lecție  

publică: Retrospectivă practică asupra organizării și funcționării societăților pe acțiuni. 

Organizator: Ciobanu Natalia, lector univ., Departamentul Drept. 

Lecția a fost prezentată de către Mihaela Nicorici, șef adjunct Direcția Generală Juridică 

din cadrul Comisiei Naționale a Pieței Financiare.  

 Lecția publică este destinată studenților specialității Drept, precum și tuturor persoanelor 

interesate de aspectele juridico-practice ale activității societăților pe acțiuni. În acest sens, a fost 

elucidate inclusiv particularitățile litigiilor dintre societățile pe acțiuni și acționari, precum și vor 

fi trecute în revistă principalele amendamente menite să transpună prevederile aquis-ului 

comunitar în conformitate cu angajamentele Republicii Moldova în contextul integrării 

europene.  

În același sens, ora teoretica deschisă s-a referit la crearea și activitatea SA atit in dreptul 

național cit si internațional.  
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În februarie 2019 studenții facultății Economie Generală și Drept au participat la o lecție 

publică organizată de Comisia Electorală Centrală cu genericul: ”Democrația se învață. 

Implică-te”. Evenimentul a fost organizat în contextul alegerilor parlamentare care urmau să 

aibă loc, având drept obiectiv convingerea tinerilor să se implice în activitatea statului prin 

dreptul la vot. 

 

 
 

La compartimentul „Activităţi extracurriculare cu studenţii” se mai înscriu următoarele: 

1) Pregătirea studenților pentru participare la diverse manifestări. În cadrul workshop-ului 

Antreprenoriatul tinerilor: provocări și perspective. HIGHER EDUCATION 

INSTITUTION FOR YOUTH ENTREPRENEURSHIP au participat studenții Volcu 

Artemie, Cojocari Paula; Sîrbu Alexandru; Tabîrța Ana;  Rotaru Maria. Conducător 

științific BUCOS Tatiana 

2) Organizarea de către cadrele didactice a întâlnirilor cu specialiști din sectorul real. 

Invitarea antreprenorului din Marea Britanie, Adrian Dulgher, specialist cu circa 15 ani de 

activitate pe piețe internaționale în domeniul investițiilor, transporturilor, construcțiilor și 

restaurantelor. Șeful departamentului, conferențiarul universitar, Aurelia Tomșa a organizat 5 

întâlniri cu studenții de la facultățile ”Finanțe”, ”Business și Administrarea Afacerilor”, 

„Contabilitate”, tematica fiind următoarea:  

 Sfaturi pentru viitorii specialiști în organizarea Businessului, StarTap.   

 Împărtășirea experienței de business în Marea Britanie, Africa, India, Europa și 

specificul în Moldova 

3) Organizarea excursiilor la întreprinderi.  În acest an de studii, conferențiarul universitar 

din cadrul departamentului, Diana Ignatiuc a organizat la 17 mai 2019 excursia la 
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întreprinderea „CARDIAX-PLUS” SRL (marca comercială MEAT - HOUSE) cu studenții de 

la specialitățile ”Business și administrare”, ”Marketing” și ”Economie generală”. 

4) Organizarea întâlnirilor cu angajatorii, evenimente dedicate studenţilor și cu implicarea 

directă a acestora. Astfel, în anul de studii 2018-2019, de către dr.,conf.univ. Bucos Tatiana, 

în calitate de coordonator al Incubatorului de afaceri al ASEM  au fost organizate câteva 

evenimente dedicate studenților:  

În afară de acestea studenții din cadrul facultății au participat și alte evenimente: 

• Radu Galina. Educație culturală.  La 13 -15 noiembrie, 2018 în sala Teatrului „Mihai 

Eminescu” Asociația obștească „Două inimi gemene” a Ediția a XVI-a  a derulat 

Festivalului – Concurs Internațional de muzică ușoară „Două inimi gemene” in 

memoriam Doina și Ion Aldea-Teodorovici. Studenții grupei MRU -181 împreună cu 

studenții anului I, facultățile „Contabilitate” și „Finanțe” implicați activ în valorificarea 

culturii naționale  și a  eternelor valori umane, păstrarea culturii naționale.  

• Radu Galina. Caritate. Mărinimie. Sensibilizare. Puritate. La 14 decembrie, 2018, În 

contextul Caravanei de Crăciun, împreună cu : Comitetul Sindical al Studenților și 

Masteranzilor ASEM,  Spiridușii –ASEM-iști : studenții grupei MRU -181, cu Facultățile 

„Finanţe” și „Contabilitate” ASEM am  dăruit câte un pic de bucurie și lumină, celor 

care îndeosebi au nevoie de susținere și căldură sufletească. Am mers  împreună cu 

studenții la Doamna Maria, de pe strada Florilor 6/2, scara 2 ce are un picior amputat, 

dar și la Sorina Haruța din sectorul Ciocana, fata cu dizabilități. Pentru fiecare, am oferit 

bani, dar și le-am surprins cu un brăduț în ghiveci. 

• Radu Galina. 23.01.2019. Cultură. Întâlnirea de suflet organizată cu scriitorul, 

prozatorul, poetul, traducătorul și editorul Spiridon Vangheli, tatăl lui Guguță și studenții 

grupei MRU -181, facultățile „Contabilitate” și „Finanțe” anul I ASEM. 

• Radu Galina. Vizita la Muzeul Național de Istorie cu grupele MRU 181, Con 18 ș1, Con 

18 ș 2 în rol de curator și profesor de limbă și literatură română, inițierea în cultura, 

tradițiile  și obiceiurile, folclorul poporului român.  

• Radu Galina. Organizarea și vizionarea pieselor de teatru, suport util  la disciplina : 

Limba și literatura română ( alolingvi), pregătire BAC:  

- „Casa mare” de Ion Druță, Teatrul Național „Mihai Eminescu”; 06 octombrie, 2018;  

- ”Dănilă Prepeleac”de Ion Creangă;  

- „Chirița în Iași”, de Vasile Alecsandri. 

• Radu Galina.Vizionarea filmelor „Baltagul ” de Mihai Sadoveanu ; „Moara cu noroc” 

Ioan Slavici, cinematograful Odeon. Strada Mihai Eminescu 55, Chișinău 
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Totalurile activității secțiunilor conferinței științifice studențești în cadrul facultății 

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

Tabelul 12 

Indicatorii Rezultatele pe catedre Total 

Teorie și 
Politici 

economice 

Resurse Umane, 
Afaceri Publice și 

Comunicare 

Drept  
 

Numărul studenţilor-
participanţi (înregistrați) 

45 9 9 63 

Numărul de comunicări 
programate 

47 9 9 65 

Numărul de comunicări 
susținute din cele programate 

37 8 9 54 

Numărul de comunicări 
suplimentare 

6 1 - 7 

 
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. 

II. TELECONFERINŢA internațională a tinerilor cercetători “Crearea Societăţii Conştiinţei”, 

(TELE-2019), Ediţia a 8-a, Aprilie 19-20, 2019, Bacău-Bucureşti-California Davis 

(CalTech)-California State University, Northridge (CSUN)- Chicago-Chişinău-Cluj 

Napoca- Connekticut -Florida-Gouda Nitherland-Los Angeles-Iaşi-Timişoara 

www.ase.md, www.AmericanRomanianAcademy.org   

Participanți, specialitatea DREPT, anul I: 

1. THE INFLUENTION OF THE TECHNOLOGIES ON LEGAL SERVICES 
PATRAȘCO Veronica1, CAPAȚINA Valentina2 , 1Academy of Economic Studies of 
Moldova, Chisinau, Banulescu Bodoni str. 59-61, MD 2005, Republic of Moldova, 
2Academy of Economic Studies of Moldova, Chisinau, Banulescu Bodoni str. 59-61, MD 
2005,  Republic of Moldova, 1patrasco.veronica@mail.ru, 2vcapatina@yahoo.com 

2. THE EXTERNAL TRADE DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA 
BULAT Andrei1, CAPATINA Valentina2, 1Academy of Economic Studies of Moldova, 
Chisinau, Banulescu Bodoni str. 59-61, MD 2005, Republic of Moldova, 2Academy of 
Economic Studies of Moldova, Chisinau, Banulescu Bodoni str. 59-61, MD 2005,  
Republic of Moldova,1 andrei.bulat99@mail.ru, 2vcapatina@yahoo.com 

3. RELATED INFORMATION SYSTEMS CONCERNING THE ACCOUNTING OF 
INSURANCE INTERMEDIARIES 
VARZARI Marcela1, CAPAȚINA Valentina2, 1 Academy of Economic Studies of 
Moldova, Chisinau MD 2005, Banulescu Bodoni str. 59-61, Republic of Moldova, 2 
Academy of Economic Studies of Moldova, Chisinau MD 2005, Banulescu Bodoni str. 
59-61, Republic of Moldova, 1marchiela@mail.ru,   2vcapatina@yahoo.com 
 

http://www.ase.md/
http://www.americanromanianacademy.org/
mailto:1patrasco.veronica@mail.ru
mailto:2vcapatina@yahoo.com
mailto:1patrasco.veronica@mail.ru
mailto:andrei.bulat99@mail.ru
mailto:2vcapatina@yahoo.com
mailto:1marchiela@mail.ru%0d
mailto:2vcapatina@yahoo.com
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III.  Simpozionul anual de proprietate intelectuală „Lecturi AGEPI-2019”, 24 aprilie 

2019 

Anual AGEPI Simpozionul anual de proprietate intelectuală „Lecturi AGEPI”. Anul 

acesta la simpozion a participat studenta anului II Alina Simonov gr. D-173, cu comunicarea 

”Proprietatea intelectuală – retrospectivă istorică”, coordonator științific, Alexandra 

Tighineanu, dr., lector univ. Articolul urmează să fie publicat în cadrul culegerii simpozionului.    

IV. International Conference of Intelectual Property. Ideas and creations trought 

the spirit of law. Protections to the intangible assets. 14-16 martie 2019, București. Participant: 

Felicia Costov, grupa D-164.  

CAZACLIU, L., Business and society development in the context of the formation of the 

digital economy. În: Economics, Management and Law in the 21st Century: Strategic Priorities 

of Development: Proceeding of the Inter-regional scientific and practical conference of young 

scientists (Kharkiv, November 27, 2018) / Edited by A. P. Hetman. – Kharkiv: Pravo, 2018. – 

160 p. ISBN 978-966-937-529-2, p.27-29. Coord. Tighineanu Alexandra, dr., lector univ., 

Departamentul Drept. 

COSTOV, F., Management in 21st century: modern models, strategies, tehnologies.   În: 

Economics, Management and Law in the 21st Century: Strategic Priorities of Development: 

Proceeding of the Inter-regional scientific and practical conference of young scientists (Kharkiv, 

November 27, 2018) / Edited by A. P. Hetman. – Kharkiv: Pravo, 2018. – 160 p. ISBN 978-966-

937-529-2, p.113-115. Coord. Bîrcă Alic, dr. hab., prof.univ., Departamentul Resurse Umane, 

Afaceri Publice și Comunicare. 

COSTOV, F., THE IMPORTANCE OF RESPECTING HUMAN RIGHTS AND 

FUNDAMENTAL FREEDOMS”. În: Materialele Conferinței Internaționale ”Наука молодых - 

будущее России”, 11-12 декабря 2018 года, г. Курск, Россия. Coord. Codreanu Alina, 

lect.univ, drd., Departamentul Drept. 

GUZUN, A., Modern trends in the international economic relations.  În: Economics, 

Management and Law in the 21st Century: Strategic Priorities of Development: Proceeding of 

the Inter-regional scientific and practical conference of young scientists (Kharkiv, November 27, 

2018) / Edited by A. P. Hetman. – Kharkiv: Pravo, 2018. – 160 p. ISBN 978-966-937-529-2, 

p.129-131. Coord. Tighineanu Alexandra, dr., lector univ., Departamentul Drept. 

 

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

ciclu de întâlniri cu genericul: „SĂ NE CUNOAȘTEM PERSONALITĂȚILE”. În anul 2018 

– 2019a avut loc o întâlnire de acest gen la care a participat: 

1. Alexandru Tănase, 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 

 
Ecaterina Popșoi, anul IV: 

Aprilie 2018 - Trainer în cadrul proiectului “Small Girl Big Boss”. Principalele 

responsabilități în cadrul proiectului: au fost desfășurate 3 traininguri în satele Lozova, Sălcuța, 

Sărătenii Vechi, scopul acestora fiind instruirea în domeniul educație economică a fetelor din 

Republica Moldova. Temele abordate: local business și gender equality. 

Iunie 2018 - Trainer în cadrul proiectului “EduJust”, un proiect social, scopul căruia este 

combaterea delicvenței juvenile și asigurarea unui grad sporit de educație juridică în rândurile 

tinerilor din Republica Moldova. Implicarea în organizarea și desfășurarea sesiunilor de educație 

juridică a tinerilor din localitățile R. Moldova.  

Februarie 2019 - voluntar PAS, circumscripția 32, în cdrul scutinului electoral pentru 

alegerile parlamentare. 

Iunie 2019 - Trainer în cadrul proiectului „Educație Juridică - Cultivarea respectului 

pentru lege în rândurile tinerii generații”, inițiat de Centrul pentru Inovare și Politici din 

Moldova (CIPM), Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) și VeDemJust asociația 

Voci pentru Democrație și Justiție din România. Scopul proiectului este promovarea supremației 

legii drept o condiție esențială pentru siguranța individului și o valoare inerentă democrației. 

Obiective: realizarea unor activități non-formale, destinate cu precădere tinerilor din liceele din 

R. Moldova. 

Alina Simonov, anul II: 

Voluntară a Cercului științific studențesc ,,SUB LITTERA LEGIS” (departamentul 

DREPT); a Consiliului Studențesc al Facultății ”Economie Generală și Drept”; membră a 

Consiliului Facultății ”Economie Generală și Drept”. La fel este coordonatorul Clubului 

Juriștilor din cadrul Ligii Naționale a Tineretului a Republicii Moldova; voluntara în cadrul 

organizației ”ELSA” The European Law Students' Association, departamentul ”Seminare și 

Conferințe”; voluntară în cadrul Atelierului de lucru Jean Monnet Chair in EU Policies for 

Protection of the Consumer Economic Interests / EU4CONS ref. nr. 599823- EPP-1-2018-1-MD 

EPPJMO-CHAIR.  
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Totodată, în martie 2019,a organizat o acțiune de binefacere pentru o familie defavorizată 

(o bunică care crește și educă cu mai mulți copii din r-l Șoldănești). Alina s-a implicat și în 

cadrul proiectului academic ,,O carte pentru un deținut”. 

Adrian Guzun, anul IV: 

La propunerea Adunării Consiliului Național al ELSA Republica Moldova, a fost 

acceptată candidatura lui la postul de Vicepreședinte al ELSA Republica Moldova.  

În octombrie - noiembrie 2018, a demarat proiectul Parlamentul Tinerilor, unde a fost 

ales inițial ca președinte de fracțiune parlamentară, apoi președinte al comisiei permanente al 

Parlamentului, iar la alegerea conducerii parlamentului, cu 80% din voturi a fost ales Președinte 

al Parlamentului Tinerilor. 

În perioada ianuarie - martie 2019, a organizat Concursul Național al Tinerilor Juriști, 

fiind directorul echipei organizatorice și parte a Juriului Concursului, printre care și Ministrul 

Justiției, Procurorul General Adjunct, Președintele Curții Constituționale, Directorul Institutului 

Național al Justiției,  Șeful Adjunct al Poliției Naționale și Președintele Uniunii Avocaților din 

Republica Moldova. 

În mai 2019 a fost ales Secretar General al ELSA Republica Moldova. 

 

XIII. Concluzii şi propuneri 
 

În anul de studii 2018-2019, 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; 
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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. 

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. 

9. Posibilitatea schimbului de experiență cu studenții din alte instituții.  

10. Oferirea posibilităţii de a publica lucrările prezentate de studenţi în cadrul cercurilor 

studenţeşti. 

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

instituțiile de resort, responsabile de elaborarea și implementarea politicilor 

macroeconomice în economia națională. 

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